OBOROVÝ PŘIJÍMACÍ TEST PSYCHOLOGIE FF MU 2017/2018
Před sebou máte čtyřstránkový test, který obsahuje 45 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. Jaký druh paměti zabezpečuje zapamatování
faktických informací, jako jsou například hlavní
města či jména prezidentů USA?
a) pracovní paměť
b) epizodická paměť
c) autobiografická paměť
d) sémantická paměť
e) nevím
2. Fonologická smyčka a vizuálně prostorový
zásobník jsou součástí modelu
a) pozornosti
b) výkonové motivace
c) pracovní paměti
d) osvojování řeči
e) nevím
3. Jak se nazývá alternativa oidipovského komplexu
u dívek?
a) Elektřin komplex
b) Minervin komplex
c) Afroditin komplex
d) Helenin komplex
e) nevím
4. Co nepatří mezi psychedelické drogy?
a) LSD
b) meskalin
c) metadon
d) psilocybin
e) nevím
5. Autorem tzv. křivky zapomínání je
a) Hermann Ebbinghaus
b) John Locke
c) Edward Thorndike
d) Ivan P. Pavlov
e) nevím
6. Které stadium vývojové teorie nezahrnuje školní
věk?
a) stadium konkrétních operací (Piaget)
b) anální stadium (Freud)
c) konvenční stadium (Kohlberg)
d) snaživost versus méněcennost (Erikson)
e) nevím
7. O které kognitivní funkci můžeme říct, že ji dělíme
na záměrnou a bezděčnou?
a) pozornost
b) paměť
c) myšlení
d) motivace
e) nevím

8. Co je to Pygmalion efekt?
a) sebenaplňující se předpověď
b) psychologické pojmenování momentu náhlého
pochopení dříve nesrozumitelného problému a úkolu
vhledem
c) druh sociální percepce, globální chyba v posuzování
lidí, když jsou posuzováni podle celkového dojmu
d) obranný mechanismus ega spočívající v připisování
vlastních negativních charakteristik jiným osobám
e) nevím
9. Autorem konceptu kolektivního nevědomí je
a) Carl Gustav Jung
b) Sigmund Freud
c) Johann Friedrich Herbart
d) Eduard von Hartmann
e) nevím
10. V psychologii byly postupně představeny různé
teorie emocí. Která z následujících teorií mezi teorie
emocí nepatří?
a) Broadbentova teorie filtrování
b) Schachterova a Singerova teorie kognitivního
zhodnocení
c) Hullova teorie redukce pudů
d) Cannonova-Bardova talamická teorie
e) nevím
11. Jakým pojmem se v psychologii označuje vnitřní
nesoulad postojů a chování člověka?
a) disociativní psychóza
b) postojová konsonance
c) kognitivní disonance
d) myšlenkový paradox
e) nevím
12. Jak se nazývá test, který má vyhodnotit míru,
s níž konkrétní programy umělé inteligence uspějí
v simulaci inteligence (rozlišení, zda odpovídá člověk
nebo počítač)?
a) Turingův test
b) Gardnerův test
c) Pageův test
d) Sternbergův test
e) nevím
13. Popis lidské mysli jako tabula rasa je
charakteristický pro
a) racionalismus
b) solipsismus
c) empirismus
d) fenomenologii
e) nevím

14. Ačkoli nebývá zařazena v běžných testech
inteligence, je hudební inteligence součástí jedné
vlivné teorie inteligence. Kdo je jejím autorem?
a) Jean Piaget
b) Howard Gardner
c) R. B. Cattell
d) Hans Eysenck
e) nevím
15. Co to znamená paměť procedurální?
a) paměť pro osoby
b) paměť pro úkony
c) paměť pro fakta
d) paměť pro osobní zážitky
e) nevím
16. Který řecký myslitel vytvořil typologii osobnosti
dle 4 temperamentů odpovídajícím tělním
tekutinám?
a) Platon
b) Sokrates
c) Aristoteles
d) Hippokrates
e) nevím

21. Nedostatek této schopnosti bývá považován za
jeden z klíčových deficitů u osob trpících autismem,
následkem čehož mají problémy v chápání
myšlenkových pochodů jiných osob. Jak se tato
schopnost označuje?
a) kognitivní kapacita
b) teorie mysli
c) attachment
d) asimilace a akomodace
e) nevím
22. Rorschachův test je založen na principu
a) indukce
b) dedukce
c) projekce
d) sugesce
e) nevím
23. Halucinace se řadí pod poruchy
a) vnímání
b) myšlení
c) vůle
d) emocí
e) nevím

17. Mezi hlavní psychoterapeutické školy nepatří:
a) psychoanalýza
b) EFT psychoterapie
c) humanistická psychoterapie
d) kognitivně-behaviorální psychoterapie
e) nevím

24. Co nepatří mezi tvarové zákony?
a) zákon proximity
b) zákon pregnantnosti
c) zákon generalizace
d) zákon společného osudu
e) nevím

18. Tato porucha osobnosti je charakteristická
mělkou a labilní afektivitou‚ sebedramatizací‚
teatrálností‚ přehnaným projevem emocí‚
sugestibilitou‚ egocentričností‚ povolností vůči sobě‚
nedostatkem ohledu na druhé‚ bolestínstvím a
trvalým vyžadováním ocenění‚ vzrušení a pozornosti.
O jakou poruchu se jedná?
a) závislá porucha osobnosti
b) histrionská porucha osobnosti
c) paranoidní porucha osobnosti
d) schizoidní porucha osobnosti
e) nevím

