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PROFIL ABSOLVENTA

PSYCHOLOGIE
Bakalářské jednooborové studium

základní znalosti vybraných psychologických disciplín

orientace ve spektru psychologických aplikací

základy metod a postupů umožňující propojení s poznatky 
vybraných sociálních a humanitních věd

připravenost pro práci psychosociální povahy v orgánech státní 
správy, v oblasti sociálních služeb, ve středním managementu v 
podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, 
v redakční práci

Předpokládá se jeho další specializace podle 
oblasti působení.KATEDRA PSYCHOLOGIE



PROFIL ABSOLVENTA

PSYCHOLOGIE
Bakalářské jednooborové studium

Absolvent bakalářského studia 
oboru psychologie není 
připraven pro výkon profese
psychologa v jakékoli oblasti 
psychologické praxe.

KATEDRA PSYCHOLOGIE



PROFIL ABSOLVENTA

PSYCHOLOGIE
Navazující magisterské jednooborové studium

znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných
psychologických disciplín, psychologické metodologie a
široké škály psychologických metod

základní dovednosti pro řešení praktických úkolů

připraven vykonávat odbornou psychologickou
práci v oblastech výzkumu a výuky psychologie na
vysokých školách, rezortních institutech, zejména však v
mnoha oblastech praxe s orientací na ekonomiku, školství,
zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství,
dopravu, vojenství, sport ap.

KATEDRA PSYCHOLOGIE



Hlubší specializace a vykonávání samostatné činnosti v daném 
aplikačním oboru předpokládá další postgraduální 
specializační vzdělávání absolventa, které povede k 
samostatné odborné psychologické činnosti.

KATEDRA PSYCHOLOGIE



CO NEPŘEDNÁŠÍME

KATEDRA PSYCHOLOGIE

• Parapsychologii

• Psychotroniku

• Esoterní psychologii

• Okultismus

• Magii ani mystiku

• Astrologii

• Čakry

• Psychologii indigových dětí

• Kineziologii

• Dianetiku ….



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Bakalářské jednooborové studium

PŘEDMĚTY CELOFAKULTNÍHO SPOLEČNÉHO ZÁKLADU

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Filozofie

Cizí jazyk I – B2 (A,F,N)

Cizí jazyk II – akademické čtení (A,N,F,R,Š,I, latina)

Proseminář akademické práce



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Bakalářské jednooborové studium

MEZIOBOROVÉ PŘEDMĚTY

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Základy pedagogiky

Základy sociologie

Anatomie, fyziologie a genetika

Neurofyziologie



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Bakalářské jednooborové studium

OBOROVÉ PŘEDMĚTY

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Psychologická metodologie

Účast při psychologickém výzkumu

Experimentální psychologie

Dějiny psychologie

Přehled psychologických systémů 

Základy obecné psychologie

Vývojová psychologie

Psychologie osobnosti

Sociální psychologie

Pedagogická psychologie

Základy klinické psychologie

Psychologie práce a organizace

Úvod do studia psychologie

Základy statistiky

Teoreticko-metodologický seminář

Seminář BP



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Bakalářské jednooborové studium

OBOROVÉ PŘEDMĚTY

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Etika v práci s lidmi

Exkurze

Evoluční psychologie

Obecná psychopatologie

Fyziologická psychologie

Psychologie zdraví

Sexuální psychologie

Forenzní psychologie

Ekonomická psychologie a behaviorální 

ekonomie

Psychologie komunikace

Rozvoj komunikačních dovedností

Základy psychometrie a psychodiagnostiky



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Bakalářské jednooborové studium

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

PVP 2: Teoreticko-výzkumné zaměření

Seminář experimentální psychologie

Psychofyzika

Využití videa v psychologickém výzkumu a praxi

…

PVP 3: Prakticko-aplikační zaměření

Psychologické aspekty SVPU

Perinatal psychology

Šikana ve školní třídě

…

PVP 1: Tělesná výchova



KATEDRA PSYCHOLOGIE

Interakční psychologický výcvik



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Psychologie Bc

1. kolo – písemná část                         cca 100 min

• Test z biologie nebo ZSV (30 otázek)

