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Příloha – test Psychologie, bakalářský studijní program 

1 Omezený přísun vitaminu A se neprojeví zejména: 

a šeroslepostí 

b sklony k zánětu očních spojivek 

c snížením pohlavní aktivity 

d sklony k depresi 

2 Při deaminaci v játrech se nadbytečný dusík mění nejprve na: 

a močovinu 

b amoniak 

c moč 

d kyselinu močovou 

3 Lidská páteř obsahuje: 

a 7 krčních, 5 hrudních a 7 bederních obratlů 

b 5 krčních, 7 hrudních a 12 bederních obratlů 

c 7 krčních, 7 hrudních a 12 bederních obratlů 

d 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů 

4 Při myopii vzniká obraz: 

a před sítnicí a postižený proto vidí ostře jen vzdálené předměty 

b před sítnicí a postižený proto vidí ostře jen blízké předměty 

c za sítnicí a postižený proto vidí ostře jen vzdálené předměty 

d za sítnicí a postižený proto vidí ostře jen blízké předměty 

5 
Na parkovišti stojí 80 osobních aut a motorek (dohromady). Celkově mají 266 kol. Kolik aut a motorek 
stojí na parkovišti? 

a 53 aut a 27 motorek 

b 52 aut a 28 motorek 

c 54 aut a 26 motorek 

d 51 aut a 29 motorek 

6 Mezi neurotransmitery nepatří: 

a dopamin 

b acetylcholin 

c vasodepresin 

d serotonin 

7 Je přenos vzruchu v nervovém vlákně stejný jako přenos elektrického proudu v kabelu? 

a Ano, způsob přenosu vzruchu je stejný. Je také tvořen prouděním elektronů uvnitř (nervového) vlákna. 

b 
Ano, způsob přenosu vzruchu je stejný. Je také tvořen prouděním iontů mezi vnitřním a vnějším 
prostředím (nervového) vlákna. 

c Ne, způsob přenosu vzruchu není stejný. Není tvořen prouděním elektronů uvnitř (nervového) vlákna. 

d 
Ne, způsob přenosu vzruchu není stejný. Není tvořen prouděním iontů mezi vnitřním a vnějším prostředím 
(nervového) vlákna. 

8 Sagitální rovina rozděluje anatomicky člověka na dvě části: 

a část přední (např. obličej) a zadní (např. hýždě) 

b část spodní (např. koleno) a horní (např. krk) 

c část levou (např. levá ruka) a část pravou (např. pravá ruka) 

d není rovnoběžná s rovinou mediánní 

9 Hmat, jak se ukázalo, není jediným smyslem, ale dá se dělit na více typů kožního čití: 

a tlak, bolest, teplotu 



b tlak, bolest, citlivost 

c tlak, bolest, libost/nelibost 

d tlak, bolest, aktivizaci 

10 Když dojde k poranění kůže, tak: 

a Langerhansovy buňky začnou fagocytovat antigenní částice. 

b Langerhansovy buňky přestanou fagocytovat antigenní částice. 

c Langerhansovy buňky s pohlcenými antigeny odcestují do vylučovacího ústrojí. 

d Langerhansovy buňky s pohlcenými antigeny zůstanou na místě rány a vznikne z nich embolus. 

11 Základní atribuční chyba: 

a Nemůžeme se jí vyhnout pomocí vědomého myšlení, které by ji korigovalo. 

b Je velmi automatická, mimo naše vědomí, a proto se jí nelze vyhnout. 

c Můžeme se jí vyhnout pomocí vědomého myšlení, ale často se jí nevyhneme.  

d Nedochází k ní automaticky, takže se jí dá lehce vyhnout. Když o ní víme, automaticky se jí vyhneme. 

12 U normálního rozložení našich dat, která jsme získali ve výzkumu: 

a jsou průměr, medián a modus velmi odlišné 

b jsou průměr, medián a modus velmi podobné 

c se nedá četnost vyjádřit histogramem 

d se nedá četnost vyjádřit polygonem 

13 Obranné mechanismy jsou v psychologii osobnosti: 

a prostředky pro prosazení vlastních názorů 

b mechanismy, které chrání před ztrátou morálky 

c mechanismy, které chrání jedince před ovlivňováním jinými lidmi 

d mechanismy, které chrání jedince před úzkostí vznikající ohrožením jeho sebepojetí 

14 Vnímání zařazujeme mezi: 

a kognitivní procesy 

b asociační procesy 

c procesy asimilace 

d motivační procesy 

15 Sny: 

a Pokud lidi probudíme v non-REM fázi, většina lidí si je vybaví. 

b Vyskytují se nejvíce ve chvílích, kdy spánek není hluboký. 

c Vyskytují se nejvíce ve chvílích, kdy spánek je hluboký. 

d Nesouvisí s fází spánku, ve které se nacházíme. 

