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Informace o příjímacích zkouškách podle studijních programů/studijních oborů 

 

1. Studijní program B6107 Humanitní studia  

 
1. 1 Kombinace 4832—Ps-Zsv - bakalářský-prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 
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: 15  
 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 
 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 42,22  
 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 20,88 

 

 
1. 2 Kombinace 4831—La-Ps bakalářský prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 

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: 52  
 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,0  
 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0  
 

1. 3 Kombinace 4830—Hi-Ps bakalářský prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 

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: 64  
 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,00 
  
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

1. 4 Kombinace 4959—Du-Ps - bakalářský-prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 

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: 2  
 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 56  
 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 35,33 
  
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 30,75 

 

2. Studijní program B7310 Filologie 

  
1 Kombinace 4829—Aj-Ps bakalářský- prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 
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: 17  
 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
  
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 
  
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 36,00 
  
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 20,34  
 
 
2 Kombinace 4835—Nj-Ps bakalářský prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  



Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 

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: 2  
 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 48 
  
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 26,67  
 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 24,44 

 

3 Kombinace 4837—Ps - Rj bakalářský prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 
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: 2  
 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 52  
 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 29,33 
  
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26,63 

 

2. 4 Kombinace 4833—Čj-Ps bakalářský prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  



Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 

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: 13 
  
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
  
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
  
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 38,00 
 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 25,31 

 

2. 5 Kombinace 4834—FJ-Ps - bakalářský-prezenční  
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení): viz příloha - test Psychologie dvouoborová  
 

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: 2 
  
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 58 
  
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 58,00 
  
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 

Ostrava 15. 6. 2015  
 
Zpracoval a za správnost zodpovídá:  



Mgr. Klára Machů, PhD.  
garant přijímacího řízení  

 
 
Příloha - test Psychologie dvouoborová  
 

Přijímací test pro uchazeče o studium dvouoborové bakalářské psychologie 

1 Bakteriofág  

je enzym 
vyživující 
bakterie 

je virus infikující 
bakterie 

je druh 
choroboplodn
ého zárodku 

je shluk 
bakterií  2 

2 Gameta  
je pohlavní 
buňka 

se uplatňuje při 
regeneračních 
pochodech 

je sada 
diagnostickýc
h metod  

se uplatňuje 
jen při 
termoregulaci 1 

3 Chiasma opticum 

je součást 
prodloužené 
míchy  

je místem 
částečného 
křížení dráhy 
zrakových 
nervů 

je propojení 
mezi míchou, 
mostem a 
středním 
mozkem 

je součástí 
dolního 
subtalamickéh
o jádra  2 

4 

Syntézu nukleovách 
kyselin v organismu 
zajišťují  lipoproteiny 

lymfatické 
uzliny bílkoviny sacharidy 3 

5 
Receptory pro chlad se 
nazývají: 

Langmannova 
tělíska Ruffiniho buňky 

Pacciniho 
buňky 

Krauseho 
tělíska 4 

6 

Označíme-li nějaký 
přístup za eklektický 
znamená to, že: 

přináší původní 
pojetí, myšlenky 
či názory 

je věcně 
nepřesný a 
nemá teoretický 
význam 

v sobě 
zahrnuje více 
přístupů 

se může 
dostat do 
rozporu s 
etickými 
zásadami 3 

7 
Akční potenciály v rámci 
neuronu jsou vedeny: axonem 

transportními 
vezikuly 

cisternami 
endoplazmati
ckého retikula 

jádrem 
neuronu 1 

8 

Vznik vědecké 
psychologie bývá často 
spojován s rokem 1879, 
kdy: 

vyšla dvodílná 
knha W. Jamese  
General 
Psychoolgy  

byla založena 
psychologická 
lobaratoř v 
Lipsku  

byl otevřen 
psychologický 
proseminář 
na pařížské 
Sorboně 

zahájil činnost 
Výzkumný 
ústav dětské 
psychologie v  
Baltimore 2 

9 

Kdo z uvedených 
badatelů ve své typologii 
odkazuje ke klasickým 
Hippokratovým typům:   I. P. Pavlov E. Kretschmer E. Spranger H. S. Sullivan 1 

