OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2008/2009
Před sebou máte čtyřstránkový test, který obsahuje 60 položek. Své odpovědi zapisujte do záznamového archu. Vyberte vždy
pouze jedinou odpověď.
U každé položky bude uplatněno toto bodování: Správně označená odpověď bude ohodnocena 1 bodem.
Za nesprávně označenou odpověď nebo za více odpovědí označených jako platné vám bude odečteno 0,25 bodu.
Za odpověď e) nevím dostanete 0 bodů.
1. Na kterou složku osobnosti má zřejmě největší vliv výchova a
působení rodiny, školy a společnosti?
a) extraverze
b) charakter
c) emocionalita
d) fluidní inteligence
e) nevím
2. Pětiletý Honzík byl dvakrát pokousán kokršpanělem. Poté se u
něj objevil panický strach ze všech psů a koček. K jakému procesu
došlo z hlediska teorie podmiňování?
a) k habituaci
b) ke generalizaci
c) k facilitaci
d) k rozlišení
e) nevím
3. Psycholog prezentuje studentům seznam několika desítek slov.
Hned poté je požádá, aby si vybavili co nejvíce slov. Jaké bude
pořadí jednotlivých částí seznamu podle podílu vybavených slov?
a) nejvíce bude vybaveno z počáteční části seznamu, méně z koncové
části, nejméně ze střední části
b) nejvíce bude vybaveno ze střední části seznamu, méně z počáteční
části, nejméně z koncové části
c) nejvíce bude vybaveno z koncové části seznamu, méně ze střední
části, nejméně z počáteční části
d) nejvíce bude vybaveno z koncové části seznamu, méně z počáteční
části, nejméně ze střední části
e) nevím
4. Termín observační učení označuje
a) učení se pracovním dovednostem
b) učení v laboratorních podmínkách
c) učení pozorováním jiné osoby nebo osob
d) učení ve skupině
e) nevím
5. Vývojová porucha čtení, při které nejsou postiženy jiné intelektové schopnosti, se označuje
a) dysortografie
b) afázie
c) agrafie
d) dyslexie
e) nevím
6. Výzkumník našel vysokou pozitivní korelaci mezi úspěšností
dítěte ve škole a počtem knih, které rodina vlastní. Co je možno z
tohoto zjištění vyvodit?
a) vlastnictví knih způsobuje, že se zlepšuje školní výkon dítěte
b) čtení knih v rodině způsobuje, že se zlepšuje školní výkon dítěte
c) pokud rodina nevlastní knihy, je důsledkem zhoršení školního výkonu
dítěte
d) čím více knih u dítěte doma, tím větší je pravděpodobnost, že dítě
bude ve škole úspěšné
e) nevím

7. Pro kterou vývojovou poruchu je typické narušení kognitivního
mechanismu označovaného jako tzv. teorie mysli, který umožňuje
připisovat lidem duševní stavy (znalosti, přesvědčení, emoce),
které mohou být odlišné od našich vlastních stavů?
a) autismus
b) Downův syndrom
c) afázie
d) agnózie
e) nevím
8. Podnětový materiál jistého psychologického testu se skládá z 20
mnohoznačných obrázků osob a scén, ke kterým má testovaná
osoba vymyslet příběh. O jaký test se jedná?
a) Szondiho test
b) Tematický apercepční test
c) Minnesotský multifázový osobnostní inventář
d) Rorschachův test
e) nevím
9. Tato droga vyvolává halucinace již při nízkých dávkách. Halucinace mohou být v podobě živých barev a zvuků nebo i mystické
povahy. O jakou drogu se jedná?
a) marihuana
b) heroin
c) LSD
d) pervitin
e) nevím
10. Jak za sebou následují stadia psychosexuálního vývoje dle
Sigmunda Freuda?
a) 1. orální, 2. anální, 3. falické, 4. období latence, 5. genitální
b) 1. orální, 2. anální, 3. období latence, 4. falické, 5. genitální
c) 1. orální, 2. anální, 3. genitální, 4. období latence, 5. falické
d) 1. období latence, 2. orální, 3. anální, 4. falické, 5. genitální
e) nevím
11. Zuzana má sníženou potřebu spánku, mluví rychle a je velmi
povídavá, stále má nějaké nové nápady, snadno ale ztrácí pozornost a projevuje se u ní psychomotorický neklid. Většinu doby má
abnormálně povznesenou náladu a stále musí něco dělat. Jakou
poruchou Zuzana pravděpodobně trpí?
a) obsedantně-kompulzivní poruchou
b) dezorganizovanou schizofrenií
c) katatonickou schizofrenií
d) manickou fází bipolární poruchy
e) nevím
12. Vítězslav má strach z neznámého prostředí a vyhýbá se cestování, tlačenicím, ale i otevřeným prostranstvím. Není často schopen
ani vyjít ze svého domova. Jakou poruchou Vítězslav nejspíše trpí?
