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3. Studijní program N7504-Učitelství pro střední školy 

 

3. 1 Kombinace 4976-Ps-ZVS navazující prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Psychologie navazující 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem pro 

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  6 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,33 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21,81 

 

3. 2 Kombinace 4969- Čj-Ps navazující prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Psychologie navazující 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem pro 

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,02 

 

3. 3 Kombinace 4971- Hi-Ps navazující prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Psychologie navazující 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 



          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem pro 

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0  

 

3. 4 Kombinace 4968- Aj-Ps navazující prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Psychologie navazující 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem pro 

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

3. 5 Kombinace 4973- Pj-Ps navazující prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Psychologie navazující 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem pro 

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 
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příloha - test Psychologie  

Přijímací test pro uchazeče o navazující magisterské studium Učitelství psychologie pro SŠ 

2016 

    

1 Akoasmata jsou jednoduché halucinace:       

 1 zrakové   

 2 sluchové  x 

 3 čichové   

 4 chuťové   

2 Mezi paranoidní bludy nepatří:   

 1 blud ruinační   x 

 2 blud perzekuční   

 3 blud emulační   

 4 blud erotomanický   

3 Depersonalizace je:     

 1 porucha citového prožívání vlastní osoby provázená pocitem odcizení 

            x 

 2 tzv. rozštěp osobnosti u schizofrenie    

 3 neuvědomovaná změna podstatných rysů osobnosti   

 4 celkové a trvalé snížení úrovně osobnosti, zejména v sociální oblasti     

4 Vtíravé myšlenky a opakované nesmyslné, neúčelné chování je typické pro:  

 1 obsedantně kompulzivní poruchu   x 

 2 histrionskou poruchu osobnosti   

 3 anetickou pouchu osobnosti   

 4 bipolární (afektivní) poruchu   

5 Poruchy motoriky má v popření klinického obrazu:       

 1 simplexní schizofrenie   

 2 paranoidní schizofrenie   

 3 katatonní schoizofrenie  x 
 4 hebefrenní schizofrenie   

6 Mezi bipolární dimenze teorie temperamentu C. R. Cloningera nepatří:    

 1 vyhledávání nového   

 2 vyhýbání se poškození   

 3 přizpůsobení se prostředí  x 
 4 závislost na odměně   

7 Fluidní a krystalizovanou inteligeci rozlišil:     

 1 R. Meili  

 2 C. Spearman  

 3 R. B. Cattel x 
 4 L. L. Thurstone  

 



8 Do pětifaktorového modelu osobnosti nepatří dimenze:    

 1 svědomitost   

 2 přívětivost   

 3 neuroticismus   

 4 aktivita  x 
9 K pyknické konstituci přiřadil E. Kretchmer ve své teorii temperament:      

