
Test z přijímacího řízení FP TUL 

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika 

1.  červen 2021 

 
1. Co je níže popisováno? Jde o utlumení, v užším významu v psychologii 

učení snížení četnosti dříve již projevovaného chování vlivem 

nápodoby, např. když jedinec pozoruje, že někdo jiný je za stejné 

chování potrestán. 

A) abolice 

B) exhibice 

C) inhibice 

D) prohibice 

 

2. Ve kterém roce byl založen Jedličkův ústav v Praze? 

A) 1724 

B) 1820 

C) 1913 

D) 1975 

 

3. Gnozeologie je teorií: 

A) bytí 

B) času 

C) morálky 

D) poznání 

 

4. Při logofobii má člověk strach z: 

A) dopravních prostředků 

B) létání 

C) spánku 

D) řeči 

 

5. Kojenecké období končí: 

A) v prvním měsíci života dítěte po zhojení pupeční jizvy. 

B)  v šesti měsících života dítěte, kdy matka dítě přestává kojit. 

C) v prvním roce života dítěte, kdy jeho hmotnost dosahuje přibližně 10 kg. 

D) ve třetím roce života dítěte, kdy již běhá a mluví. 

  

6. Kolik členů Vlády České republiky musí vyslovit svůj souhlas  

s návrhem, aby mohlo být přijato usnesení? 

A) Minimálně tři členové Vlády České republiky v případě, že s návrhem 

souhlasí i předseda; jinak pět členů Vlády České republiky. 



B) Nadpoloviční většina přítomných členů Vlády České republiky. 

C) Nadpoloviční většina všech členů Vlády České republiky. 

D) Postačí souhlas předsedy a resortně příslušného ministra Vlády České 

republiky.  

   

7. Jaký je význam pojmu daktylotika? 

A) Jedná se o nauku o kožních papilárních liniích na prstech, dlaních  

a ploskách nohou. Průběh těchto linií je pro každého člověka 

charakteristický, čehož lze využívat k jednoznačné identifikaci osob. 

B) Jedná se o prstovou abecedu, jde o slovní vizuálně-motorickou formu 

komunikace, při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření 

hlásek. 

C) Jedná se o onemocnění parazitárního původu, mezi jehož charakteristické 

symptomy patří zkřivení prstů na horních i dolních končetinách, které nelze 

ovlivnit vůlí. 

D) Jedná se o souhrn cvičení prstů dětí předškolního věku, jehož cílem  

je rozvoj jemné motoriky. 

 

8. Jaký název má metaforické vyjádření úbytku, ztráty inteligenčního  

a intelektuálního potenciálu v důsledku odchodu vysoce 

kvalifikovaných lidí do zahraničí? 

A)  emigrace 

B) odliv mozků (brain-drain) 

C) stěhovavé elity (nomadic elites) 

D) tekutý intelekt (shifting minds) 

 

9. Učením získaná pohotovost k metodicky správnému, rychlému  

a úspornému vykonávání určité činnosti se v pedagogické psychologii 

označuje termínem: 

A) dovednost 

B) návyk   

C) vědomost 

D) znalost 

 

10. Co je Herbartův (někdy označovaný jako didaktický) trojúhelník? 

A) Jde o hudební nástroj, který býval využíván na konci 19. a počátku  

20. století v hodinách hudební výchovy u dětí s tělesným postižením, které 

na něj mohly hrát. 

B) Jde o nejjednodušší model edukačního procesu, který zachycuje vzájemný 

vztah výchovně vzdělávacího obsahu, vyučujícího učitele a učícího se žáka. 

C) Jde o pomůcku využívanou při výchově a vzdělávání dětí se zrakovým 

postižením především na prvním stupni základních škol. 

D)  Jde o diagnostický nástroj, který se využívá při zjišťování laterality u dětí 

ve věku 5 až 6 let, u kterých se do té doby lateralitu nepodařilo zjistit. 



 11. Kolika páry žeber je tvořen lidský hrudník?  

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 15  

   

12. Kdy se v souvislosti se spánkem objevuje hladina alfa? 

A) Objevuje se pouze v noci. 

B) Objevuje se v době, kdy jsme naprosto bdělí. 

C) Objevuje se v době, kdy jsme v nejhlubší fázi spánku. 

D) Objevuje se v době, kdy jsme zcela uvolnění a naše vědomí se ocitá na 

prahu mezi spánkem a bděním. 

 

13. Který z následujících pojmů vyjadřuje vztah člověka a práce, vztah mezi 

individuálními předpoklady pracovní síly a technickoorganizačními 

podmínkami práce?  

