
Test z přijímacího řízení FP TUL 

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika 

červenec 2020 

1. Jaký je význam pojmu agrafie? 

A) Jedná se o úzkostnou poruchu, která se projevuje strachem z otevřených                      

prostranství, z prostor, ve kterých se nachází velké množství lidí. 

B) Jedná se o specifickou poruchu učení, která je charakteristická 

neschopností rozpoznávat a číst tvarově podobná písmena. 

C) Jedná se o získanou poruchu schopnosti psát, produkovat psanou řeč, 

vzniká v důsledku poškození mozku. 

D) Jedná se o vrozené poškození zrakového nervu, jehož důsledkem je těžké 

poškození až úplná ztráta zraku. 

 

2. Filosofové jako Konfucius, J. A. Komenský, T. G. Masaryk, J. Patočka 

nebo R. Palouš vidí základ vzdělanosti v: 

A) získávání maximálního množství vědomostí 

B) přivádění k mravní úplnosti 

C) samostatnosti jedince 

D) posilování autority učitele 

 

3. Kolik členů a na jak dlouho volených má Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR? 

A) 200 členů volených na 6 let 

B) 200 členů volených na 4 roky 

C) 81 členů volených na 6 let 

D) 81 členů volených na 4 roky 

 

4. Autorem spisu, který se týkal rovnosti mezi lidmi, vznikl v polovině  

18. století a nesl název Rozprava o nerovnosti, byl: 

A) Max Dauthendey 

B) George Orwell 

C) Jean-Jacques Rousseau 

D) Blaise Pascal 

 

5. Filosofická disciplína, která se zabývá reflexí sociálního bytí, jeho 

sociálně-politického (ale i ekonomického, kulturního, morálního) 

uspořádání, se nazývá: 

A) etika 

B) fenomenologie 

C) pragmatika  

D) sociální filosofie 

  



6. Prenatálním obdobím se označuje: 

A) období před početím lidského jedince 

B) období vývoje plodu v těle matky 

C) období během porodu a krátce po něm 

D) období adolescence  

   

7. Co je to Tyfloservis? 

A) Obecně prospěšná společnost, která nabízí podporu, informace a nácvik 

dovedností lidem starším 15 let, kteří přes vážné zrakové potíže hledají 

cestu k samostatnému životu. 

B) Servisní organizace zabezpečující vytváření a především distribuci 

komunikačních tabulek pro lidi s narušenou komunikační schopností a 

poruchami autistického spektra. 

C) Institut vzdělávající asistenty pedagoga, kteří se po absolutoriu věnují 

dětem se sluchovým postižením. 

D) Síť provozoven, které se specializují na opravování rehabilitačních vozíků, 

chodítek a jiných pomůcek, které slouží lidem s tělesným postižením. 

 

8. Specifická motorika, která koordinuje pohyblivost orgánů dutiny 

ústní, např. při kousání, žvýkání, či artikulaci, je nazývána jako: 

A)  stomatomotorika 

B) hrubá motorika 

C) oromotorika 

D) dentomotorika   

 

9. Samostatný transdisciplinární obor, který se zaměřuje na užívání 

návykových látek, závislostní chování a jeho dopady a souvislosti,  

se nazývá: 

A) epidemiologie 

B) drogologie 

C) toxikologie   

D) adiktologie 

 

10. Pojem kurikulum označuje:  

A) deficit vitamínu C, který se projevuje otoky a krvácením dásní, zhoršeným  

hojením ran, únavou a anémií 

B) pomůcku pro děti se zrakovým postižením; jde o speciální míč, který je        

vybaven generátorem zvuku, který dětem se zrakovým postižením slouží 

pro lokalizaci kurikula 

C) zánětlivé onemocnění kyčelních kloubů u novorozenců; pokud není 

novorozenci poskytnuta bezodkladná léčba, dochází k trvalému poškození  

kyčlí 

D)  obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech, 

které se ke škole vztahují 



 11. Imitační učení představuje učení se cestou:  

A) faktické manipulace s materiálním světem 

B) pozorování jiných osob (vzorů), které jsou za své jednání odměňovány 

nebo trestány 

C) využívání dostupných informačních zdrojů 

D) srovnání prvků, které náleží ke stejné třídě objektů  

   