 1 cyklotymní  x 

 2 schizotymní   

 3 viskózní   

 4 cerebrotonní   

10 Teorii vícečetné inteligence vytvořil:     

 1 H. Gardner  x 

 2 D. Goleman   

 3 R. Sternberg  

 4 J. P. Guilford  

11 K základním způsobům zpracování sociometrických dat nepatří:    

 1 sociogram   

 2 maticová analýza   

 3 indexová analýza  

 4 analýza variance   x 

12 Základní atribuční chyba při sociální perceci druhých osob spočívá:       

 1 v přeceňování role osobnostních vlastností a motivů na úkor situačních  

                     podmínek x 

 2 v podceňování významu afektivních složek percepce   

 3 v přeceňování role na situačních podmínek na úkor osobnostních vlastností a  

                    motivů 

 4 v přečeňování kognitivních složek percepce      

13 Sociální roli lze definovat jako:     

 1 soubor práv a povinností určité osoby   

 2 soubor očekávaného chování určité osoby  x 

 3 míru prestiže určité osoby ve skupině   

 4 míru akceptace určité osoby ve skupině   

14 Strukturu postoje netvoří:     

 1 kognitivní složka    

 2 emocionální složka   

 3 expektační složka  x 

 4 behaviorální složka   

15 Inkongruentní postojová změna zahrnuje:     

 1 změnu intenzity a valence postoje  x 

 2 změnu intencionality postoje   

 3 změnu inkonzistence postoje   

 4 změnu konzistence postoje    

16 Sekundární prevence je zaměřena:    

 1 proti vzniku poruch   

 2 proti dalšímu rozvoji už vzniklých poruch  x 

 3 na snížení následků poruch  

 4 na zcela zdravé děti a mládež   

17 Do třísložkového modelu syndromu vyhoření C. Maslachové nepatří:      

 1 vyčerpání   

 2 odosobnění    



 3 ztráta výkonnosti   

 4 suicidální tendence  x 

18 Do autoplastického obraz nemoci se nezahrnuje:    

 1 složka nonverbální   x 

 2 složka senzitivní   

 3 složka emoční   

 4 složka racionální   

19 Autorem autogenního tréninku je:    

 1 J. L. Moreno  

 2 E. Jacobson   

 3 J. H Schulz  x 

 4 H. Leuner  

20 Iatropatogenie je přístup:     

 1 jehož následkem je poškození pacienta ze strany léčebného personálu   

 x 

 2 který je založen na podrobné analýze patologických příčin poruch   

 3 který popisuje podrobný vývojový trend určité poruchy   

 4 jehož cílem je eliminace všech působících patologických faktorů u dané  

                     poruchy   

21  Autorem dvoufaktorové teorie pracovní spokojenosti je:   

 1 F. Herzberg x 

 2 A. Bandura  

 3 W. Taylor  

 4 R. Mayo  

22 Pojem psychotechnika jako označení pro práci s lidmi zaváděl:   

 1 K. Kofka  

 2 R. Graf  

 3 H. Münsterberg  x 

 4 W. Cannon  

23 Známým protagonistou tzv. Hawthornských studií byl:   

 1 V. Förster  

 2 K. Lörsch  

 3 E. Mayo x 

 4 A. Maslow  

24  Autorem teorie motivace rozlišující podle přístupu k plnění úkolů pracovníky na "X" 

a "Y" je:   

1 D. McGregor x 
 2 R. Adams  

 3 G. A. Miller  

 4 H. Snyderman  

25  První psychotechnická laboratoř v průmyslové firmě na Severní Moravě vznikla v 

roce 1923:   

1 v  Radvanicích  

 2 ve Vítkovicích     x 

 3 v Kunčicích   

 4 v Mariánských Horách  

26 Orientace v pedagogice podřizující cíle výchovy zájmům dítěte se nazývá: 

 1 pedocentrismus x 

 2 pedeutologie  

 3 pedologie  



 4 pedantropie  

27 Počátky testování  inteligence pro účely školního vzdělávání v roce 1905 se pojí se 

jménem:   

1 A. Binet  x 
 2 D. Wechsler  

 3 R. B. Cattell  

 4 D. O. Hebb  

28 Pedagogický optimismus vychází z předpokladu, že   

 1 pozitivního efektu v rozvoji dítěte lze dosáhnout přededvším výchovou

      x 

 2 každý člověk se může naučit několika cizím jazykům i v dospělosti  

 3 víra v dobrý výsledek je hlavní podmínkou učení  

 4 pokroku ve vzdělávání lze dosáhnout bez ohledu na použité vyučovací  metody 

29 S tvůrčím výkonem je úzce spojován pojem:   

 1 konvergentní myšlení  

 2 algoritmické myšlení  

 3 pozitivní myšlení   

 4 divergentní myšlení x 

30 Produktivní charakter je důležitý pojem v díle:    

 1 T. W Adorna  

 2 E. Fromma x 

 3 T. Akvinského  

 4 J. J. Pestalozziho  

31 Environmentalismus je směr uvažování zdůrazňující v lidském vývoji význam: 

 1 vrozených činitelů  

 2 prostředí  x 

 3 hygienických zásad  

 4 mentální důslednosti  

32 Známou teorii etap kognitivního vývoje vytvořil:    

 1 J. Piaget x 

 2 L. Kohlberg  

 3 S. Freud  

 4 E. Erikson  

33 Oidipův komplex se v pojetí S. Freuda vyskytuje v období:   

 1 mezi 3. a 5. rokem života x 

 2 puberty  

 3 kojeneckém  

 4. označovaném jako adulcium  

34  Známými autory teorie morálního vývoje jsou:    

 1 J. Piaget a L. Kohlberg x 

 2 W. Wundt  a F. Alexander  

 3 K. H. Pribram a S. Grof  

 4 B. F. Skinner aj. B. Watson  

35 Výzkum ve vývojové psychologii sledující určitý výběr populace během několika let 

se označuje jako:    

 1 korelační   

 2 transversální  

 3 longitudinální x 

 4 kvazikauzální  



36 Rozdíl mezi krátkodobou pamětí a senzorickou pamětí je v tom, že v krátkodobé 

paměti:  

1 není limitovaná kapacita pro informace  

 2 informace zůstává kratší dobu  

 3 dochází k vědomému zaměření na informace x 

 4 jsou informace uskladněny hierarchicky   

37 V uvedeném seznamu autor – teorie je správně přiřazeno jen jedno teoretické pojetí 

emocí:  