a) agorafobií
b) arachnofobií
c) sociální fobií
d) mentální retardací
e) nevím
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13. Co se označuje termínem fobofobie?
a) nadměrná obava ze světla
b) strach z vlastní osoby
c) strach, že budu mít strach
d) strach, že jsem nemocný/á
e) nevím
14. Psycholog po vyšetření sdělí Tomášovým rodičům, že Tomáš je
ambidexter. Rodiče tomu nerozumějí, a tak jim to vysvětlí takto:
a) Tomáš trpí častými výkyvy nálad, střídáním depresivní a povznesené
nálady.
b) Tomáš má přibližně stejně obratnou levou i pravou ruku.
c) Tomáš má ambivalentní, rozporuplný vztah ke svým rodičům.
d) Tomáš má nevyhraněnou sexuální orientaci.
e) nevím
15. Jiří cítí, že se narodil do špatného těla. Je sice muž, ale cítí se
být ženou. Je zoufale nešťastný ze svého fyzického vzhledu. Jakým
termínem lze Jiřího označit?
a) transsexuál
b) hermafrodit
c) homosexuál
d) bisexuál
e) nevím
16. Jakým společným tématem se zabývali tito výzkumníci: Muzafer
Sherif, Solomon Asch, Richard Crutchfield?
a) schizofrenie
b) zrakové vnímání a pozornost
c) teorie her
d) konformita
e) nevím
17. Který fenomén se snaží vysvětlit tzv. teorie obětního beránka?
a) vznik předsudků a kořeny rasismu
b) sklon k homosexuálnímu chování
c) vznik paranoidní schizofrenie
d) poslušnost vůči autoritě
e) nevím
18. „Ať už se jedná o jakékoli jedince, bez ohledu na jejich způsob
života, povolání, povahu nebo inteligenci, samým faktem, že se
změnili v dav, je ovládne kolektivní mysl, která je nutí cítit, myslet a
jednat způsobem zcela odlišným od toho, jak by každý z nich cítil,
myslel nebo jednal, kdyby byl ve stavu izolace.“ Kdo je autorem
citovaného textu?
a) Carl Gustav Jung
b) Gustave Le Bon
c) Alfred Adler
d) Theodor Adorno
e) nevím
19. Pokud Pavel po přečtení novinové zprávy o mučení iráckých
vězňů americkými vojáky prohlásí: „Ti vojáci musí být přirozeně
brutální a sadističtí, já bych se v takové situaci takto nikdy nezachoval/a“, je možné, že se zde projevuje
a) atribuční chyba
b) haló efekt
c) racionalizace
d) předsudek
e) nevím

20. Podle Ainsworthové lze děti rozdělit do tří typů: bezpečný,
nejistý vyhýbavý a nejistý ambivalentní. Na jakém fenoménu je tato
typologie založena?
a) připoutání (vazba)
b) temperament
c) kognitivní styl
d) mravní (morální) vývoj
e) nevím
21. Kryštof má dneska narozeniny. Psycholog by jeho vývoj charakterizoval jako normální. Kryštof umí chodit po schodech nahoru i
dolů, postaví věž ze sedmi kostek, napodobí kresbu vertikální čáry,
má slovní zásobu 200-300 slov, ale ještě nepoužívá v řeči minulý
čas. Kolik je Kryštofovi let?
a) jeden rok
b) dva roky
c) tři roky
d) čtyři roky
e) nevím
22. Psycholog administruje inteligenční test Josefovi. Po vyhodnocení testu psycholog zjistí, že naměřené IQ Josefa činí 115 bodů.
Rozdělení inteligenčních skórů v populaci odpovídá normálnímu
rozdělení. Jaká je správná informace, kterou by měl psycholog
Josefovi poskytnout, pokud je populační průměr 100 bodů a směrodatná odchylka 15?
a) Váš výsledek je dobrý, přibližně 48% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
b) Váš výsledek je dobrý, přibližně 54% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
c) Váš výsledek je dobrý, přibližně 68% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
d) Váš výsledek je dobrý, přibližně 84% osob v populaci dosahuje horších výsledků.
e) nevím
23. Který autor zabývající se inteligencí předpokládal, že existuje
obecný inteligenční faktor (označovaný „g“), nabývající u jednotlivců různých hodnot?
a) Charles Spearman
b) Louis Thurstone
c) Howard Gardner
d) Robert Sternberg
e) nevím
24. Pokud zjistíme vztah mezi dvěma měřeními testu u stejných
osob po určitém časovém intervalu, případně mezi ekvivalentními
formami testu nebo polovinami jednoho testu, o čem těsnost vztahu především vypovídá?