12. Nálada je afektivní duševní děj, pro který je charakteristické: 

A) jedná se o krátkodobý emoční stav, který vzniká nezávisle na vnějších     

okolnostech, ve kterých se jedinec nachází 

B) jedná se o krátkodobý emoční stav, který vzniká v závislosti na vnějších 

okolnostech, ve kterých se jedinec nachází 

C) jedná se o trvalejší emoční stav, který vzniká nezávisle na vnějších 

okolnostech, ve kterých se jedinec nachází  

D) jedná se o krátkodobý emoční stav, který vzniká někdy v závislosti na 

vnějších okolnostech jedince, jindy nezávisle na těchto vnějších 

okolnostech 

 

13. Právní události lze definovat jako: 

A) okamžiky, kdy došlo ke schválení právní normy oběma komorami 

Parlamentu ČR 

B) okamžiky, kdy dochází ke zveřejnění schválené právní normy ve Sbírce 

zákonů  

C) skutečnosti, na něž váže právní norma vznik, změnu nebo zánik právního 

vztahu, a to nezávisle na vůli subjektu, jehož se bezprostředně dotýkají 

D) skutečnosti, které jsou spojené výhradně s narozením, sňatkem, rozvodem 

a úmrtím člověka  

   

14. Komenského vzdělávací požadavek „omnes omnia omnio“ znamená: 

A) učit podmiňováním 

B) klást na všechny žáky stejné požadavky 

C) systematicky u dětí rozvíjet tělesnou zdatnost a psychickou odolnost  

D) empaticky učit všechny všemu všemi možnými prostředky 
 

15. Demence je charakteristická: 

A) vrozeným snížením rozumových schopností 

B) vrozeným zvýšením rozumových schopností 

C) snižováním již rozvinutých rozumových schopností   

D) zvyšováním již rozvinutých rozumových schopností 

  

  



16. Antropologie je věd o:  

A) člověku  

B) vývoji dítěte 

C)  vzdělávání dospělých  

D) náboženství  
  
 

17. Vysokoškolský student Vojtěch T. měl skládat zkoušku z obtížného 

předmětu. Byl přesvědčený o tom, že u zkoušky neuspěje, nervozita mu 

značně ztěžovala přípravu – věnoval více času starostem než studiu.  

U zkoušky podal velmi slabý výkon a neuspěl. Uvedený příběh je 

příkladem: 

A) sociálního učení  

B) adaptace 

C) sociální deviace 

D) sebenaplňujícího se proroctví 
   

18. Soubor dědičných informací nazýváme jako: 

A) karyotyp 

B) fenotyp 

C) genotyp  

D) somatotyp 
 

19. Centrum dýchání je uloženo v: 

A) mezimozku 

B)  prodloužené míše 

C) středním mozku 

D) mozečku 
   

20. Kolik chromozomů má člověk ve všech tělových buňkách? 

A) 22 chromozomů 

B)  36 chromozomů 

C) 44 chromozomů 

D) 46 chromozomů 
 

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

15C, 16A, 17D, 18C, 19B, 20D. 
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1. Po absolvování pracovního pohovoru, kdy jste si byli absolutně jisti, že 

jste uspěli, jste obdrželi zamítavé stanovisko. Z psychologického 

hlediska nejvýstižnější termín pro tuto Vaši situaci je: 

A) derivace 

B) frustrace 

C) depravace 

D) facilitace 

 

2. Prvním profesorem pedagogiky v české části Univerzity Karlovy 

v Praze byl: 

E) František Čáda 

F) Otakar Kádner 

G) Gustav Adolf Lindner 

H) Václav Příhoda 

 