1 S. Schachter, J. E. Singer – pojetí emocí jako instinktů  

 2 W. B. Cannon, P. Bard – thalamická teorie emocí x 

 3 W. McDougall – prožitek emoce jako důsledek fyziologických změn   

 4 W. James, C. Lange – dvoufaktorová teorie emocí   

38 S tzv. fází inkubace se obvykle setkáváme v souvislosti s popisem:    

 1 syndromu vyhoření  

 2 procesu pozornosti v pojetí pozornosti jako filtru  

 3 tvůrčího procesu x 

 4 stresové reakce  

39 Lidská psychika se dá charakterizovat jako:   

 1 stav mysli, obsahuje to, co prožíváme a co si uvědomujeme  

 2 nepřetržitý tok psychických zážitků, který probíhá ve vědomí  

 3 duševní obsahy, které si v daném okamžiku neuvědomujeme  

 4 souhrn duševních dějů probíhajících během celého lidského života x 
40 Podle principů percepční organizace, když vnímáme podnět:   

 1 uspořádáváme svou percepci nejjednodušším možným způsobem x 

 2 začínáme od okrajů a pak se soustřeďujeme na střed předmětu  

 3 hledáme jeho nejkomplexnější a nejzajímavější interpretaci  

 4 srovnáváme jej s jinými podobnými podněty, které jsme vnímali předtím  

41 Pro křivku normálního rozdělení (Gaussovu křivku) je typické, že:   

 1 většina případů se shlukuje kolem střední hodnoty, směrem ke krajním  

                     hodnotám množství případů postupně klesá  x 
 2 případy jsou rovnoměrně rozloženy po celém rozsahu škály  

 3 většina případů se shlukuje kolem krajních hodnot, směrem ke středním     

                       hodnotám množství případů postupně klesá  

 4 množství případů je u nižších hodnot škály malé a s vyššími hodnotami  

                       postupně roste  

42 Vyberte, který termín mezi ostatní významově nepatří:   

 1 modus  

 2 median  

 3 směrodatná odchylka  

 4 procento x 

43 Kvaziexperimentu oproti experimentu chybí:   

 1 manipulace s nezávislou proměnnou  

 2 měření závislé proměnné  

 3 kontrola nad rozdělením do experimentálních skupin x 

 4 možnost usuzovat na kauzalitu  

44 Mezi typy náhodných výběrů patří:   

 1 kvótní výběr  

 2 stratifikovaný výběr x 

 3 výběr nabalováním („sněhová koule“)  

 4 příležitostný výběr  



45 Jeden z výroků není charakteristikou skrytého zúčastněného pozorování:   

 1 výzkumník se pohybuje v přirozeném prostředí  

 2 účastníci nevědí o účelu pozorování  

 3 účel výzkumu je třeba dodatečně vysvětlit  

 4 chování účastníků je ovlivněno probíhajícím pozorováním  x 

46 Vnitřní konzistence:   

 1 je aspektem obsahové validity  

 2 je typem reliability a často ji udáváme Cronbachovým alfa  x 

 3 je typem konstruktové validity a vyjadřujeme ji obvykle pomocí korelace  

 4 je vyjádřením toho, nakolik závěry analýzy logicky plynou z dat  

47 Jeden z prvních inteligenčních testů, zjišťujících jednotlivé schopnosti dospělých 

vyvinul ve třicátých letech 20. století:   

 1 F. Galton  

 2 A. Binet  

 3 L. Terman  

 4 D. Wechsler x 

48 Mezi projektivní metody nepatří:   

 1 Test progresivních matric x 

 2 Tematický apercepční test  

 3 Barevný pyramidový test  

 4 Slovní asociační experiment  

49 Psychodiagnostika jako obor:   

 1 zabývá se otázkami měření v psychologii a aplikací teoretických principů v     

                     praxi  

 2 hledá a rozvíjí matematické postupy, které se jeví být jako nejvhodnější pro  

                     měření různých stránek psychiky  

 3 věnuje se aplikaci matematických a statistických metod při analýze údajů z  

                     psychologického měření  

 4 zahrnuje všechny metody a jejich užití pro popis interindividuálních a  

                     intraindividuálních odlišností  x 

50 Najděte výrok, který obsahuje nepřesnost:   

 1 testové metody představují standardizovaný způsob vyšetření, vyhodnocují se  

                      jednotně  

 2 modifikovaný test vzniká kombinací položek z více než jednoho  

                     existujícího testu x 

 3 validita je platnost měření, udává, zda test měří to, co měřit má  

 4 testy schopností jsou zaměřeny na výkon zkoumané osoby, poskytují dobré    

                       možnosti pro měření a srovnávání výsledků  

 


