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01. Člověk má
a) 23 páry chromozomů.
b) 46 párů chromozomů.
c) 23 chromozomů.
d) 20 000 až 25 000 chromozomů.
e) 20 000 až 25 000 párů chromozomů.
02. Vyberte variantu, která obsahuje NESPRÁVNOU kombinaci českých a latinských pojmů.
a) bělima – sclera, mezimozek – diencephalon
b) duhovka – iris, spánkový lalok – lobus temporalis
c) čočka – lens, čelní lalok – lobus frontalis
d) sklivec – corpus luteum, temenní lalok – lobus parietalis
e) cévnatka – choroidea, střední mozek – mesencephalon
03. Vyberte správné tvrzení, které platí pro lidské tělo.
a) Kombinací bílkoviny a vitaminu A opsinu vzniká rhodopsin zapojený do vnímání a rozlišování
barev.
b) Kinetické čidlo tvoří tři polokruhovité kanálky spojené s VIII. hlavovým nervem.
c) Cortiho orgán nacházíme uvnitř blanitého hlemýždě vyplněného tekutou perilymfou.
d) Jemná blanitá membrana tympani odděluje prostor středního a vnitřního ucha.
e) Statické čidlo tvoří tři váčky obsahující drobné krystalky vápenatých solí.
04. Vyberte mediátor mozku, jehož produkce významně souvisí s rozvojem syndromu závislosti.
a) glutamát
b) dopamin
c) acetylcholin
d) adrenalin
e) GABA
05. Pyramidové buňky najdeme v hojném počtu především v části mozkové kůry, která souvisí s
a) zpracováním zrakových informací.
b) řízením motoriky.
c) zpracováním informací o kožní citlivosti.
d) řízením autonomních funkcí.
e) zpracováním sluchových informací.
06. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení.
a) Na zadním míšním kořeni sedí senzitivní míšní ganglion.
b) Míšní nervy vznikají spojením předních motorických a zadních senzitivních míšních kořenů.
c) V zakončení sympatických nervových vláken se uvolňuje acetylcholin.
d) Uložení vegetativních ganglií se u sympatiku a parasympatiku významně liší.
e) Sympatické nervy opouštějí páteřní míchu v oblasti krční, hrudní a bederní.
07. Vyberte, jaké pořadí (a číselné označení) přísluší trojklannému nervu.
a) V.
b) VII.
c) III.
d) IV.
e) VI.
08. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení.
a) Lymfocyty typu B jsou po aktivaci zdrojem imunoglobulinů.
b) Makrofágy vycestovávají z krve a zůstávají dlouhodobě v tkáních.
c) Bazofilní granulocyty obsahují hojné množství heparinu.
d) Makrofágy se v tkáních mění na monocyty.
e) Neutrofilní granulocyty patří mezi buňky fagocytující například choroboplodné baktérie.
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09. Vyberte správné tvrzení.
a) Sodíko-draslíková pumpa aktivně čerpá sodík dovnitř buňky.
b) Sodíko-draslíková pumpa přispívá k nerovnoměrnému rozložení iontů vně a uvnitř buňky.
c) Sodíko-draslíková pumpa je součástí plazmatické membrány a pracuje automaticky bez
nároku na energii.
d) Sodíko-draslíková pumpa se uplatňuje v rámci akčního potenciálu, v klidovém stavu není
aktivní.
e) Sodíko-draslíková pumpa aktivně čerpá draselné kationty ven z buňky.
10. Látka, která ovlivňuje produkci Leydigových buněk, je tvořena buňkami
a) štítné žlázy.
b) neurohypofýzy.
c) nadledvin.
d) adenohypofýzy.
e) epifýzy.
11. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení.
a) Adrogeny jako mužské pohlavní hormony vznikají pouze v těle mužského pohlaví.
b) Zdrojem androgenů jsou glandulae suprarenales a testes.
c) Androgeny jsou produkovány v různém množství v závislosti na genetickém pohlaví.
d) Androgeny jsou ve velké míře produkovány Leydigovými buňkami.
e) Androgeny jsou produkovány u obou pohlaví.
12. Vyberte látku, která je uvolňována z neurohypophysis.
a) somatotropin
b) tyreotropin
c) adrenokortikotropin
d) vasopresin
e) folitropin
13. Mezi osobnosti, které významně ovlivnily vznik moderní sociologie na přelomu 19. a 20. století,
NEPATŘÍ
a) Max Weber.
b) Friedrich Engels.
c) Émile Durkheim.
d) Gustave Le Bon.
e) Vilfredo Pareto.
14. Konstruktivistická teorie, která se snaží o vysvětlení delikvence či negativní deviace tím, že
člověk přijme roli, kterou mu společnost přisoudí, tj. chová se deviantně, protože je za devianta
označován, se nazývá
a) etiketizační teorie.
b) teorie anomie.
c) teorie rozeného zločince.
d) eugenika.
e) teorie kulturního přenosu.
