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Příloha – test Bakalářský studijní program Psychologie 

1. Získávání a rozšiřování individuální zkušenosti jedince během vývoje, které se projevuje  

v jeho prožívání a chování, nazýváme:  

a) učení  

b) zrání  

c) akcelerace  

d) nápodoba  

 

2. Zbavení se emoce jejím intenzivním prožitím se nazývá: 

a) frustrace 

b) katarze 

c) zástupné učení 

d) redukce pudu 

 

3. 25 % z čísla x je 16. Číslo x je rovno:  

a) 32  

b) 48  

c) 64  

d) 80  

 

4. Šedá hmota nervového systému je tvořena:  

a) výběžky neuronů  

b) těly neuronů  

c) tukovou hmotou 

d) buňkami mozkových plen  

 

5. Míra, v níž test měří to, co měřit má, se nazývá: 

a) střední hodnota 

b) průměr 

c) validita 

d) reliabilita 

 

6. Množství zboží a služeb, které je možno pořídit za určitou sumu peněz při dané cenové 

hladině, se nazývá: 

a) kupní síla peněz 

b) přidaná hodnota 

c) kapitál 

d) emisní kurz 

 

7. Jaký je vztah mezi sociální rolí a sociálním statusem?  

a) Role a status jsou synonyma.  



b) Status je nadřazený pojem k pojmu role, protože status zahrnuje moc.  

c) Role určuje očekávané způsoby chování, zatímco status určuje sociální postavení a 

prestiž jedince.  

d) Status určuje očekávané způsoby chování, zatímco role určuje sociální postavení a prestiž  

    jedince.  

 

8. Postup usuzování od obecného k jednotlivému označujeme jako:  

a) indukce  

b) syntéza 

c) abstrakce  

d) dedukce 

 

9. Podle psychoanalytické teorie existují informace, které aktuálně nejsou bezprostředně 

přítomny v naší mysli, ale když budeme chtít, můžeme si je vybavit. Tyto informace jsou 

obsahem: 

a) vědomí 

b) předvědomí 

c) nevědomí 

d) ega 

 

10. Paradigma je: 

a) určité pojetí vědy, soustava pojmů, poznatků a metod 

b) sociologická koncepce deviantního jednání 

c) soustava sociálních norem 

d) plán výzkumu v empirických vědách 

 

11. Postoj se vyznačuje těmto složkami:   

a) afektivní, intelektová, konativní  

b) afektivní, kognitivní, výkonnostní  

c) efektivní, kognitivní, konativní  

d) afektivní, kognitivní, konativní  

 

12. Když je nové učení narušováno vybavováním dřívějšího podobného učiva, jde o:  

a) retroaktivní útlum   

b) afektivní útlum  

c) proaktivní útlum 

d) asociativní útlum    

 

13. Počet prvků, které dokáže naše pozornost naráz obsáhnout, se označuje jako:  

a) koncentrace pozornosti  

b) oscilace pozornosti  



c) roztržitost  

d) kapacita pozornosti  

 

14. Vyberte na místo otazníku číslo, které správně doplní číselnou řadu.   

2,5      4      7      13      ?      49 

a) 25 

b) 19 

c) 31 

d) 21 

 

15. Který psychický jev nepatří mezi kognitivní procesy?  

a) myšlení  

b) motivace  

c) vnímání 

d) paměť  

 

16. Receptor je: 

a) zakončení hybných nervových vláken 

b) senzitivní nervové zakončení 

c) druh svalu 

d) orgán uvnitř míchy 

 

17. Mozkem produkované chemické látky, které usnadňují komunikaci mezi nervovými 

buňkami, se nazývají: 

a) plazmy 

b) syntaktické struktury 

c) neurotransmitery 

d) adrenokortikoidy 

 

18. Podstatou vzruchu nervových buněk je: 

a) změna propustnosti a náboje membrány 

b) chemické změny membrány 

c) změna aktivity iontů v cytoplazmě 

d) žádná z uvedených alternativ není správná 

 

19. Rogersova metoda humanistické terapie vycházející z předpokladu, že jedinec je schopen 

změny a sám se nejlépe dokáže rozhodnout o směru této změny, se nazývá: 

a) terapie sebeurčení 

b) kongruenční terapie 

c) terapie klientem determinovanou rychlostí 

d) terapie zaměřená na klienta 



 

20. Sociální psycholog, který pomohl vysvětlit faktory rozhodující pro poslušnost vůči 

autoritě, byl: 

a) Solomon Asch 

b) Stanley Milgram 

c) Daryl Bem 

d) Leon Festinger 

 

21. Centrum řeči je uloženo v: 

a) talamu 

b) mozečku 

c) prodloužené míše 

d) mozkové kůře 

 

22. Pokud je podmíněný podnět opakovaně předkládán samotný, tedy bez nepodmíněného 

podnětu, jde o proces zvaný: 

a) generalizace 

b) vyhasínání 

c) vytváření reakce 

d) podmiňování druhého řádu 

 

23. Fyziologická odpověď organismu na nadměrnou zátěž, která se projevuje prostřednictvím 
adaptačního syndromu, se nazývá:  
a) frustrace  
b) deprivace  
c) stres  
d) coping  
 

24. Stav, který vzniká v důsledku dlouhodobého neuspokojování některé ze základních 

psychických potřeb, nazýváme:  

a) psychická deprese  

b) psychická deprivace  

c) psychická frustrace 

d) psychický deficit  

 

25. Ve výtahu jely čtyři osoby, jejichž celková hmotnost byla 260 kg. Poté, co jedna osoba 

vystoupila, se průměrná hmotnost připadající na každou ze zbylých osob ve výtahu zvýšila o 

5 kg. Jaká byla hmotnost osoby, která z výtahu vystoupila? 

