
Ukázkový přijímací test z pedagogiky a psychologie 

pro Učitelství

číslo 

otázky
Znění otázky - PED/PSY základ (NMGR)                                                                                                                                                        odpověď a odpověď b odpověď c odpověď d

1.
J. F. Herbart je označován za zakladatele:

hromadné vyučovací 

formy

vzdělávacího systému v 

Německu

alternativní waldorfské 

školy pedagogiky jako vědy

2. Základ věd vyučovaných ve středověku tvořilo tzv. trivium. Zahrnovalo:

filozofii, matematiku a 

gramatiku

aritmetiku, gramatiku a 

muziku

gramatiku, rétoriku a 

dialektiku filozofii, teologii a muziku

3.

Který z daných pojmů krab, mořské plody, krab královský a krab sněžný, představuje kategorii základní 

úrovně? Krab Mořské plody Krab sněžný Krab královský

4.

Dr. Melicharová je psycholožka, která studuje, jak stravovací návyky pomáhají lidem přizpůsobit se a 

přežít v jejich prostředí. Jakou psychologickou perspektivu Dr. Melicharová zastává? Evoluční Strukturalistickou Humanistickou Behaviorální

5. Která část mozku pravděpodobně ovlivňuje naši schopnost rozpoznat hněv a strach u druhých osob? Hipokampus Amygdala Thalamus Hypothalamus

6. Dnešní pedagogika je explorativní a explanační vědou, což znamená, že:

je založena na 

písemných pramenech 

středověké literatury.

je založena na výzkumu, 

nových teoriích a 

objasňování jevů 

edukační reality.

 je založena na 

objasňování hlavních 

myšlenek 

pedagogických  autorit. 

vyhledává a porovnává 

optimální pedagogické 

směry.

7.

Karel utrpěl otřes mozku při vážné dopravní nehodě, po které již nebyl schopen ukládat si do paměti 

nové epizodické nebo sémantické vzpomínky. Zdá se, že Karel trpí ______. retrográdní amnézií potlačením vzpomínek anterográdní amnézií

zapomínáním v důsledku 

rozpadu pamětních stop

8. Vaše specifická úroveň inteligence je dána ______. genotypem genotypem a výchovou

genotypem a prostředím 

obklopujícím jedince

prostředím obklopujícím 

jedince

9. Která z následujících situací NEPŘEDSTAVUJE změněný stav vědomí?

Oddávání se dennímu 

snění. Když se opijeme pivem.

Když se koncentrujeme 

na test z matematiky. Spánek.

10.

Dozvíte se o dopravní nehodě, ke které došlo ve 3 hod. ráno, kdy vůz náhle jakoby zničehonic přejel do 

protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem.  Vzhledem brzké raní době lze s největší 

pravděpodobností přičíst vinu za to, že řidič auta náhle přejel přes středovou čáru do protisměru, na 

vrub __________. poruše úsudku epizodě mikrospánku hypnagogické epizodě hypnotické epizodě