15. Souhrn informací, hodnot a artefaktů zprostředkovávaných tak, aby je mohl snadno
konzumovat co nejširší okruh příjemců, často komercionalizovaný a homogenizovaný, aplikovaný
s prvotním cílem pobavit a řídící se nekriticky poptávkou většiny lidí, se nazývá
a) globalizace.
b) brainwashing.
c) bulvární média.
d) masová kultura.
e) kýč.
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16. Filozofické učení, které uznává slast a vyhýbání se strasti jako hlavní motivy lidského jednání,
se nazývá
a) altruismus.
b) egoismus.
c) narcisismus.
d) hédonismus.
e) pragmatismus.
17. Filozofické směry, které zdůrazňují význam apriorních předpokladů, argumentace, logiky a
dedukcí pro lidské poznávání, spadají pod označení
a) racionalismus.
b) metafyzika.
c) fenomenologie.
d) empirismus.
e) transcendentalismus.
18. Filozofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textů se nazývá
a) metafyzika.
b) epistemologie.
c) hermeneutika.
d) aporetika.
e) ontologie.
19. Mezi dimenze pětifaktorového modelu osobnosti NEPATŘÍ
a) Spořivost.
b) Přívětivost.
c) Neuroticismus.
d) Svědomitost.
e) Otevřenost.
20. Americká psycholožka Elisabeth Loftusová proslula zejména výzkumy
a) poruch spánku.
b) vnímaní prostoru.
c) exprese emocí.
d) sociální fobie.
e) falešné paměti.
21. Rakouský psycholog Alfred Adler považoval za hlavní zdroje motivace
a) sexuální pud.
b) sebeaktualizaci.
c) touhu po majetku.
d) pud smrti.
e) sociální cit.
22. Za zakladatele oboru psychologie bývá většinou považován
a) Friedrich Hegel.
b) Immanuel Kant.
c) Edmund Husserl.
d) Herbert Spencer.
e) Wilhelm Wundt.
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23. V psychologii používání pojmu drive (puzení) zavedl
a) Hugo Münstenberg.
b) John Watson.
c) Clark Hull.
d) Kurt Lewin.
e) Carl Rogers.
24. Alfred Binet byl průkopníkem v oblasti
a) umělé inteligence.
b) měření inteligence.
c) testování pozornosti.
d) výzkumu imaginace.
e) testování percepce.
25. Text Psychologie z hlediska behavioristy z roku 1913 napsal
a) Heinz Kohut.
b) John Watson.
c) Francis Galton.
d) Stanley Milgram.
e) Gordon Allport.
26. Logoterapie je psychologický směr zaměřený především na hledání
a) štěstí.
b) smyslu.
c) úniku.
d) nevědomí.
e) pozornosti.
27. Pojem intervenující proměnná zavedl do behaviorismu
a) Ivan Petrovič Pavlov.
b) Donald Winnicott.
c) Viktor Frankl.
d) Sigmund Freud.
e) Edward Tolman.
28. První a druhou signální soustavu popsal
a) Felix Krueger.
b) Jean Piaget.
c) Wolfgang Pauli.
d) I. P. Pavlov.
e) Lev Vygotskij.
29. Zakladatelem teorie pole byl
a) I. P. Pavlov.
b) Kurt Lewin.
c) Jacqeus Lacan.
d) Edward Thorndike.
e) Alan Turing.
30. Co je typické pro vaskulární demenci?
a) degenerace části mozku Substantia gelatinosa
b) výrazné poruchy chování – moratická nálada
c) vzniká na základě poškození mozku – infarkt, mrtvice
d) přejídání se
e) úbytek buněk v části mozku nazvané Substantia nigra
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31. Z časového hlediska můžeme stresovou reakci klasifikovat na
a) objektivní, subjektivní, intersubjektivní.
b) akutní, chronickou, intermitentní.
c) akutní, chronickou, intersubjektivní.
d) akutní, chronickou, intervenující.
e) intermitentní, intersubjektivní, akutní.
32. Která dimenze v konceptu sense of coherence je spojena s emocemi?
a) dependence
b) oddanost
c) aktivace
d) perzistence
e) smysluplnost
33. Kdo je autorem konceptu self-efficacy?
a) A. Antonovsky
b) S. Maddi
c) R. Khan
d) A. Bandura
e) J. Rotter
34. Co je typické pro emocionální sociální oporu?
a) S člověkem v tísni je jednáno s úctou a respektem, je posilováno jeho kladné sebehodnocení
a sebevědomí, je podporována jeho snaha o autoregulaci, je povzbuzován v naději.
b) Člověku v tísni jsou poskytnuty materiální prostředky, které potřebuje ke zvládnutí zátěžové
situace.
c) Člověku v tísni jsou poskytnuty konkrétní informace o možnostech řešení problematické
situace.
d) Člověku v tísni je sdělována empatickou formou blízkost, laskavým jednáním je mu
naznačována náklonnost, je mu dodávána naděje, je uklidňován v rozrušení.
e) Člověku v tísni jsou poskytnuty jak informační, tak i materiální prostředky nutné pro zvládnutí
zátěžové situace.