16 
Na mapě s měřítkem 1 : 25 000 je zakreslena parcela ve tvaru o obsahu 36 cm čtverečních. Jaký je ve 
skutečnosti obvod této parcely? 

a 1500 m 

b 2500 m 

c 3600 m 

d 6000 m 

17 Ve třídě připadají na tři dívky dva chlapci. Kolik je žáků ve třídě celkem, jestliže je chlapců 12? 

a 36 

b 34 

c 32 

d 30 

18 
Pět běžců vyběhlo současně okružní závod. Adam uběhne jeden okruh za 1/2 min, Bořek za 40 s, Cyril za 
0,75 min, David za 1 min a Emil za 1,5 min. Který z běžců bude mít uběhnuto právě devět kol ve chvíli, 
kdy se všichni běžci poprvé opět potkají na startu? 



a Adam 

b Bořek 

c Cyril 

d David 

19 Sémantické vzpomínky si typicky pamatujeme: 

a bez vztahu k času a místu jejich osvojení 

b se vztahem k času a místu, kdy se udály 

c velmi krátkodobě 

d včetně původního epizodického kontextu 

20 Obranný mechanismus "reaktivní výtvor" popisuje situaci: 

a kdy nepřijatelné psychické obsahy záměrně udržujeme mimo vědomí 

b kdy si vytvoříme opačný postoj k nepřijatelnému pudovému impulzu 

c kdy reagujeme zrcadlením svého problému na druhé lidi 

d kdy si osvojujeme určité chování a vlastnosti lidí, které se nám nelíbily 

21 Deista: 

a věří v aktivního Boha 

b věří že Bůh a příroda jest totéž 

c věří v Boha, který aktivně do světa nezasahuje 

d věří v Boha, který vyjímečně do světa zasahuje 

22 "N = 10" ve výzkumu znamená: 

a Výzkum provádíme pomocí deseti měření. 

b Výzkum provádíme na deseti respondentech. 

c Výzkum provádíme desetkrát po sobě. 

d Ve výzkumu používáme deset výzkumných metod. 

23 Produktivní charakter je důležitý pojem v díle autora: 

a H. S. Sullivan 

b G. W. Allport 

c T. W. Adorno 

d E. Fromm 

24 Populární osobnostní test MBTI vychází z teorie: 

a C. G. Junga 

b S. Freuda 

c R. Cattella 

d A. Bineta 

25 
Žena se ptá svého partnera "Zaplatil jsi, prosím, ty popelnice?" a muž odpovídá "Pořád mne buzeruješ, 
co mám a nemám dělat". Dle teorie E. Berneho jde pravděpodobně o příklad: 

a rovnoběžné komunikace 

b komunikace mezi dospělým a dospělým 

c komunikace mezi dospělým a dítětem 

d komunikace mezi rodičem a dítětem 

26 
Oběd a káva v restauraci pro náročnou klientelu stojí 1 100 Kč. Oběd stojí o 1 000 Kč více než káva. Kolik 
stojí káva? 

a 50 Kč 

b 100 Kč 

c 150 Kč 

d 200 Kč 

27 Jako jednu z prvních charakteristik osobnosti můžeme u dítěte sledovat: 



a dovednosti 

b temperament 

c vlohy 

d charakter 

28 Wilhelm Wundt se spoléhal při studiu duševních procesů na to: 

a že lidé pozorovali a zaznamenávali vlastní chování a prožívání 

b že lidé pozorovali a zaznamenávali cizí chování a prožívání 

c že lidé pozorovali a zaznamenávali cizí vnímání a myšlení 

d že lidé pozorovali a zaznamenávali vlastní vnímání a myšlení 

29 Korelace popisuje: 

a vztah příčiny a následku mezi dvěma proměnnými 

b že není vztah mezi dvěma proměnnými 

c kauzalitu mezi dvěma proměnnými 

d vztah mezi proměnnými, který nemusí být příčinný 

30 Debriefing v rámci výzkumu na lidech znamená: 

a že je lidem před výzkumem vysvětleno, k čemu výzkum bude sloužit 

b že je lidem po výzkumu vysvětleno, proč jim nebylo vše sděleno, či byli klamáni 

c že lidé musí dát informovaný souhlas před výzkumem, že do výzkumu jdou dobrovolně 

d že lidé musí dát informovaný souhlas, že mohou být ve výzkumu klamáni 

31 Graafův folikul: 

a Je typický pro luteální (poslední) fázi ovulačního cyklu. 

b Produkuje estrogeny. 

c Vzniká ze žlutého tělíska. 

d Se přemění po ovulaci v červené tělísko. 

32 Příkladem nondisjunkce chromozomů je: 

a Vznik zárodku s nezměněným počtem chromozomů. 

b Jedinec, který nemá chromozomovou aberaci. 

c Vznik gamety se změněným počtem chromozomů. 

d Rozchod dceřiných buněk do zárodku. 