a) o reliabilitě testu
b) o validitě testu
c) o senzitivitě testu
d) o specificitě testu
e) nevím
25. Vyberte, který pojem nepatří k ostatním třem:
a) kódování
b) usuzování
c) vybavování
d) uchování
e) nevím
26. K léčbě jaké poruchy se nejčastěji využívá skupina psychofarmak označovaných jako neuroleptika?
a) deprese
b) úzkostná porucha
c) mentální anorexie
d) schizofrenie
e) nevím
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27. Bětka umí logicky uvažovat o objektech a událostech. Když jí dá
maminka kostky na hraní, dokáže je roztřídit např. podle barvy nebo
podle velikosti. V terminologii Piagetovy teorie kognitivního vývoje
si uvědomuje stálost objektu a chápe i stálost počtu, množství a
hmotnosti. Nedokáže však logicky uvažovat o abstraktních pojmech. Ve kterém stádiu vývoje se Bětka nachází?
a) v senzomotorickém stádiu
b) ve stadiu formálních operací
c) v předoperačním stádiu
d) ve stadiu konkrétních operací
e) nevím
28. Který z uvedených pojmů nepatří k ostatním třem?
a) sublimace
b) represe
c) deprese
d) reaktivní výtvor
e) nevím
29. Vztah učení : paměť je jako vztah tvořivost : …………
a) konvergentní myšlení
b) divergentní myšlení
c) temperament
d) kognitivní styl
e) nevím
30. Která z uvedených psychoterapeutických škol se nejvíce zaměřuje na minulost klienta?
a) psychoanalýza
b) rogeriánská psychoterapie
c) gestalt terapie
d) kognitivně-behaviorální terapie
e) nevím
31. Asocianistická tradice v psychologii a následně behavioristický
přístup má svůj historický zdroj
a) v racionalismu
b) v empirismu
c) v konstruktivismu
d) ve fenomenologii
e) nevím
32. Výrok naší sousedky Anny Zemanové: „Všechny blondýny s
výrazným nalíčením jsou hloupé“ bychom nejspíše mohli zařadit do
skupiny
a) projevů skupinové polarizace
b) atribučních chyb
c) sociálních rolí
d) stereotypů
e) nevím
33. S Amesovou místností se můžeme setkat především ve výzkumech v oblasti
a) psychologie motivace
b) psychologie emocí
c) sociální psychologie
d) psychologie vnímání
e) nevím
34. S termínem noogenní neuróza se můžeme setkat
a) v logoterapii V. E. Frankla
b) v psychoanalýze S. Freuda
c) v analytické psychologii C. G. Junga
d) v teorii pole K. Lewina
e) nevím

35. Vyberte, se kterým jménem jsou spojeny následující pojmy,
vyjadřující fáze jistého procesu: popírání, hněv a zlost, smlouvání,
zármutek či deprese, smíření nebo rezignace:
a) Abraham Maslow
b) Erik Erikson
c) Elisabeth Kübler- Rossová
d) Karen Horneyová
e) nevím
36. Tento psycholog byl jedním ze zakladatelů americké psychologie. Je autorem knihy Principles of Psychology. Byl pro něj charakteristický pragmatismus a kritika mechanistického světového názoru německých fyziologů. Zajímal se o množství psychologických
fenoménů, např. emoce nebo prožívání náboženské zkušenosti. O
jakého psychologa jde?
a) Wilhelm Wundt
b) Kurt Lewin
c) William James
d) John B. Watson
e) nevím
37. Vyberte, která z dimenzí popisujících osobnost není zastoupena
v teorii osobnosti Hanse Eysencka:
a) psychoticismus
b) introverze-extraverze
c) neuroticismus
d) svědomitost
e) nevím
38. Jako tzv. mnemotechnické systémy označujeme:
a) zastaralé způsoby vyučování
b) terapeutické techniky pro vyvolání potlačených vzpomínek
c) testové baterie pro zjišťování skrytých významů vět
d) strategie pro lepší zapamatování
e) nevím
39. Martin navštívil po letech své rodné město a když kráčel ulicemi, vybavoval si náhle věci a události, na které si nedokázal vzpomenout už dlouhou dobu. Tato situace je dobrým příkladem
a) rozdílu mezi záměrným zapomínáním a rozpadem paměťové stopy
b) rozdílného vybavení záměrně a nezáměrně naučeného materiálu
c) vybavení závislého na kontextu
d) vlivu rozpadu paměťové stopy na vybavení
e) nevím
40. Slovo čas se skládá
a) ze tří fonémů a jednoho morfému
b) z jednoho fonému a tří morfémů
c) z jednoho mandu a tří taktů
d) z jednoho taktu a tří mandů
e) nevím
41. Kterou z uvedených dusíkatých bází neobsahuje DNA (na rozdíl
od RNA)?