• Test z psychologie (90 otázek)

• Test obecných studijních předpokladů (paměť, PKV, NV)

• Esej na dané psychologické téma



PŘÍKLADY OTÁZEK                                                Psychologie Bc

Test z biologie                                        30 otázek

U každé z následujících otázek je ze tří uvedených odpovědí právě jedna odpověď správná:

Typickým stresovým hormonem je

A) kortizol                 B) inzulín                        C) thyroxin

Test ZSV                                                       30 otázek

U každé z následujících otázek je ze tří uvedených odpovědí právě jedna odpověď správná:

Schopnost užívat si požitkářsky života bývá někdy spojována s  filozofií

A) epikurejců                 B) kyniků                          C) stoiků



PŘÍKLADY OTÁZEK                                                Psychologie Bc

Test z psychologie                                     90 otázek

U každé z následujících otázek je ze tří uvedených odpovědí právě jedna odpověď správná:

„Jak se máš?“ řekl medvídek Pú. „Vůbec se nemám“, řekl Ijáček posmutněle. „A 

neměl jsem se už dlouho“. Z výše uvedeného úryvku byste nejspíš usoudili, že má 

Ijáček temperament

a) melancholický                 b) cholerický                       c) sangvinický

Archetyp je termín

a) I.P.Pavlova b) C.G. Junga                     c) J. Watsona



PŘÍKLADY OTÁZEK                                                Psychologie Bc

Test obecných studijních předpokladů                   Paměť

V následující úloze Vám představíme 15 uchazečů o studium. Dozvíte se jejich jméno, věk, povolání a
pohlaví, další osobní charakteristiku a jejich oblíbenou činnost. Pečlivě si čtěte veškeré údaje a snažte
se je zapamatovat. Následně Vám položíme 15 otázek, které se budou týkat konkrétních detailů.

Kočí 20 servírka kuřačka squash

Petrů         20 maturant hyperaktivní turistika

Krejčí 20 uklízečka svobodná origami

Vítů           30 manažerka rozvedená četba

________________________________________________________________________

V úvodu jste si měli zapamatovat údaje o patnácti uchazečích o studium. Nyní Vám v následujících
úlohách položíme 15 otázek, které se budou týkat konkrétních detailů o nich. V záznamovém archu
vedle čísla úlohy zaškrtněte písmeno, které označuje správné řešení zadaného úkolu. Uvést
můžete vždy jen jedno řešení.

Dvacetiletý uchazeč je

A) maturant B) projektant C) kuchař D) makléř E) řidič

Kočí je

A) rozvedená B) vtipná C) depresivní D) kuřačka E) ovdovělá



PŘÍKLADY OTÁZEK                                                Psychologie Bc

Test obecných studijních předpokladů            PKV

V následujících úlohách budete pracovat se slovy. V záznamovém archu vedle čísla úlohy zaškrtněte písmeno,
které označuje správné řešení zadaného úkolu. Uvéstmůžete vždy jen jedno řešení.

Úlohy tvoří skupiny pěti slov. Vaším úkolem je určit, které slovo do skupiny nepatří.

A) fuga B) symfonie C) duet D) sonet E) menuet

A) přijímat B) předat C) získat D) obdržet E) osvojit

V úlohách vyberte k zadané dvojici další dvojici slov, mezi nimiž existuje obdobný vztah.

fontána : gejzír - A) železo : ocel

B) sad : les

C) louka : les

D) lavina : sníh

oči : slzy - A) země : louže

B) jazyk : chuť

C) kůže : pot

D) tráva : rosa



PŘÍKLADY OTÁZEK                                                Psychologie Bc

Test obecných studijních předpokladů            NV

Každá číselná řada se rozvíjí podle určitého logického principu, na jehož základě

doplňte další dva členy řady. Doplněná čísla sečtěte a do záznamového archu

zaznamenejte číslice (cifry) tohoto součtu.

