Didaktický test
pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu
Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů
Pořadové číslo uchazeče:
…………………………………………………………………………………………………

Počet úloh: 40
Maximální bodové hodnocení: 60 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.
1. John Locke
a) odmítl učení o vrozených idejích
b) vytvořil metodu založenou na intuici a dedukci
c) považoval za základ přírody jednotnou substanci
d) označil za jediný cíl člověka blaženost
(2 body)
2. J. A. Komenský napsal
a) Velkou didaktiku
b) Didaktiku pedagogiky
c) Pedagogiku didaktiky
d) Pedagogickou didaktiku
(2 body)
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 logickou
podstatu
(2 body)

4. Speciální pedagogika se zabývá
a) výchovou a vzděláváním handicapovaných jedinců
b) výchovou a vzděláváním handicapovaných společenství
c) výchovou a vzděláváním handicapovaných sdružení
d) výchovou a vzděláváním handicapovaných spolků
(2 body)
5. Dyslexie je
a) snížená schopnost naučit se číst
b) snížená schopnost naučit se malovat
c) snížená schopnost naučit se rýsovat
d) snížená schopnost užívat naučit se psát
(2 body)
6. Gerontopedagogika se zabývá
a) vzděláváním seniorů
b) vzděláváním hrdinů
c) vzděláváním negramotných adolescentů
d) vzděláváním v rámci globalizace životního prostředí
(2 body)
7. Autorem teorie jazykové a sociální podmíněnosti vzdělavatelnosti je:
a) Basil Bernstein
b) Leopard Bernstein 15. a 16. století
c) Arnošt Bláha
d) Sergej Machonin
(2 body)
8. Jak se jmenovala Platonova filozofická škola?
a) Gymnasion
b) Akademie
c) Univerzita
d) Lyceum
(2 body)
9. Post ministra školství zastává nyní
a) Josef Dobeš
b) Andrej Babiš
c) Karla Šlechtová
d) Kateřina Valachová
(2 body)
10. Písmo pro nevidomé sestavil
a) Bedřich Hrozný
b) Jan Gutenberg
c) Louis Braille
d) Chamurappi
(2 body)

11. Kdo je autorem pyramidy potřeb známé zejména z teorií motivace?
a) Rogers
b) Jung
c) Freud
d) Maslow
(2 body)
12. Který psychologický směr je založený na pozorovaném chování a nezabývá se vůbec
vnitřním světem jedince?
a) psychoanalýza
b) individuální psychologie
c) behaviorismus
d) metodologie
(2 body)
13. Kterou metodu používali představitelé hlubinné psychoanalýzy (například Freud) a byla
považována za královskou cestu do nevědomí?
a) hypnóza
b) rozhovor
c) omráčení jedince elektrickými šoky
d) dotazník
(2 body)
14. Co představuje zkratka IQ?
a) Invariant quotients (invariantní kvocienty)
b) individual questions (individuální otázky)
c) inteligence quotient (inteligenční kvocient)
d) inteligent questions (inteligentní otázky)
(2 body)
15. Kdo je autorem typologie osobnosti, která rozděluje osobnosti na flegmatiky, choleriky,
melancholiky a sangviniky?
a) Platon
b) Hippokrates
c) Freud
d) Zimbardo
(2 body)
16. Kdo je zakladatelem a hlavním představitelem behaviorismu?
a) Zeigarniková
b) Wundt
c) Freud
d) Watson
(2 body)

