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VZOROVÝ TEST 
pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu 

Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování                         
a odborného výcviku 

  
 
Maximální bodové hodnocení: 80 bodů 
Povolené pomůcky: pouze psací potřeby 
 
Instrukce:  
U každé otázky si pozorně přečtěte její zadání a zakroužkujte správnou odpověď. U každé 
úlohy je právě jedna odpověď správná. Pokud označíte nesprávnou variantu odpovědi a chcete 
ji opravit, označte špatnou odpověď křížkem a správnou odpověď pak opět zakroužkujte. 
 
Za každou z úloh je možné obdržet maximálně 2 body 
 
1. Sokratovská metoda využívá 

a) dialog mezi učitelem a žákem 
b) nápady absolventů pro změnu koncepce škol 
c) názory veřejnosti na školskou politiku 
d) dialog mezi absolventy 

 
2. J. A. Komenský napsal: 

a) Velkou didaktiku 
b) Didaktiku pedagogiky 
c) Pedagogiku didaktiky 
d) Pedagogickou didaktiku 

 
3. Srovnávací pedagogika posuzuje 

a) jednotlivé vzdělávací systémy a problémy 
b) vztah dětí a rodičů 
c) vztah učitelů a žáků 
d) souvislosti jednotlivých pedagogických teorií s ohledem na jejich filozofickou 

podstatu 
 

4. Vzdělanostní mobilita znamená, že 
a) úroveň vzdělání dosahovaná mladými lidmi je vázána na vzdělanostní úroveň rodičů  
b) úroveň vzdělání dosahovaná mladými lidmi je vázána na vzdělanostní úroveň učitelů 
c) možnost stěhovat se za vzděláním 
d) prostupnost jednotlivých oborů v rámci postgraduální přípravy učitelů 

 
5. Speciální pedagogika se zabývá 

a) výchovou a vzděláváním handicapovaných jedinců 
b) výchovou a vzděláváním handicapovaných národů 
c) výchovou a vzděláváním handicapovaných sdružení 
d) výchovou a vzděláváním handicapovaných spolků 
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6. Dysgrafie je 
a) snížená schopnost naučit se číst 
b) snížená schopnost naučit se malovat 
c) snížená schopnost naučit se rýsovat 
d) snížená schopnost naučit se psát 

 
7. Andragogika se zabývá 

a) vzděláváním dospělých a péčí o dospělé 
b) vzděláváním anglosaských národů 
c) vzděláváním handicapovaných 
d) vzděláváním mužů 
 

8. J. A. Komenský je pochován 
a) v Holandsku 
b) v Uherském Brodě 
c) v Komni 
d) v Nivnici 

 
9. Post ministra školství zastává nyní 

a) Josef Dobeš 
b) Andrej Babiš 
c) Karla Šlechtová 
d) Robert Plaga 

 
10. Písmo pro nevidomé sestavil  

a) Bedřich Hrozný 
b) Jan Gutenberg 
c) Louis Braille 
d) Jan Jesenius 

 
11. Která z následujících specifických vývojových poruch učení označuje poruchu čtení? 

a) Dysgrafie 
b) Dyskalkulie 
c) Dyslexie 
d) Dysortografie 

 
12. Kdo je zakladatelem a hlavním představitelem behaviorismu? 

a) Zeigarniková 
b) Wundt 
c) Freud 
d) Watson 

 
13. Která teorie osobnosti je v současnosti nejvíc mezi psychology uznávaná?  

a) Kretschmerova konstituční teorie temperamentu 
b) Teorie temperamentu podle Hippokrata 
c) Teorie Big Five (Velká pětka) 
d) Teorie Freuda o psychosexuálním vývoji osobnosti 
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14. Jak se jmenoval slavný experiment, kde byla skupina mladých mužů rozdělena na dozorce 
a vězně a několik dní držena ve fingovaném vězení? 

a) Studie Konformity Solomona Asche 
b) Studie malého Alberta 
c) Stanfordský experiment 
d) Studie reflexů I. P. Pavlova 

 
15. Člověk, který je pokládán za extroverta, je 

a) otevřený, snadno navazuje známosti, reaguje živě 
b) uzavřený, plachý 
c) velmi zvláštní, výstřední 
d) psychosociální 

 
16. Funkční poruchy způsobené poškozením CNS zkoumá 

a) psychologie práce 
b) sociální psychologie 
c) psychoanalýza 
d) neuropsychlogie 

 
17. Nevědomí je klíčovým pojmem 

a) transakční analýzy 
b) psychopatologie 
c) neuropsychologie 
d) hlubinné psychologie 