10 

Extraverzi a introverzi 
jako psychologické 
charakteristiky jako první 
rozlišil: H. J. Eysenck P. Janet C. G. Jung A. Adler 3 

11 
Působením bloudivého 
nervu dochází  

k výraznému 
zrychlení 
srdeční 
frekvence 

ke zvýšení 
produkce 
motorické 
aktivity 

ke zpomalení 
činnosti srdce 

ke změnám ve 
spánkovém 
lalolu mozkové 
kůry 3 

12 
Komunikace mezi žáky ve 
třídě je zejména: neformální asertorická formální apologetická 1 

13 

Individuace, 
sebeuskutečnění a 
celistvost jsou pojmy úzce 
spojeny s: 

Carlem 
Gustavem 
Jungem 

Jeanem 
Piagetem 

Lorencem 
Kohlbergem 

Ralfem 
Dahrendorfem 1 

14 
Appeasement je 
označením pro: 

usmiřovací 
politiku ústupků 

snahu katolické 
církve 

dočasné 
přerušení 

řízení k 
odvolání 1 



přizpůsobit se 
modernímu 
světu 

diplomatickýc
h styků 

voleného 
politika z 
funkce  

15 

Relativně izolovaný odraz 
jednotlivé vlastnosti 
předmětu se nazývá: počitek vjem 

nervový 
vzruch iluze 1 

16 

Kdo z uvedených nepatří 
mezi postmodernistické 
filozofy? J. Derrida J. Lyotard R. Rorty H.Spencer 4 

17 

Sušina obsahuje 40% 
tuku. V sýru je 50% 
sušiny. Jaké je množství 
tuku ve 100g sýru? 10 g 20 g 30 g 40 g 2 

18 

Teorie 19. století 
odvozující duševní 
vlastnosti z tvaru lebky se 
nazývá: antropometrie frenologie psychofyzika neurologie  2 

19 
Který pojem neoznačuje 
poruchu vědomí: somnolence delirium neuróza koma 3 

20 
Nejvyšší správní soud ČR 
sídlí v: Plzni Praze Brně Olomouci 3 

21 
Slavný Aristotelův spis o 
morálce nese název:  

Etika 
Nikomachova Postila  

Základy 
metafyziky 
mravů Ústava 1 

22 Obligatorní: 
znamená 
povinný 

znamená 
nezávazný 

je opakem 
spekulativní 

neznamená 
nutný 1 

23 
Periferní nervový systém 
se skládá: 

z hlavových 
nervů 

z nervů, které 
spojují mozek a 
hřbetní míchu s 
ostatními 
částmi těla  z nervů CNS 

z nervů 
prodloužené 
míchy      2 

24 
Známou sochu Davida  
vytvořil 

Leonardo da 
Vinci 

Michelangelo 
Buonaroti 

Olbram 
Zoubek  Edgar Degas 2 

25 Fetiš není: 

Předmět 
uctívaný pro 
domnělou 
magickou moc. 

Náboženské 
uctívání 
předmětů pro 
přiřčené 
nadpřirozené 
vlastnosti. Onemocnění 

Objekt, 
přehnaného, 
nekritického 
uctívání 3 

26 
Zakladatelem teorie elit 
byl: T.W. Adorno V. Pareto G. Simmel F. Alexander 2 

27 
Downův syndrom je 
způsoben: 

poškozením 
mozku při 
porodu 

neurologickou 
poruchou 

metabolickou 
poruchou 

genetickou 
poruchou 4 

28 

Do druhé světové války 
byl dominantním 
psychologickým směrem, 
především v USA: gestaltismus 

transpersonbáln
í psychologie 

behaviorismu
s 

kognitivní 
psychologie 3 

29 

Na zahradě je bazén 
tvaru kvádru o půdorysu 
12 m x 5 m. Je-li naplněn 
ze 4/5 je v něm 1200 hl 
vody. Jak hluboký je 
bazén? 2 metry 2,5 metru 2,8 metru 3 metry 2 