25. Které představitele řadíme do psychologického
směru behaviorismus?
a) John Watson, F.B. Skinner, Edward Tolman,
E.L. Thorndike
b) John Watson, F.B. Skinner, Alfred Adler, Clark Hull
c) John Watson, C.G. Jung, Erik Erikson,
Wolfgang Köhler
d) John Watson, F.B. Skinner, Carl Rogers,
Arnold Mindell
e) nevím

19. Který z mechanismů učení je popsán v následující
definici: „vymizení reakce na podnět po jeho
několikanásobném opakování“?
a) bezděčné učení
b) klasické podmiňování
c) operantní podmiňování
d) habituace
e) nevím
20. Který z níže uvedených známých psychologických
experimentů by bylo v dnešní době obtížné provést
z hlediska současných etických principů?
a) Piagetovy experimenty – kognitivní vývoj
b) Ashovy experimenty – konformita
c) experimenty Loftusové – očití svědkové
d) Milgramův experiment – poslušnost
e) nevím

26. V některých psychologických výzkumech je nutné
držet jeho účastníky určitou dobu v nevědomosti
o pravém účelu studie. V takovém případě do eticky
prováděného výzkumu patří
a) debriefing
b) deleting
c) detecting
d) defining
e) nevím
27. Zhoršení choroby po předchozím zlepšení se
označuje jako
a) resurekce
b) agravace
c) remise
d) relaps
e) nevím

28. Maslow navrhl hierarchii lidských potřeb. Která
z následujících možností obsahuje jejich správné
pořadí?
a) jistota a bezpečí; fyziologické potřeby; sounáležitost a
láska; úcta; sebeaktualizace
b) fyziologické potřeby; jistota a bezpečí; úcta;
sebeaktualizace; sounáležitost a láska
c) fyziologické potřeby; jistota a bezpečí; sounáležitost a
láska; úcta; sebeaktualizace
d) fyziologické potřeby; sounáležitost a láska; jistota a
bezpečí; úcta; sebeaktualizace
e) nevím
29. Edmund Husserl je zakladatelem
a) frenologie
b) fenomenologie
c) gestalt psychologie
d) faktologie
e) nevím
30. Na ulici zkolabuje muž, kolem něj se seběhne
shluk lidí, ale nikdo nic neudělá, zatímco když ten
stejný muž zkolaboval minulý měsíc brzy ráno na
opuštěné ulici, náhodný kolemjdoucí okamžitě
zavolal sanitku. Jak psychologie tento jev označuje?
a) sociální polarizace
b) sociální deziderabilita
c) efekt přihlížejícího
d) efekt nečinnosti
e) nevím

31. Neurotransmiter je
a) lék podávaný při silné úzkosti
b) výběžek neuronu
c) nervová uzlina tvořená shlukem nervových buněk
d) chemická látka, která zajišťuje komunikaci mezi
neurony v mozku
e) nevím
32. Jak jsou nazývány buňky v mozku zajišťující
výživu neuronů, podporu neurální sítě a mající
schopnost fagocytózy?
a) gliové buňky (neuroglie)
b) pseudoneurony
c) mitochondrie
d) ani jedno z uvedených
e) nevím
33. Aktivace sympatiku způsobí
a) rozšíření cév zásobujících svalstvo
b) podpoření trávení
c) zúžení zornic
d) snížení tlaku krve
e) nevím
34. Jak se nazývá ta část mozku, která spojuje levou
a pravou hemisféru?
a) medulla obllongata
b) amygdala
c) gyrus cinguli
d) corpus callosum
e) nevím
35. Kolik párů míšních nervů vystupuje z míchy?
a) 32
b) 30
c) 31
d) 28
e) nevím
36. Míšní nervy podle výstupu dělíme na
a) krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční
b) eferentní, aferentní
c) mozkové, páteřní
d) šedá hmota, bílá hmota
e) nevím
37. Co je to cerebellum?
a) mozek
b) mozeček
c) prodloužená mícha
d) střední mozek
e) nevím
38. Který hormon je nejvýznamnější pro pohlavní
zrání u mužů?
a) estrogen
b) testosteron
c) progesteron
d) serotonin
e) nevím

39. Jaké hormony jsou vylučovány do krve
z neurohypofýzy?
a) oxytocin, ADH (antidiuretický hormon)
b) STH (somatotropní hormon), endorfiny
c) prolaktin, noradrenalin
d) kalcitonin, thyroxin
e) nevím
40. Fenotyp je
a) konkrétní varianta genu
b) soubor všech genů, které má organismus k dispozici
pro zajištění svých biochemických, fyziologických a
morfologických znaků
c) soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků
organismu
d) soubor chromozomů daného organismu
e) nevím
41. Lidský zárodek obvykle dospívá u zdravé ženy do
děložní dutiny ve stádiu:
a) fistuly
b) gastruly
c) blastuly
d) moruly
e) nevím
42. Co je to tachykardie?
a) zpomalení srdečního rytmu
b) zrychlení dýchání
c) zrychlení srdečního rytmu
d) zpomalení dýchání
e) nevím
43. Neurotransmiter, v jehož produkci se
předpokládá největší narušení při Parkinsonově
chorobě, se nazývá:
a) serotonin
b) dopamin
c) adrenalin
d) noradrenalin
e) nevím
44. Hlavním místem odstraňování červených krvinek
z krevního oběhu u zdravého člověka je/jsou
a) slezina
b) slepé střevo
c) ledviny
d) játra
e) nevím
45. Julie se nešťastnou náhodou uhodila do hlavy, po
prvotním šoku zjistila, že neudrží rovnováhu. Na
zranění které části mozku nejspíše padne podezření?
a) mozeček
b) most Varolův
c) epifýza
d) endofýza
e) nevím

