
Psychologie

Katedra psychologie



Den otevřených dveří

▪Studium psychologie na FF UK

▪Přijímací řízení



Struktura studia

▪ Jednooborové studium

Bakalářské
studium

• 3 roky

Navazující
magisterské
studium

• 2 roky



Bakalářské jednooborové studium

▪Po vystudování
• ovládá teoretické základy oboru, orientace v oboru, základní

dovednosti

• uplatnění v různých oblastech primárně nepsychologické praxe

• připraven pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy, 
v oblasti sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, 
uplatní se jako asistent pracovníků v manažerských pozicích, jako
poradce ve sdělovacích prostředcích, vydavatelstvích, v redakční
práci. 

• absolvent zatím není připraven pro výkon profese psychologa
v jakékoli oblasti psychologické praxe.



Navazující magisterské jednooborové 
studium

▪Po vystudování
• znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných psychologických

disciplín, osvojil si psychologickou metodologii i širokou škálu
psychologických metod a postupů spolu

• základní dovednosti pro řešení praktických úkolů

• připraven vykonávat odbornou psychologickou práci v různých
oblastech psychologické praxe, výzkumu a výuky

• specializace může vyžadovat další postgraduální specializační
vzdělávání



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty

▪ Filosofie

▪Cizí jazyk I. (A/N/F)

▪Cizí jazyk II. akademické 
čtení (A/N/F/R/S/I/latina)

▪Proseminář akademické 
práce



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty

▪Dějiny psychologie

▪ Základy obecné psychologie

▪Vývojová psychologie

▪Psychologie osobnosti

▪Sociální psychologie



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty

▪ Základy statistiky

▪Psychologická metodologie

▪Experimentální psychologie

▪ Základy psychometrie a 
psychodiagnostiky



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty

▪Pedagogická psychologie

▪ Základy klinické psychologie

▪Psychologie práce a 
organizace

▪Etika v práci s lidmi



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty

▪Evoluční psychologie

▪Sexuální psychologie

▪Obecná psychopatologie

▪…

▪ Interakční výcvik

▪Exkurze

▪Účast při psychologickém 
výzkumu



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty

▪ Základy pedagogiky

▪ Základy sociologie



Bakalářské studium

▪Předměty společného 
základu

▪Oborové předměty

▪Mezioborové předměty

▪Povinně volitelné předměty

▪Volitelné předměty

▪ Tělesná výchova

▪ Teoreticko-výzkumné
• Psychofyzika

▪Prakticko-aplikační
• Základy geropsychologie



Co se ještě děje na katedře

▪ Zapojení do běžících 
výzkumů

▪Soutěže SVOČ

▪Program Erasmus a další

▪Studentské spolky

▪Časopis Počitek
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Co se ještě děje na katedře

▪ Zapojení do běžících 
výzkumů

▪Soutěže SVOČ

▪Program Erasmus a další

▪Studentské spolky 
Psylabus a Psyna

▪Časopis Počitek



Co se ještě děje na katedře

▪ Zapojení do běžících 
výzkumů

▪Soutěže SVOČ

▪Program Erasmus a další

▪Studentské spolky

▪Časopis Počitek

pocitek@ff.cuni.cz



pocitek@ff.cuni.cz



Přijímací řízení – 2 kola

1) písemná část
▪ cca 80 minut

▪ Test z biologie nebo základů 
společenských věd

▪ Test z psychologie

▪ Test obecných studijních 
předpokladů

▪ Krátká esej na zadané téma

2) ústní část
▪ rozhovor o eseji, uchazečových

odborných aktivitách, zájmech, 
motivaci a předpokladech ke studiu

▪ diskuse o odborných otázkách na
základě předloženého seznamu
prostudované literatury

▪ samostatná ústní prezentace
zaměřená na uchazečovu motivaci
ke studiu psychologie

Bakalářské studium



Přijímací řízení – body

1) písemná část

▪ Test z biologie nebo základů 
společenských věd (15%)

▪ Test z psychologie (45%)

▪ Test obecných studijních 
předpokladů (40%)

▪ Celkem lze získat 0 – 50 bodů

▪ Do druhého kola postupují
uchazeči s 25+ body

https://kps.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-studium/ukazky-testu/

https://kps.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-studium/ukazky-testu/


Přijímací řízení – body

▪ V první podčásti lze získat 0-40 bodů

▪ Do druhé podčásti postupují uchazeči 
s 65+ body

2) ústní část
▪ rozhovor o eseji, uchazečových

odborných aktivitách, zájmech, 
motivaci a předpokladech ke studiu
(0-20)

▪ diskuse o odborných otázkách na
základě předloženého seznamu
prostudované literatury (0-20)

▪ samostatná ústní prezentace
zaměřená na uchazečovu motivaci ke
studiu psychologie



Přijímací řízení – materiály, 2.kolo

▪ seznam odborných aktivit (účast ve studentské
vědecké/odborné činnosti, písemné práce na psychologická
témata, praxe či stáže doložené adekvátními potvrzeními či
osvědčeními apod.)

▪ seznam prostudované odborné literatury v oboru psychologie.



Ukázky úloh – test z biologie

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

▪ Typickým stresovým hormonem je

A) kortizol

B) inzulín

C) thyroxin

30 otázek



Ukázky úloh – test ZSV

▪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

30 otázek



Ukázky úloh – test z psychologie

▪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

90 otázek



Ukázky úloh - TOSP

▪Pojmové vztahy ▪Porozumění textu



Ukázky úloh - TOSP

▪Konfigurační 
a numerické vztahy



Přijímací řízení – 2 kola

1) písemná část

▪ cca 50 minut

▪ 1) test znalostí z psychologické
metodologie a základů statistiky; 
test znalostí z psychologie
(obecné, sociální, vývojové, 
psychologie osobnosti) 0-50

▪ 2) volné písemné zpracování dvou
zadaných úkolů s psychologickou
tematikou ve formě krátké eseje

2) ústní část

▪ 1) rozhovor o psychologickém
tématu, eseji, motivaci uchazeče a 
jeho profesním směřování (0-25)

▪ 2) rozhovor o dosavadních
odborných aktivitách uchazeče
(0-15)

▪ 3) rozprava o bakalářské práci
uchazeče a jejím zpracování (0-10)

Navazující magisterské studium



Katedra psychologie FF UK

▪Celetná 20, Praha 1

▪ https://kps.ff.cuni.cz/

https://kps.ff.cuni.cz/

