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PŘÍKLADY OTÁZEK K TESTU (PÍSEMNÁ ZKOUŠKA)

 Předmět a úkoly psychologie a její zařazení mezi vědy o člověku
 Kdy a kde je možno využít poznatky z psychologie 
 Uveďte asi pět aplikovaných psychologických disciplín ve vztahu k výchově a vzdělávání dětí a 

dospívajících
 V čem a jak může psychologie pomoci učitelům, výchovným pracovníkům, rodičům
 Jak se rozdělují psychické jevy, uveďte jejich příklady
 Jak se rozdělují poznávací procesy
 Charakterizujte procesy názorného poznávání. Vysvětlete rozdíl mezi vjemem a představou
 Jaký je účel vnímání bolesti
 Charakterizujte představivost a obrazotvornost (fantazii)
 Jak spolu souvisí myšlení a řeč. Uveďte hlavní myšlenkové operace
 Co je to interiorizace a exteriorizace
 Co je to paměť a jaké se rozlišují druhy paměti
 Co ovlivňuje efektivitu zapamatování
 Objasněte vztah mezi pamětí a školní úspěšností na příkladu konkrétně zvoleného vyučovacího 

předmětu
 Objasněte pojem pozornost
 Jaké se rozlišují druhy pozornosti a jak jich lze využít v práci učitele
 Uveďte nejdůležitější psychické stavy
 Co jsou to emoce a jak se rozdělují. 
 Jak může strach ovlivnit výkonnost žáků



 Srovnejte afekt a náladu
 Co je to motivace, motiv, incentiva. Vyjmenujte druhy motivů. 
 Co je to potřeba a jak se potřeby rozdělují
 Zkuste ozřejmit základní charakteristiky vztahu mezi biologickou a sociální determinací 

osobnosti
 Vyjmenujte substruktury osobnosti
 Jaká je funkce já v osobnosti člověka 
 Vyjmenujte obranné mechanismy já, některý z nich podrobněji popište
 Co jsou schopnosti a jaké druhy schopností se rozlišují. Jaký je vztah mezi vlohou a schopností
 Objasněte pojem dovednost, uveďte jejich členění
 Porovnejte schopnosti, dovednosti, vědomosti a uveďte jejich příklady
 Co je to temperament. Uveďte příklady temperamentových a charakterových vlastností
 Co jsou to zájmy a do které substruktury osobnosti náležejí
 Jakou úlohu připisujeme zájmovým aktivitám ve vývoji dítěte
 Charakterizujte volní procesy a volní vlastnosti, uveďte příklady volních vlastností
 Co to jsou náročné životní situace a jaké je jejich působení na utváření osobnosti
 Vyjmenujte a vysvětlete několik způsobů vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
 Co je to racionalizace, kompenzace a regrese
 Vysvětlete rčení: „Co mě nezabije, to mě posílí“.
 Čím se vyznačuje stresová situace
 Jak lze z psychologického hlediska popsat konflikt
 Charakterizujte průřezový a longitudinální postup při zkoumání psychického vývoje
 Stručně vysvětlete metodu pozorování, dotazování a experimentu
 Uveďte a charakterizujte metody, které užívá učitel při poznávání žáků
 Porovnejte cíle a vybrané postupy výzkumných a diagnostických metod v psychologii
 Charakterizujte proces socializace (v různých vývojových obdobích)
 Charakterizujte sociální učení a jeho hlavní druhy
 Co je to observační učení, jak učitel může využívat tuto formu sociálního učení v edukačních 

procesech?
 Charakterizujte učení sociálním zpevňováním, uveďte jeho možnosti i limity
 Jaký je vztah mezi procesem zrání a učení 
 Co je myšleno vyjádřením „učení má vždy předcházet vývoj“
 Vysvětlete princip zóny nejbližšího vývoje v kontextu vzdělávacího procesu
 Vyjmenujte vývojová období, jimiž člověk prochází.
 Charakterizujte následující věková období základními vývojovými proměnnými:

batolecí věk, předškolní věk; mladší školní věk; dospívání; nastupující dospělost
 Proč se děti v batolecím období ptají proč? 
 Kdy se objevuje první a druhé období vzdoru a jak se projevuje
 Čím je charakterizován kognitivní vývoj v předškolním období
 Jaký charakter má hra u dětí předškolního období
 Ve kterém období poprvé dochází u dětí při hře k rozdělení rolí a čím je to způsobeno
 Čím je náročný vstup dítěte do základní školy
 Co vše by mělo dítě zvládat, abychom ho pokládali za zralé pro nástup do školy?
 Čím se vyznačuje kognitivní vývoj v období mladšího školního věku
 Pro které období je typické názorové (intuitivní) myšlení a jak to působí ve školním vzdělávání
 Charakterizujte rozvoj a osvojování sociálních rolí v mladším školním věku
 Jaké tělesné změny jsou typické pro pubertu
 Charakterizujte emoce v období pubescence
 Pro které věkové období je typické stadium formálních operací
 Charakterizujte interpersonální vztahy v adolescenci



 Které typické rozpory doprovázejí období dospívání
 Čemu napomáhají vrstevnické vztahy v dospívání
 Čím je náročný pro dospívající vstup na střední školu?
 Co se rozumí vývojem morálního vědomí
 Jaké jsou hlavní znaky nastupující dospělosti
 Jak probíhá a v čem se proměňuje kognitivní vývoj v dospívání?
 Čím se vymezuje subkultura mladých lidí?
 Proč je dospívání charakterizováno jako kulturně determinované období?
 Čím přispěl J. Piaget ke znalostem o vývoji dětí?
 Jak se proměňují vztahy dětí a rodičů v průběhu vývoje?
 V čem spočítá teorie E. H. Eriksona a co konkrétně říká o období dospívání?
 Jak přemýšlejí dospívající, co je pro jejich způsob přemýšlení typické?
 V jaké souvislosti hovoříme v kontextu emocionálního vývoje dospívajících o regresi?
 Která vývojová období jsou označována za kulturně determinovaná a proč?
 Čím se liší adolescence od nastupující dospělosti?
 Jak se proměňují v průběhu školní docházky postoje dětí a dospívajících k učitelům?
 Jakou roli sehrávají sourozenci v životě jedince?
 Objasněte pojem rodičovský styl výchovy a uveďte jeho základní dimenze 