 
18. Schopnost orientovat se v mezilidských vztazích se označuje jako inteligence 

a) verbální 
b) matematicko-logická 
c) sociální 
d) prostorová 

 
19. Noam Chomsky je 

a) sociolog 
b) lingvista 
c) psycholog 
d) psychiatr 

 
20. Adaptace je 

a) schopnost přizpůsobit se prostředí 
b) myšlenková operace 
c) emoční porucha 
d) deviantní chování 

 
21. Uveďte jméno prvního historicky doloženého panovníka Velkomoravské říše  

a) Slavomír 
b) Spytihněv 
c) Mojmír I. 
d) Svatopluk II. 
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22. Kde a v kterém roce byli vyvraždění Slavníkovci? 
a) v roce 989 v Olomouci 
b) v roce 975 na Pražském hradě 
c) v roce 995 v Libici 
d) v roce 999 v Kouřimi 
 

23. Který český kníže jako první pro sebe získal královský titul, a ve kterém roce? 
a) Bořivoj v roce 1100 
b) Spytihněv II v roce 1058 
c) Břetislav II v roce 1099 
d) Vratislav II. v roce 1085 

 
24. Mistr Jan Hus byl upálen  

a) 6. července 1415 
b) 8. září 1415 
c) 7. srpna 1415 
d) 12. června 1415 

 
25. Bitva u Sudoměře byla součástí: 

a) prusko-rakouské války 
b) husitských válek 
c) války o rakouské dědictví 
d) třicetileté války 

 
26. Panamský průplav spojuje 

a) Tichý a Indický oceán 
b) Atlantský a Indický oceán 
c) Atlantský a Tichý oceán 
d) Indický a Severský oceán 

 
27. Mestic je míšenec 

a) bělocha s černochem 
b) bělocha s indiánem 
c) černocha s indiánem 
d) černocha s židem 

 
28. Kolem jižního pólu se rozkládá 

a) Antarktida 
b) Arktida 
c) Atlantos 
d) Atlantida 
 

29. Největším ostrovem na světě je  
a) Grónsko 
b) Madagaskar 
c) Island 
d) Krym 

 
30. Antarktida patří 
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a) Rusku a USA 
b) Chile 
c) všem státům světa 
d) Norsku 

 
31. Nejdůležitějším orgánem OSN, v němž zasedají delegace všech členských států, je  

a) Valné shromáždění, 
b) Národní shromáždění 
c) Mezinárodní soudní dvůr 
d) UNESCO 

 
32. Parlament České republiky má 

a) jednu komoru 
b) dvě komory 
c) tři komory 
d) je bezkomorový 

 
33. Volby do Poslanecké sněmovny se konají jednou  

a) za dva roky 
b) za tři roky 
c) za čtyři roky 
d) za šest let 

 
34. Kolik členů má Poslanecká sněmovna? 

a) 100 
b) 200 
c) 201 
d) 301 

 
35. Od kolika let může občan České republiky volit? 

a) od 15 let 
b) od 18 let 
c) od 21 let 
d) od 22 let 

 
36. Sociální role znamená  

a) optimální fungování jedince ve společnosti směřující k pokoře 
b) místo ve společenském žebříčku 
c) role, kterou zaujímá sociálně slabší 
d) ustálené způsoby chování, jež společnost očekává od jedince v daném postavení 
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37. K možným druhům sociální interakce nepatří 
a) meditace 
b) konfrontace 
c) komunikace 
d) kooperace 

 
38. Termín psychologismus v psychologii označuje 

a) výklad společenských jevů jako důsledků psychických dispozic 
b) pojetí lidské psychiky jako výsledků socializace 
c) používání psychologických pojmů v sociologii 
d) hraniční obor na pomezí sociologie a psychologie 

 
39.  Mezi hraniční obory na pomezí sociologie a jiných disciplín nepatří 

a) sociální psychologie 
b) fyziologie 
c) kulturní antropologie  
d) etnografie 

 
40. Základní metodou terénních výzkumů je  

a) pozorování 
b) metaanalýza 
c) studium dokumentů 
d) experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správné odpovědi: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6d, 7a, 8a, 9d, 10c, 11c, 12d, 13c, 14c, 15a, 16d, 17d, 
18c, 19b, 20a, 21c, 22c, 23d, 24a, 25b, 26c, 27b, 28a, 29a, 30c, 31a, 32b, 33c, 34b, 35b, 36d, 
37a, 38a, 39b, 40a 

 