a) uracil
b) adenin
c) cytosin
d) guanin
e) nevím
42. Jak se označuje proteinový pigment plnící funkci fotoreceptoru
jak v prokaryontních buňkách bakterií, tak v eukaryontních buňkách oční sítnice obratlovců?
a) glykoforin
b) rodopsin
c) kefalin
d) lecitin
e) nevím
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43. Molekulární dědičná choroba, k jejímž nejtěžším příznakům patří
mentální retardace, se dědí autosomálně recesivně. Příčinou je
mutace v genu, v jejímž důsledku není v organismu vytvářena
aminokyselina tyrosin. O jakou chorobu jde?
a) Downův syndrom
b) fenylketonurii
c) autismus
d) Turnerův syndrom
e) nevím
44. V autogamní populaci (kde dochází k oplozování samičích
gamet samčími téhož jedince) v průběhu střídání generací
a) ubývá heterozygotů a přibývá homozygotů
b) přibývá heterozygotů a ubývá homozygotů
c) udržují se stálé četnosti alel i podíly heterozygotů a homozygotů
d) udržují se stálé podíly heterozygotů a homozygotů, ale nikoli stálé
podíly alel
e) nevím
45. Hemofilie A je příkladem recesivně dědičné choroby, vázané na
heterochromozóm X. Žena, přenašečka hemofilie A, čeká syna se
zdravým mužem. S jakou pravděpodobností bude jejich syn postižen hemofilií A?
a) pravděpodobnost nelze ani přibližně určit bez genetického vyšetření
muže
b) 25%
c) 50%
d) 100%
e) nevím
46. Jak se označují buňky, které v centrálním nervovém systému
vyživují neurony, odstraňují odpadní látky v nervové tkáni a vytvářejí obaly nervových vláken?
a) neuroreceptory
b) axony
c) neurotransmitery
d) neuroglie
e) nevím
47. Která z uvedených tepen nepatří mezi tepny zajišťující zásobení
mozku krví?
a) hrudní aorta
b) pravá vnitřní krkavice
c) levá vnitřní krkavice
d) levá páteřní tepna
e) nevím
48. Který typ neuronů se nachází v předních míšních rozích?
a) senzitivní neurony
b) motorické neurony řídící činnost kosterní svaloviny
c) motorické neurony řídící činnost hladké svaloviny
d) všechny výše uvedené typy
e) nevím
49. Do jaké kategorie spadá osoba s hodnotou BMI (Body Mass
Index) 38 kg/m2?
a) podváha
b) normální váha
c) nadváha
d) obezita
e) nevím
50. Která z uvedených částí mozku se řadí do tzv. mozkového kmene?
a) mozeček
b) hypotalamus
c) podvěsek mozkový
d) Varolův most
e) nevím

51. Při zpracování jakých podnětů hrají roli perilymfa a endolymfa?
a) zrakových
b) sluchových
c) čichových
d) hmatových
e) nevím
52. Tzv. fantomová bolest vzniká jako důsledek
a) amputace končetiny
b) chemického poškození tkání
c) psychické poruchy, nejčastěji schizofrenie
d) poškození chladových a tepelných receptorů kůže
e) nevím
53. Ve kterém laloku se nachází korové zrakové centrum?
a) v čelním
b) v týlním
c) ve spánkovém
d) v temenním
e) nevím
54. Který z uvedených orgánů plní následující funkce: odstraňuje
staré červené krvinky, přispívá k boji s infekcemi, při nitroděložním
vývoji je místem intenzivní krvetvorby?
a) slinivka břišní
b) nosohltanová mandle
c) slezina
d) brzlík
e) nevím
55. Antidiuretický hormon
a) zvyšuje zpětné vstřebávání vody v ledvinových kanálcích
b) snižuje zpětné vstřebávání vody v ledvinových kanálcích
c) zvyšuje rozpad bílkovin a uvolňování tuků
d) snižuje rozpad bílkovin a uvolňování tuků
e) nevím
56. Která z uvedených kostí nepatří mezi kosti lebky?
a) kost klínová
b) kost radličná
c) kost hlezenní
d) kost čichová
e) nevím
57. Místo, kde do plíce vstupují průdušky, nervy a krevní a lymfatické cévy se označuje
a) plicní báze
b) plicní hrot
c) plicní stopka (hilus)
d) plicní sklípek (alveolus)
e) nevím
58. Enzym pepsin
a) je obsažen ve slinách
b) štěpí proteiny
c) tvoří na povrchu žaludeční sliznice ochrannou vrstvu
d) štěpí lipidy
e) nevím
59. Graafův folikul se vyskytuje:
a) ve štítné žláze
b) v ledvinách
c) ve vaječnících
d) ve slinivce břišní
e) nevím
60. Ve kterém místě se u člověka tvoří spermie?
a) v chámovodu
b) v nadvarleti
c) ve varleti
d) v prostatě (předstojné žláze)
e) nevím