A) diskvalifikace  

B) kvalifikace 

C) výplata 

D) výpověď 

   

14. Autorem slavné sentence „Myslím, tedy jsem“ je: 

A) René Descartes 

B) Gottfried Wilhelm Leibniz 

C) Blaise Pascal 

D) Baruch Spinoza 
 

15. Kým a na jak dlouho je volen ombudsman? 

A) Poslaneckou sněmovnou na 4 roky  

B) Poslaneckou sněmovnou na 6 let 

C) Prezidentem republiky na 4 roky 

D) Senátem na 6 let 

  

16. Slovní spojení hypertrofované sebevědomí označuje: 

A) nadměrné vědomí vlastní ceny 

B) neuvědomění si vlastní ceny 

C)  přiměřené vědomí vlastní ceny 

D) snížené vědomí vlastní ceny 
  
 
 
 
 
 



17. Sociologové si ve společnosti všímají mj. možnosti jednotlivců či celých 

skupin měnit svůj sociální status uvnitř daného sociálního systému.  

Je-li tato možnost velká, hovoří se o otevřené společnosti, pokud  

je malá, danou společnost označujeme jako uzavřenou. Jak tuto 

možnost nazýváme? 

A) sociabilita  

B) socializace 

C) resocializace 

D) vertikální sociální mobilita 
   

18. Audiogram je: 

A) grafický záznam výsledku měření stavu hrubé motoriky 

B) grafický záznam výsledku měření stavu jemné motoriky 

C) grafický záznam výsledku měření stavu sluchu 

D) grafický záznam výsledku měření stavu zraku 
 

19. Co nepatří mezi základy osvícenství? 

A) dialektika 

B)  empirismus (smyslové poznání) 

C) racionalismus (rozumové poznání) 

D) víra ve vědu a v pokrok 
   

20. Počet srdečních tepů za 1 minutu bývá u dospělého zdravého člověka 

asi: 

A) 15 

B)  22 

C) 72 

D) více než 100 
 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1C, 2C, 3D, 4D, 5C, 6C, 7B, 8B, 9A, 10B, 11C, 12D, 13B, 14A, 

15B, 16A, 17D, 18C, 19A, 20C. 
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1. Jaký je význam pojmu srovnávací (komparativní) pedagogika? 

A) Jedná se o jednu z pedagogických věd, která se zabývá srovnáváním 

vzdělávacích systémů v různých zemích 

B) Jedná se o výukovou metodu původem ze Skandinávie, v rámci které jsou 

porovnávány výkony žáků a studentů. Má mj. vést k vyšší motivaci žáků  

a studentů. 

C) Jedná se o jeden z typů tzv. alternativního školství, který se snaží  

o maximální individualizaci výchovy a vzdělávání, a to prostřednictvím 

srovnávání charakteristik jednotlivých žáků, resp. studentů ve třídě. 

D) Jedná se o speciálně-pedagogický přístup, který lze využívat u dětí  

s poruchami autistického spektra. Principem je srovnávání jejich vnímání 

světa s vnímáním světa lidí bez postižení. 

 

2. Hodnocení a přijímání všech existujících životních projevů pouze  

z hlediska, perspektivy a hodnot vlastní skupiny či společenství  

se nazývá: 

A) etika 

B) etnocentrismus 

C) etnografie 

D) etnologie 

 

3. Karl Marx a Friedrich Engels jsou představitelé, kterého filozofického 

směru? 

A) dialektického materialismu 

B) fenomenologie 

C) pragmatismu 

D) sofistiky 

 

4. Jaký je význam pojmu perseverace? 

A) proděravění 

B) proniknutí 

C) uplívání na předchozím podnětu 

D) zánik 

 

 

 

 



5. Deprivace je stav, který vzniká: 

A) … když dojde ke střetu několika neslučitelných tendencí. 

B) … když je jedinec nadměrně zatížen působícími stresory. 

C) … když je jedinec postaven před nenadálou změnu životního směřování. 

D) … když některá z objektivně významných potřeb není dlouhodobě   

      uspokojována v dostatečné míře. 

  

6. Který výrok nejpřesněji vymezuje pojem právní vědomí? 

A) Právní vědomí je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo 

zániku práv nebo povinností. 

B) Právní vědomí je tvořeno znalostí právního řádu a představami  

o spravedlnosti a účelnosti právních norem. 