Příklad:

Řada: 12, 13, 14, 15, 16.

Doplněné dva členy: 17, 18. Jejich součet = 35.

Do záznamového archu zaznamenáte číslice: 3, 5

19 20 21 23 25 28 31 35 … …

3 4 4 5 5 5 6 6 6 … …

.



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ                                                 Psychologie Bc

2. kolo – ústní část                                 cca 20-35 min

Analýza videozáznamu mezilidské komunikace

Rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské komunikace, motivaci 

uchazeče, jeho zájmech a sebehodnocení jeho předpokladů ke studiu

Rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

Navazující magisterské jednooborové studium

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Druhý cizí jazyk – akademické čtení (A,N,F,Š,I,R,L)

Statistická analýza dat

Metodologická praktika v psychologii

Diplomový seminář I

Diplomový seminář II



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Navazující magisterské jednooborové studium

OBOROVÉ PŘEDMĚTY

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Kognitivní psychologie

Neurovědy pro psychology

Psychologie celoživotního vývoje

Speciální psychopatologie

Základy psychoterapie

Dětská klinická psychologie

Dětská psychodiagnostika

Diagnostika dospělých

Psychosociální intervence



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Navazující magisterské jednooborové studium

OBOROVÉ PŘEDMĚTY

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Manželské a rodinné poradenství

Školní a poradenská psychologie a její metody

Manažerská psychologie a personální poradenství

Psychologie koučování

Aplikovaná sociální psychologie a její metody

Metody psychologie práce a organizace

Praxe a stáže



SEZNAM PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PSYCHOLOGIE
Navazující magisterské jednooborové studium

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

KATEDRA PSYCHOLOGIE

PVP 2: Teoreticko výzkumné

PVP 3: Psychologie práce a organizace

PVP 4: Klinická psychologie

PVP 5: Pedagogická a školní psychologie

PVP 6: Sociální psychologie



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Psychologie NMgr

1. kolo – písemná část                         cca 100 min

• Test znalostí z psychologické metodologie a matematicko-statistických 

metod

• Test základních znalostí z obecné, sociální, vývojové psychologie, 

psychologie osobnosti a psychologických systémů

• Volné a stručné zpracování daných témat s psychologickou tématikou



PŘÍKLADY OTÁZEK                                                Psychologie NMgr

Test znalostí z psychologické metodologie a matematicko-statistických metod

cca 50 otázek

U každé z následujících otázek je ze tří uvedených odpovědí právě jedna odpověď 

správná:

Konvergenční a diskriminační validita jsou dva aspekty validity  

A) konstruktové B) kontrastní           C) konzistentní 

Je-li Pearsonův korelační koeficient roven - 0.16 ,  je hodnota koeficientu determinace

A) – 0,4       B) 0,4       C) 0,84D) žádná z uvedených odpovědí není správná



PŘÍKLADY OTÁZEK                                                Psychologie NMgr

Test základních znalostí z obecné, sociální, vývojové ps., ps. 

osobnosti a ps. systémů 50 otázek

Autorem teorie osobních konstruktů je

A) Kelly B) Lewin C) Murray

Dítě v kojeneckém věku uchopuje dříve

A)ulnárně než klíšťkově

B)radiálně než ulnárně

C)ulnárně než reflexně



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ                                                                 Psychologie NMgr

2. kolo – ústní část                                 cca 20-35 min

Rozhovor o uchazečem zvoleném psychologickém tématu, motivaci 

uchazeče, jeho zájmech, sebehodnocení předpokladů ke studiu

Rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče

Rozprava nad tématem bakalářské práce uchazeče



Celetná 20, Praha 1 Staré Město

Telefon: 221 619 667

E-mail: psychologie@ruk.cuni.cz

http://kps.ff.cuni.cz/

KATEDRA PSYCHOLOGIE  FF UK