3.  Fetální alkoholový syndrom vzniká 

E) u dětí, jejichž matky v těhotenství nadužívaly alkohol 

F) u mladistvých, kteří započali s užíváním alkoholu v období puberty 

G) při jednorázovém intenzivním předávkování alkoholem 

H) při dlouhodobém nadužívání alkoholu bez závislosti na věku 

 

4. Primární sociální skupinou zcela jistě nemůže být 

E) rodina 

F) skupina sousedů (sousedství) 

G) dětská herní skupina 

H) společenská třída (vrstva) 

 

5. Zakladatelem a hlavním představitelem psychoanalýzy byl: 

A) Sigmund Freud 

B) Erik Homburger Erikson 

C) Jean Piaget   

D) John Bowlby 

  

 

 

 



6. Schopnost centrální nervové soustavy reagovat na zkušenost je 

označována jako: 

A) selektivita 

B) plasticita 

C) centrace  

D) percepce  

   

7. Pojem „evaluace“ vyjadřuje: 

A) vzdělavatelnost jedince 

B) výchovu 

C) hodnocení 

D) výukovou metodu 

 

8. Respirační ústrojí primárně zajišťuje dýchání a sekundárně se podílí 

na: 

A)  tvorbě hlasu  

B) tvorbě sekrece 

C) tvorbě slin  

D) udržování optimální hladiny sodíku v těle   

 

9. Braillovo písmo je: 

E) obrázkové písmo pro jedince s poruchou autistického spektra 

F) znakové písmo pro jedince neslyšící 

G) zvětšené písmo pro jedince s mentálním postižením   

H) hmatové písmo pro jedince nevidomé 

 

10. Který významný filosof je autorem 10 knih „Ústavy“?  

A) Platón 

B) Aristoteles 

C) Marcus Tullius Cicero  

D) Sokrates 

  

11. Návrat na nižší vývojovou úroveň se v psychologii nazývá:  

A) retardace 

B) opožděný duševní vývoj 

C) regrese 

D) represe   

   

12. Co znamená ve filosofii pojem ontologie? 

A) učení o osudu  

B) nauka o pravdě 

C) nauka o smrti 

D) nauka o bytí  

 



13. Stigmatizovaný jedinec je takový, který:  

A) se chová ve společnosti žoviálně 

B) je sám na sebe velmi přísný 

C) je z nepodstatných maličkostí nadšený 

D) Žádná z uvedených možností není správná. 

   

14. Povinná školní docházka v České republice trvá: 

A) 7 let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhl patnáctého 

roku věku 

B) 8 let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhl šestnáctého  

      roku věku 

C) 9 let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhl sedmnáctého 

      roku věku 

D) 10 let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhl osmnáctého 

       roku věku 
 

15. Jan Patočka (1907–1977) byl: 

A) český právník 

B) český lékař 

C) slovenský historik 

D) český filozof 

   

16. Při nedostatku vitamínu D v dětství může dojít k onemocnění 

nazývanému: 

A) kurděje  

B) křivice 

C) hemofilie 

D) svalová dystrofie   
  
 

17. Mistr Jan Hus byl upálen: 

A) 9. 5. 1415  

B) 6. 7. 1415 

C) 21. 8. 1415 

D) 28. 10. 1415 
   

18. Termínem „apartheid“ se označuje: 

A) jeden z vylučujících (způsobujících sociální exkluzi) trendů ve vzdělávací 

politice 

B) omezení volného pohybu pracovních sil, zboží a kapitálu uvnitř státu 

C) zákaz obchodních styků či úplná ekonomická izolace určitého státu  

D) politika rasové segregace uplatňovaná v 2. polovině XX. stol. v Jihoafrické 

republice 
   
 



19. Délka volebního období prezidenta České republiky činí: 

A) 4 roky 

B) 5 let  

C) 6 let 

D) 7 let  
   

20. Předměty jsou přitahovány k zemi silou: 

A) magnetickou  

B)  tlakovou 

C) povrchovou  

D) gravitační 
 

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

15D, 16B, 17B, 18D, 19B, 20D. 
 