30 Erytrocyt je: červená krvinka bílá krvinka 
krevní 
destička 

krevní 
sraženina 1 

31 

Které z uvedených slov 
se významem odlišuje od 
ostatních uvedených  
slov: strach pláč smutek hněv 2 



32 

Pro 40 koní máme krmení 
na 60 dní. Po 30 dnech 
10 koní prodáme. Kolik 
dní můžeme krmit 
zbývající koně? 40 50 60 30 1 

33 
Který předseda vlády 
ČSR byl popraven? V. Tusar A. Eliáš A. Švehla M. R. Štefanik 2 

34 Solipsismus: 

postuluje 
prvořadou úlohu 
velkých 
osobností v 
dějinách 

považuje realitu 
za produkt 
individuálního 
vědomí 

považuje 
realitu za 
modus 
objektivního 
ducha 

stanovuje 
individuální 
cíle lidského 
jednání 2 

35 

Který z autorů/autorek je 
spojován s pojmem 
logoterapie? M. Kleinová E. Lukasová C. Rogers K. Goldstein 2 

36 

Věty, které jsou tvořeny 
tak, že jsou vždy 
pravdivé, se v logice 
označují jako: tautologie implikace kontradikce disjunkce 1 

37 Viktimologie se zabývá: 
problémy obětí 
trestných činů 

charakteristikou 
příčin kriminality 

prevencí 
sbebpoškozo
vání  

alternativními 
tresty   1 

38 

Kdo z českých 
spisovatelů napsal dílo 
„Rozmarné léto“? V. Neff V. Vančura V. Nezval F. Šrámek 2 

39 
Lidská páteř má po 
narození: 33 až 34 obratlů 

u hochů 32 
obratlů, u dívek 
30 až 31obratlů 

30 až 32 
obratlů 36 obratlů 1 

40 Adrenalin se tvoří:  v kůře nadledvin 
v dřeni 
nadledvin v hypotalamu v pankreasu 2 

41 

Rozsah krátkodobé 
paměti je, jak se často 
uvádí v odborné 
literatuře: neomezen 5 - 7 prvků 

100 - 200 
znaků 

variuje mezi 5 
- 200 znaky v 
závislosti na 
inteligenci 2 

42 
La Scala je budova opery 
v: Benátkách Miláně Vídní Sydney 2 

43 
Spis Sebevražda patří 
mezi základní díla: 

Sigmunda 
Freuda Egona Bondyho 

Carla 
Gustava 
Junga T.G. Masaryka 4 

44 
Zakladatelem analytické 
psychologie je: K. Lewin V. E. Frankl A. Adler C. G. Jung      4 

45 
Která z částí mozku je 
spojována paměťí? hippokampus Varolův most hypofýza kalosní těleso 1 

46 
 Architektem vily 
Tugendhat je: Adolf Loos Jan Kaplický  

Oscar 
Niemayer 

L.M. van der 
Rohe  4 

47 
Forenzní psychologie se 
nezabývá: 

psychologickou 
problematikou 
chování 
účastníků 
obchodnícho 
jednání  

psychologickým
i problémy 
trestné činnosti 

psychologick
ou 
problematiko
u násilné 
trestné 
činnosti 

psychologicko
u  
problematikou 
spojenou se 
soudnictvím  1 

48 Dezintegrace je: 
porucha 
osobnosti 

porucha 
barevného 
vidění 

neschopnost 
soustředění 
na dva 
předměty 
současně 

porucha 
socializace 1 

49 
Autorem kterého díla je 
René Descartes? 

Kritika čistého 
rozumu 

Rozprava o 
metodě Sluneční stát 

Etika 
Nikomachova 2 

50 
Příkladem 
nepodmíněného reflexu 

udržování 
rovnováhy při 

automatické 
zastavení 

kašel v 
zakouřené 

pláč v ordinaci 
zubního lékaře 3 



je: jízdě  na kole pohybu na 
červenou 

místnosti 

 


