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01. V období předškoláka u dítěte dochází k
a) rozvoji formálního myšlení.
b) uvědomění si příslušnosti k určitému pohlaví.
c) uvědomění finality smrti.
d) rozvoji autonomní morálky.
e) úplnému vyhasnutí vrozených reflexů.
02. Která z uvedených teorií vývoje mapuje celý život člověka a je tedy tzv. lifespanová?
a) Freudova teorie psychosexuálního vývoje
b) Eriksonova teorie psychosociálního vývoje
c) Bowlbyho teorie vzniku vztahové vazby (attachmentu)
d) Piagetova teorie kognitivního vývoje
e) Teorie raného psychosociálního vývoje Margaret Mahlerové
03. Kdo je autorem díla Ontogeneze lidské psychiky?
a) Sigmund Freud
b) Zdeněk Matějček
c) Václav Příhoda
d) Miloslav Skořepa
e) Charlotte Bühlerová
04. Do jakého období v rámci dějin vývojové psychologie řadíme tzv. zákon rekapitulace (G.S.
Hall)?
a) období tzv. prvních systematických studií vývoje
b) předvědeckého období
c) období psychoanalýzy v Evropě
d) období lifespanových teorií vývoje
e) období tzv. století dítěte
05. Podle Eriksonovy teorie psychosociálního vývoje dítě testuje hranice s rodiči ve snaze být
autonomní v období
a) mladšího školáka.
b) předškolním.
c) batolecím.
d) kojeneckém.
e) dospívání.
06. Stav jedince, kdy mu překážka zabránila v realizaci cíle a zablokovala uspokojení nějaké jeho
potřeby, se nazývá
a) frustrace.
b) imaginace.
c) komunikace.
d) fixace.
e) katarze.
07. Vyberte možnost, která NEPATŘÍ mezi specifika sociálního poznávání.
a) jeho hlavním aspektem je účel, úloha či funkce v sociálním světě
b) zaměřuje se na sociální objekty, jenž se liší od jiných objektů
c) vyznačuje se rigiditou v mezilidských vztazích
d) je těsně propojeno s jinými psychickými jevy
e) jde o poznávání sociálního objektu
08. O který sociálně psychologický jev se jedná, když jedinec vyhoví svým chováním na přímý
požadavek učiněný ve formě příkazu?
a) komplianci
b) konformitu
c) sociální inhibici
d) sociální lenivost
e) obedienci
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09. Vyberte správný název přístupu sociálního poznávání zespodu nahoru, též označovaného jako
data-driven?
a) konstruktivistický
b) asocianistický
c) kognitivistický
d) sociologistický
e) fundamentalistický
10. Co NEŘADÍME mezi komunikační dovednosti?
a) kladení otázek
b) empatii
c) pasivní naslouchání
d) neverbální komunikaci
e) verbální komunikaci
11. Mezi základní kritéria atribucí v kovarianční teorii H. Kelleyho patří
a) konzistence.
b) konektivita.
c) konkurence.
d) deindividuace.
e) asociace.
12. Vyberte správně jména autorů, kteří během prvního období výzkumu postojů přispěli
významným dílem s názvem Polský rolník v Evropě a v Americe.
a) Fishbein a Ajzen
b) Sherif a Asch
c) Jones a Davis
d) Říčan a Slaměník
e) Thomas a Znaniecki
13. Nesoulad mezi dvěma psychickými obsahy, který popsal Leon Festinger, se nazývá
a) mentální reprezentace.
b) kognitivní mapa.
c) kognitivní deficit.
d) kognitivní disonance.
e) teorie pole.
14. Český psycholog Zdeněk Matějček proslul výzkumy z oblasti
a) vývojové psychologie.
b) obecné psychologie.
c) sociální psychologie.
d) kognitivní psychologie.
e) psychologie osobnosti.
15. Výkladem snů se intenzivně zabýval
a) Lev Vygotskij.
b) Aaron Beck.
c) Timothy Leary.
d) Ulric Neisser.
e) Carl Jung.
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16. Psychologický směr vycházející z díla filozofa Martina Heideggera je
a) gestaltismus.
b) behaviorismus.
c) vegetoterapie.
d) daseinsanalýza.
e) konekcionismus.
17. V psychologii používání pojmu drive (puzení) zavedl
a) Clark Hull.
b) John Watson.
c) Kurt Lewin.
d) Carl Rogers.
e) Hugo Münstenberg.
18. Umělou inteligencí se zabýval
a) Francis Galton.
b) Alan Turing.
c) Leon Festinger.
d) Kurt Goldstein.
e) Gustav Fechner.