17. 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
(2 body)
18. 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) Studiemalého Alberta
c) Stanfordský experiment
d) Studie reflexů I.P. Pavlova
(2 body)
19. První hromadné měření inteligence dospělých proběhlo
a) v XIX. století
b) za první světové války v armádě USA
c) ve 3o.letech mezi kovodělníky v SSSR
d) během druhé světové války v britském letectvu
(2 body)
20. Slovo afekt označuje
a) úzkostnost
b) deviantní chování
c) krátký intenzivní projev emoce
d) ztrátu vědomí
(2 body)
21. Uveďte jméno prvního historicky doloženého panovníka Velkomoravské říše
a) Slavomír
b) Spytihněv
c) Mojmír I.
d) Svatopluk II.
(1 bod)
22. Kdo byl posledním panovníkem Velkomoravské říše?
a) Svatopluk
b) Mojmír II.
c) Vratislav
d) Rostislav II.
(1 bod)

23. Chronologicky prvním způsobem obstarávání potravy bylo:
a) zemědělské obdělávání půdy
b) lov a sběračství
c) automatizovaná velkovýroba
d) placená práce v továrnách
(1 bod)
24. Ve kterém roce vymřela habsburská dynastie po meči?
a) 1948
b) 1781
c) 1740
d) 1760
(1 bod)
25. Ve kterém roce byl vydán toleranční patent , a pro která nekatolická vyznání platil?
a) 1821 - pravoslaví, kališnictví, křesťanství
b) 1741 - luteránství, kalvinismus, islám
c) 1781 - kalvinismus, luteránství, pravoslaví
d) 1701 - luteránství, křesťanství, islám
(1 bod)
26. Kolikáté funkční období je americkým prezidentem Barack Obama?
a) první
b) druhé
c) třetí
d) čtvrté
(1 bod)
27. Antisemitismus je
a) nenávist k židovskému národu,
b) směr odmítající všechny války a požadující zachování míru za každou cenu
c) nesobecký způsob myšlení a jednání ve prospěch druhých lidí
d) nenávist ke křesťanům
(1 bod)
28. G. H. Mead vytvořil teorii označovanou jako
a) symbolický interakcionismus
b) funkcionalismus
c) marxismus
d) strukturalismus
(1 bod)

29. Sémiotika zkoumá
a) znakové systémy
b) interakce v malých skupinách
c) preliterární kultury
d) problémy etiky
(1 bod)
30. Který z těchto států není zakladatelským státem Evropské unie?
a) Německo (Spolková republika Německo)
b) Itálie
c) Belgie
d) ŠŠvýcarsko
(1 bod)
31. Ve kterém roce vznikla Evropská unie?
a) 1952
b) 1922
c) 1989
d) 1968
(1 bod)
32. Kdo je současným prezidentem Ruské federace?
a) Vladimír Lenin
b) Vladimír Putin
c) Vladimír Stalin
d) Vladimír Matkin
(1 bod)
33. Ve kterém století se ustavila sociologie jako věda
a) 17. stol.
b) 18. stol.
c) 19. stol.
d) 20. stol.
(1 bod)
34. Termín sociologie použil jako první
a) Comte
b) Weber
c) Durkheim
d) Spencer
(1 bod)

35. 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
(1 bod)
36. Minotaurus byl
a) člověk s býčí hlavou, žijící v palácovém labyrintu ve městě Knossos
b) významný starořecký sochař
c) štíhlá věž mešity s ochozem, odkud se svolávají muslimští věřící k motlitbě
d) štíhlá věž mešity s ochozem, odkud se svolávají křesťnští věřící k motlitbě
(1 bod)
37. Libreto je
a) stará váhová jednotka
b) text hudebního uměleckého díla, např. opery
c) střední obránce ve fotbalu
d) střední útočník ve fotbalu
(1 bod)
38. Jak se jmenuje člověk usilující v životě pouze o rozkoš?
a) sofista
b) hédonista
c) antagonista
d) optimista
(1 bod)
39. Jak se jmenoval filozof, který bydlel v sudu?
a) Sokrates
b) Zenon
c) Thales
d) Diogenes
(1 bod)
40. Jak se jmenuje nejvýznamnější čínský filozof a zakladatel náboženství?
a) Mohamed
b) Zarathustra
c) Buddha
d) Konfucius
(1 bod)

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