33 Doplňte [halucinace : vnímání] = [bludy : ?] 

a falešná přesvědčení 

b prožívání 

c myšlení 

d představy 

34 Nervus olfactorius je česky: 

a okohybný nerv 

b zrakový nerv 

c nerv trojklaný 

d nerv čichový 

35 Retikulární formace je klíčová pro: 

a Řízení dýchání. 

b Zvládání emocí. 

c Vyplavování hormonu melatoninu.  

d Regulaci růstu člověka. 

36 Známý sociolog Erving Goffman tvrdí o mezilidských interakcích mimo jiné toto: 

a jsou utvářeny různými pravidly a rituály, které si samotní aktéři nevymysleli 



b jsou utvářeny různými pravidly a rituály, které si vymysleli samotní aktéři  

c rituály a hry lidé dodržují proto, že jsou pro ně výhodné a uznávají je 

d rituály a hry lidé nedodržují, i když jsou pro ně výhodné 

37 Gnoseologie se zabývá: 

a co kolem nás existuje 

b jak je možné něco poznat 

c kdo poznává svět kolem nás 

d zkoumáním pravé podstaty jevů 

38 Výroky vytvořené pomocí logické spojky „jestliže …, pak ...“ v logice nazýváme: 

a komplikace 

b implikace 

c identifikace 

d ekvivalence 

39 Když se zachováte eticky dle utilitarismu: 

a dobré je to jednání, které je nejvíce mravní 

b dobré bude to jednání, které je užitečné pro co nejvíce lidí, motiv a prostředky nehrají takovou roli 

c dobré bude to jednání, které je užitečné pro co nejvíce lidí, motiv a prostředky ale hrají také velkou roli 

d dobrý výsledek neospravedlňuje špatné kroky při jeho dosažení 

40 Determinismus nezdůrazňuje: 

a biologické vlivy 

b genetické vlivy 

c společenské vlivy 

d povahové vlivy 

41 Senzibilizace znamená: 

a opakované působení určitého podnětu nevede ke vzrůstu reakce vůči tomuto podnětu 

b 
opakované působení určitého podnětu nejprve nevede k reakci a následně se skokově dostaví zvýšená 
reakce na tento podnět 

c opakované působení určitého podnětu vede k postupnému narůstání reakce vůči tomuto podnětu 

d opakované působení určitého podnětu vede k postupnému zeslabování reakce vůči tomuto podnětu 

42 Mezi šest základních emocí (dle P. Ekmana) nepatří: 

a znechucení (odpor) 

b překvapení 

c strach 

d bolest 

43 Zákon pregnantnosti, jeden z tvarových zákonů popisujících naše vnímání, nám říká, že: 

a naše vnímání umí zpracovat pouze dokonalé, dokončené a symetrické tvary 

b 
dokonalé, dokončené a symetrické tvary vnímáme podobně jako ty ne úplně dokonalé, protože si ty 
nedokonalé naše vnímání vylepšuje 

c 
ne úplně dokonalé tvary vnímáme jako dokonalé, dokončené a symetrické tvary, přestože si je naše 
vnímání nijak nevylepšuje 

d 
ne úplně dokonalé tvary vnímáme jako dokonalé, dokončené a symetrické tvary, když jsou od jiných 
objektů relativně blízko 

44 Známým a vlivným sociologem nebyl: 

a Pierre Bourdieu 

b Paul Lazarsfeld 

c Émile Durkheim 

d Jacques Lacan 



45 Kultura v širším významu je dle sociologů: 

a vše co odlišuje jednotlivé lidi od sebe 

b vše co odlišuje člověka od zvířete 

c vše co odlišuje jednu společnost od druhé 

d vše co odlišuje skupinu lidí od druhé 

46 Gustav LeBon pomohl pochopit a je známý v psychologii kvůli zaměření na:  

a Konzumní chování 

b Efekt přihlížejícího 

c Deindividuaci 

d Haló efekt 

47 Efekt rozptýlené odpovědnosti (zabýval se jím např. Latané) popisuje: 

a Že lidé rádi přihlíží bezpráví druhých. 

b Že se lidé těžko soustředí, když mají kolem sebe další lidi. 

c Že se lidé chovají odpovědně, když jejich pozornost není rozptýlená. 

d Že lidé nejednají a spoléhají se na druhé. 

48 Pro ambivalentní attachment je typické: 

a Matka reaguje pomalu, ale nedrží si odstup. 

b Matka je bez zájmu, pasivní. 

c Matka je odtažitá, drží si emoční odstup. 

d Matka je někdy dostupná a jindy nedostupná. 

49 Smolka je: 

a První potrava, kterou sní novorozenec. 

b První stolice po narození. 

c Lanugo, které dítě spolyká. 

d Plodová voda, kterou dítě spolyká. 

50 Kolostrum oproti zralému mateřskému mléku: 

a Obsahuje více laktabuminu a teratogenů 

b Obsahuje více bílkovin a solí. 

c Má méně husté složení, ať je pro dítě stravitelnější. 

d Neobsahuje lysozym. 

 