19. Erich Fromm je autorem knihy
a) Umění žít.
b) Umění umírat.
c) Umění milovat.
d) Umění meditovat.
e) Umění snít.
20. Americký psycholog známý především jako autor hierarchie potřeb se jmenuje
a) Harry Sullivan.
b) Otto Kernberg.
c) Ulric Neisser.
d) Abraham Maslow.
e) Francis Galton.
21. Etolog Konrád Lorenz popsal
a) debriefing.
b) imprinting.
c) interferenci.
d) represi.
e) transdukci.
22. Autorem základních tvarových zákonů je
a) Carl Gustav Jung.
b) Martin Seligman.
c) Wilhelm Wundt.
d) Max Wertheimer.
e) John Watson.
23. Stanley Milgram byl americký psycholog známý především výzkumem
a) ostýchavosti.
b) neuroticismu.
c) apercepce.
d) kongruence.
e) poslušnosti.
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24. Která demence se v seniorské populaci vyskytuje nejčastější?
a) demence při Parkinsonově chorobě
b) demence juvenilního typu
c) demence s Lewyho tělísky
d) demence při Pickově chorobě
e) Alzheimerova demence
25. George Libman Engel vytvořil model zdraví a nemoci zvaný
a) sociální.
b) traumatický.
c) biomedicínský.
d) psychologický.
e) bio-psycho-sociální.
26. Kdo je autorem konceptu sense of coherence?
a) R. Khan
b) A. Bandura
c) A. Antonovsky
d) S. Kobasová
e) S. Maddi
27. Kdo je autorem konceptu self-efficacy?
a) A. Antonovsky
b) R. Khan
c) J. Rotter
d) S. Maddi
e) A. Bandura
28. Co je typické pro hodnotící sociální oporu?
a) Člověku v tísni jsou poskytnuty konkrétní informace o možnostech řešení problematické
situace.
b) Člověku v tísni jsou poskytnuty materiální prostředky, které potřebuje ke zvládnutí zátěžové
situace.
c) Člověku v tísni jsou poskytnuty jak informační, tak i materiální prostředky nutné pro zvládnutí
zátěžové situace.
d) 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.
e) Člověku v tísni je sdělována empatickou formou blízkost, laskavým jednáním je mu
naznačována náklonnost, je mu dodávána naděje, je uklidňován v rozrušení.
29. Co je typické pro generalizovanou úzkostnou poruchu?
a) strach z opuštění domu, vstupu do obchodů, shluku lidí, veřejných prostranství nebo
z cestování veřejnou dopravou
b) strach ze zkoumavých pohledů, strach ze sociálního kontaktu, strach z kritiky
c) všeobecná, trvalá úzkost bez vazby na zvláštní okolnosti (nervozita, chvění, svalové napětí,
pocení, točení hlavy), časté obavy, že se něco zlého stane
d) trvale mírně nadnesená nálada, nárůst energie, aktivity, dobrá pohoda, fyzická i duševní
výkonnost, zvýšená hovornost, sociabilita, menší potřeba spánku
e) do mysli se opakovaně vkrádají myšlenky, které jsou spojené s úzkostí, následně vzniká
opakované chování, které po provedení snižuje úzkost a na určitou dobu upozadí vtíravou
myšlenku
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30. Halucinace jsou poruchy
a) emocí.
b) vnímání.
c) myšlení.
d) řeči.
e) pozornosti.
31. Hans Selye v souvislosti s výzkumem stresu formuloval termín
a) psychosociální stres.
b) poplachová reakce.
c) adrenalinová reaktance.
d) obecný adaptační syndrom.
e) syndrom vyhoření.
32. Která charakteristika je typická pro paranoidní poruchu osobnosti?
a) opakované dopouštění se trestné činnosti
b) vztahovačnost a podezíravost
c) sklon k teatrálnosti a dramatizování
d) intenzivní pocity životní prázdnoty
e) lhostejnost ke kritice
33. Mezi osobnosti, které významně ovlivnily vznik moderní sociologie na přelomu 19. a 20. století,
NEPATŘÍ
a) Vilfredo Pareto.
b) Max Weber.
c) Thomas Robert Malthus.
d) Gustave Le Bon.
e) Émile Durkheim.
34. Vyberte společenskovědní termín označující kategorii osob, které v určitém systému zaujímají
vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním
kvalitám či sociálnímu postavení.
a) oligarchie
b) vyšší střední třída
c) elita
d) vládnoucí třída
e) kasta
35. Proces, během něhož se člověk pomocí výchovy, vzdělávání či nápodoby stává integrální
součástí společnosti, jejíž hodnoty, zvyky, znalosti a dovednosti přejímá, se nazývá
a) akulturace.
b) vztahová vazba.
c) enkulturace.
d) asimilace.
e) resocializace.