a) 50 kg 

b) 60 kg 

c) 65 kg 

d) 70 kg 



 

26. Mozek dospělého člověka má průměrnou hmotnost: 

a) 300 g 

b) 500 g 

c) 1300 g 

d) 2500 g 

  

27. Při stresových stavech se nejprve mobilizují hormony: 

a) nadledvin 

b) zadního laloku hypofýzy 

c) štítné žlázy 

d) Langerhansových ostrůvků 

 

28. Chování spojované s onemocněním srdce, pro něž je typická uspěchanost, soutěživost, 

agresivita a zaměření na úspěch, se označuje pojmem: 

a) chování typu A 

b) chování typu B 

c) pesimistické chování 

d) hostilní chování 

 

29. Jestliže je organismus opakovaně vystaven škodlivým podnětům, kterým se nemůže 

vyhnout ani z nich uniknout, může v pozdějších situacích přestat reagovat na škodlivé 

podněty, kterým se vyhnout lze. Tento jev se nazývá: 

a) naučená pasivita 

b) pesimismus 

c) naučená bezmocnost 

d) neurotická úzkost  

 

30. Vegetativní (autonomní) nervy se dělí na: 

a) spinální a sympatické 

b) parasympatické a sympatické 

c) motorické a sensitivní 

d) sympatické a sensitivní 

 

31. Freudovská představa, že traumatickým zážitkům může být aktivně blokován přístup do 

vědomí, je označována pojmem: 

a) interference 

b) vytěsnění 

c) amnézie 

d) přesunutí 

 



32. Metafora je: 
a) krátké vtipné pojmenování 
b) přenesené pojmenování na základě podobnosti 
c) básnická hádanka 
d) vyjádření opisem nebo přirovnáním 
 

33. Rodič, který vyžaduje dodržování pravidel a současně je emočně pozitivně naladěný  

ve vztahu k dítěti, pravděpodobně uplatňuje:  

a) autoritativní výchovný styl  

b) autoritářský výchovný styl  

c) liberální výchovný styl 

d) zanedbávající výchovný styl  

 

34. Na ZŠ je 600 dětí, které jsou rozděleny podle věku do nižšího a vyššího stupně. Na vyšší 

stupeň chodí 1/3 dětí, z toho dívky tvoří 40 %. Kolik chlapců je na nižším stupni, víme-li, že 

celkem je ve škole stejně žáků jako žákyní?  

a) 80 

b) 120 

c) 180 

d) 280 

 

35. Afektivní stav, který může trvat hodiny nebo dny, se nazývá: 

a) emoce 

b) potřeba 

c) pud 

d) nálada 

 

36. Zakladatelem/zakladatelkou analytické psychologické školy byl/a: 

a) Carl Gustav Jung 

b) Sigmund Freud 

c) Alfred Adler 

d) Karen Horneyová 

 

37. Přijetí a osvojení si prvků kultury jiného společenství označujeme jako: 

a) subkulturu 

b) kulturní difuzi 

c) akulturaci 

d) globalizaci 

 

38. V procesu usuzování se krátké procesy, které se relativně snadno uplatňují a často ústí ve 

správné řešení, nazývají: 

a) premisy 



b) heuristiky 

c) pragmatická pravidla 

d) logická pravidla 

 

39. Trvalé vzorce maladaptivního chování, které významně poškozují schopnost jedince 

fungovat, se nazývají: 

a) poruchy nálady 

b) poruchy osobnosti 

c) kompulze 

d) vzorce antisociálního chování 

 

40. Gestalt psychologie považuje za nejzákladnější formu organizace vjemů: 

a) figuru a pozadí 

b) binokulární disparitu 

c) prostorovou orientaci 

d) sdružování 

 

41. Negativní přesvědčení o skupině a negativní vnímání skupiny se nazývají: 

a) předsudky 

b) diskriminace 

c) přenosy 

d) negativní stereotypy 

 

42. Ústředím hormonální regulace je: 

a) hypotalamus 

b) přední lalok hypofýzy 

c) zadní lalok hypofýzy 

d) epifýza 

 

43. Nestandardizované metody nejlépe vystihuje tento výrok:  

a) Mají jednotnou instrukci.  

b) Používají se pouze experimentálně.  

c) Výsledky těchto metod nelze porovnat s populační normou.  

d) Jsou neobjektivní.  

 

44. Psychotické příznaky, které se vyznačují nevývratným falešným přesvědčením, 

označujeme jako: 

a) halucinace 

b) bludy 

c) atribuce 

d) iluze 



 

45. Podněty ve 2. signální soustavě člověka jsou: 

a) abstraktní 

b) konkrétní 

c) jakékoliv 

d) jen nepodmíněné 

 

46. Který z uvedených psychologických směrů je nejstarší?  

a) psychoanalýza  

b) gestalt psychologie  

c) elementová psychologie 

d) behaviorismus  

 

47. Která z uvedených psychologických charakteristik osobnosti je nejvíce biologicky 

determinovaná:  

a) hodnoty  

b) charakter  

c) temperament 

d) inteligence  

 

48. Změněný stav vědomí, ve kterém se obrazy uchovávané v paměti a fantazie dočasně mísí 

s událostmi vnější reality, je: 

a) halucinace 

b) apnoe 

c) trip 

d) sen 

 

49. Emočně stabilní introvert je podle H. J. Eysencka:  

a) cholerik  

b) flegmatik  

c) melancholik  

d) sangvinik  

 

50. Pokud se jedinec musí rozhodnout mezi neslučitelnými nebo vzájemně se vylučujícími cíli 

a postupy, jde o: 

a) psychickou reakci na stres 

b) vnitřní konflikt 

c) negativní stres 

d) oslabení kognitivních funkcí 

 