35. Co NEPATŘÍ mezi úzkostné poruchy?
a) cyklotymie
b) obsedantně kompulzivní porucha
c) klaustrofobie
d) generalizovaná úzkostná porucha
e) agorafobie
36. Bludy jsou poruchy
a) myšlení.
b) emocí.
c) vnímání.
d) řeči.
e) pozornosti.
37. Jaké typy stresových transakcí rozlišuje Richard Lazarus?
a) hrozba, ztráta, výzva
b) adaptace, maladaptace, introjekce
c) predikce, distorze, konfuze
d) distorze, konfuse, adaptace
e) predikce, anticipace, přesunutí
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38. Která charakteristika je typická pro disociální poruchu osobnosti?
a) podřizování se příkazům druhých
b) sklon k perfekcionismu
c) sklon k teatrálnosti a dramatizování
d) opakované dopouštění se trestné činnosti
e) nezájem o kontakt s ostatními lidmi
39. V období novorozence se dítě běžně projevuje
a) prvními samostatnými krůčky a slovy.
b) broukáním a žvatláním.
c) prvním sociálním úsměvem.
d) tím, že tzv. pase koníčky.
e) vrozenými reflexy a vrozeným chováním (např. křikem).
40. Která z uvedených teorií vývoje mapuje pouze dílčí úsek z života člověka (např. dětství) a NENÍ
tedy tzv. lifespanová?
a) Bronfenbrennerova ekosystémová teorie vývoje
b) Freudova teorie psychosexuálního vývoje
c) Baltesova teorie životního oblouku
d) Eriksonova teorie psychosociálního vývoje
e) Kohlbergova teorie morálního vývoje
41. Kdo je znám jako představitel/ka tzv. Lebenslauf-psychologie a autor/ka testů k určování
vývojové úrovně dětí?
a) Margaret Mahlerová
b) Alfred Binet
c) Zdeněk Matějček
d) Sigmund Freud
e) Charlotte Bühlerová
42. Do jakého období v rámci dějin vývojové psychologie řadíme biografická pozorování a deníky
dětí jako první formy tzv. longitudinálního výzkumu?
a) období tzv. století dítěte
b) období psychoanalýzy v Evropě
c) období tzv. prvních systematických studií vývoje
d) předvědeckého období
e) období lifespanových teorií vývoje
43. Podle Eriksonovy teorie psychosociálního vývoje potřebuje být dítě ve své snaze úspěšné
v porovnání s vrstevníky v takové míře, aby nevznikl pocit méněcennosti v období
a) mladšího školáka.
b) předškolním.
c) kojeneckém.
d) batolecím.
e) dospívání.
44. Autorem teorie reakce na stres z roku 1956, která obsahuje poplachovou reakci, fázi odporu a
fázi vyčerpání je
a) S. Rosenzweig.
b) R. S. Lazarus.
c) S. Freud.
d) J. Rotter.
e) H. Selye.
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45. Vyberte možnost, která NEPATŘÍ mezi specifika sociálního poznávání.
a) jeho hlavním aspektem je účel, úloha či funkce v sociálním světě
b) jde o poznávání sociálního objektu
c) zaměřuje se na sociální objekty, jenž se liší od jiných objektů
d) je těsně propojeno s jinými psychickými jevy
e) vyznačuje se rigiditou v mezilidských vztazích
46. Vliv přítomnosti druhých na snížení sociální odpovědnosti označujeme jako efekt
a) spravedlivého světa.
b) přihlížejících.
c) odmítnutí pomoci.
d) sociálního nezájmu.
e) skupinové reciprocity.
47. Mezi pět základních obecných fází vývoje skupiny NEPATŘÍ
a) optimální výkon.
b) bouření.
c) normování.
d) formátování.
e) ukončení.
48. Jak v rámci neverbální komunikace označujeme komunikaci prostřednictvím polohy těla?
a) haptika
b) produkce
c) proxemika
d) posturologie
e) paralingvistika
49. Která z níže uvedených základních teorií atribučních procesů obsahuje tři základní kritéria
atribuce (konsenzus, konzistenci, distinktivnost) dle Kelleyho?
a) teorie self-percepce
b) teorie naivní psychologie
c) teorie korespondujících inferencí
d) kovarianční teorie
e) teorie emoční lability
50. Kdo z níže uvedených autorů poprvé použil pojem sociální psychologie?
a) E. A. Ross
b) W. McDougall
c) CH. H. Cooley
d) J. M. Baldwin
e) S. Feud
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