36. Geny jsou úseky DNA kódující proteiny nebo některé z druhů RNA a jsou nejdůležitější částí
lidského genomu, neboť obsahují esenciální informace pro život organismu. Současné odhady
celkového počtu lidských genů se pohybují kolem
a) 200 až 250.
b) 2 000 až 2 500.
c) 20 000 až 25 000.
d) 200 000 až 250 000.
e) 2 000 000 až 2 500 000.
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37. Vyberte variantu, která obsahuje NESPRÁVNOU kombinaci českých a latinských pojmů.
a) cévnatka – choroidea, střední mozek – mesencephalon
b) sklivec – corpus luteum, temenní lalok – lobus parietalis
c) duhovka – iris, spánkový lalok – lobus temporalis
d) čočka – lens, čelní lalok – lobus frontalis
e) bělima – sclera, mezimozek – diencephalon
38. Vyberte správné tvrzení, které platí pro lidské tělo.
a) Mezi přední a zadní komorou oční nacházíme strukturu lens.
b) Slzná žláza leží v zevní horní části očnice.
c) Strabismus vzniká poruchou řasnatého tělesa (corpus ciliare).
d) Malleus a stapes jsou spolu pohyblivě spojeny pomocí drobného kloubu.
e) Choroidea ve tvaru vypouklého hodinového sklíčka tvoří přední část oční koule.
39. Vyberte chemickou látku, která je prioritně spojena s mozkovým systémem odměny.
a) GABA
b) glutamát
c) acetylcholin
d) adrenalin
e) dopamin
40. Vyberte správné pořadí mozkových plen, jak jsou řazeny od povrchu mozku směrem k lebce.
a) dura mater – arachnoidea – pia mater
b) pia mater – arachnoidea – dura mater
c) pia mater – pia dura – pia arachnoidea
d) arachnoidea – dura mater – pia mater
e) pia mater – dura mater – arachnoidea
41. Vyberte správné tvrzení.
a) Parasympatické nervy opouštějí páteřní míchu v oblasti krční, hrudní a bederní.
b) Na předním míšním kořeni sedí senzitivní míšní ganglion.
c) V mozku začíná nebo končí 12 párů hlavových nervů.
d) Míšní nervy vznikají spojením předních senzitivních a zadních motorických míšních kořenů.
e) Uložení vegetativních ganglií se u sympatiku a parasympatiku příliš neliší.
42. Vyberte, jaké pořadí (a číselné označení) přísluší bloudivému nervu.
a) X.
b) VIII.
c) XI.
d) XII.
e) IX.
43. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení.
a) Při pasivní imunizaci do těla aktivně vpravujeme imunoglobuliny.
b) Součástí specifické imunity jsou mimo jiné i látky obsažené v potu a slinách.
c) Lyzozym je jako součást slin jedním z produktů nespecifické imunity.
d) Neporušená sliznice žaludeční stěny a produkce kyseliny chlorovodíkové je složkou
nespecifické imunity.
e) Složkou specifické imunity je mimo jiné tvorba protilátek.
44. Sodíko-draslíková pumpa potřebuje ke své činnosti zejména
a) ADH.
b) ATP.
c) AMP.
d) AST.
e) ALP.
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45. Produkce androgenů v mužském těle je řízena prioritně
a) aldosteronem.
b) hormonem luteinizačním.
c) thyreotropinem.
d) hormonem folikulostimulujícím.
e) hormonem adrenokortikotropním.
46. Vyberte, co zajišťuje produkci androgenů v lidském těle, které nese kombinaci gonozomů XX.
a) glandula thyroidea
b) glandulae parathyroideae
c) pancreas
d) glandulae suprarenales
e) epiphysis cerebri
47. Vyberte látku, která je uvolňována z neurohypophysis.
a) tyreotropin
b) vasopresin
c) folitropin
d) somatotropin
e) adrenokortikotropin
48. Krajní forma subjektivismu a radikální epistemologická skepse, založená na myšlence, že
existuje pouze moje vědomí a nic jiného, se nazývá
a) egoismus.
b) hermeneuitika.
c) narcisismus.
d) izolacionismus.
e) solipsismus.
49. Filozofické směry, které zdůrazňují význam aposteriorního poznání, smyslového vnímání a
induktivní metody pro lidské poznávání, spadají pod označení
a) skepticismus.
b) scientismus.
c) empirismus.
d) racionalismus.
e) postmoderní filozofie.
50. Filozofická disciplína zabývající se lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních
výtvorů se nazývá
a) estetika.
b) fenomenologie.
c) hermeneutika.
d) uměnověda.
e) aporetika.
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