C) Právní vědomí označuje takové skutečnosti, na něž váže právní norma 

vznik, změnu, nebo zánik právního vztahu, a to nezávisle na vůli subjektu, 

jehož se bezprostředně dotýkají. 

D) Právní vědomí znamená důsledné dodržování právního řádu. 

   

7. Kosti vznikají na podkladě vazivového nebo chrupavčitého modelu. 

Tento proces se nazývá: 

A) chondrolýza 

B) osifikace 

C) periostice 

D) spongióza 

 

8. Termín coping vyjadřuje: 

A)  … způsob řešení konfliktů v rámci komunity 

B) … způsob řízené kooperace v kolektivu školní třídy. 

C) … způsob utváření mentálních představ o vnějším prostředí. 

D) … způsob vyrovnávání se se zátěžovými situacemi. 

 

9. Pojem hypersocializace označuje: 

A) … nadměrnou tvorbou slin nebo poruchou jejich odstraňování z dutiny 

ústní. 

B) … zrychlené (tachypnoe) a prohloubené (hyperpnoe) dýchání, přísun 

vzduchu je tak větší, než jaké jsou aktuální potřeby organismu, objevuje  

se často např. při úzkostných či panických stavech. 

C) … techniku sociální psychologie, která je využívána u lidí závislých  

na návykových látkách.  

D) … konformismus a nadměrnou závislost na převládající kultuře. 

 

 

 

 



10. Pojmenujte kost dle následující specifikace: kost se nachází v dolní 

polovině těla. Jedná se o nejdelší kost lidského těla. Souvisí mj. s kolenním 

kloubem. Při nedostatku červených krvinek se může její žlutá kostní dřeň 

přeměnit na červenou, která posléze produkuje erytrocyty. 

A) kost holenní 

B) kost lýtková 

C) kost stehenní  

D) kost vřetenní 

  

11. Které slovo významově není v rozporu s respektováním základních 

lidských práv příslušníků menšin?  

A) emancipace 

B) exkluze 

C) marginalizace 

D) rasismus   

   

12. V civilním soudním řízení v České republice se stanovuje příslušnost 

soudu, tedy určuje se, který z obecných soudů je oprávněn projednat 

a rozhodnout konkrétní věc. Který typ příslušnosti soudu neexistuje? 

A) funkční příslušnost  

B) místní příslušnost 

C) politická příslušnost 

D) věcná příslušnost 

 

13. Ze kterého informačního zdroje zjistíme základní pravidla a principy, 

na kterých se zakládá existence a fungování současného českého státu 

– České republiky? 

A) Budování státu od Ferdinanda Peroutky 

B) Proces od Franze Kafky  

C) Zákon č. 1/1993 Sb. 

D) Z prvních dvou let republiky: politické stati od Zdeňka Nejedlého 

   

14. Jakou věkovou hranici musí v České republice překročit ten kandidát, 

který chce být zvolen do Senátu Parlamentu České republiky? 

A) 18 let 

B) 21 let 

C) 30 let 

D) 40 let 
 

15. Termínem heredita se označuje: 

A) dědičnost 

B) charakter 

C) pravděpodobnost 

D) sklon 



   

16. Čím se primárně zabývá gerontopedagogika? 

A) duševními poruchami a chorobami ve stáří 

B) psychickými stavy stárnoucích osob s postižením 

C) všestranným studiem jevů stárnutí nastávajících v buňkách, tkáních, 

orgánech či organismech 

D) výchovou a vzděláváním ke stáří a ve stáří 
 

17. Kterého našeho filozofa je konečnou filozofií tzv. pansofie (vševěda)? 

A) Petra Chelčického 

B) Jana Keplera  

C) Jana Amose Komenského 

D) Jeronýma Pražského 
   

18. Jaký je význam pojmu intervence? 

A) hádka 

B) neschopnost 

C) předem promyšlený zásah 

D) uvěznění 
   

19. V oblasti sociálních věd se používá označení „sociální pohlaví“ či „rod“ 

jako pojmový nástroj výkladu mužské či ženské identity. Jaký výraz  

z angličtiny pro toto označení používáme? 

A) gender 

B) ginger  

C) slender 

D) tender 
   

20. Pokud je něčí řeč dysfluentní, pak je: 

A) neplynulá  

B)  nesrozumitelná 

C) příliš hlasitá 

D) příliš tichá 
 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2B, 3A, 4C, 5D, 6B, 7B, 8D, 9D, 10C, 11A, 12C, 13C, 14D, 

15A, 16D, 17C, 18C, 19A, 20A. 
 


