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1.
a)
b)
c)
d)

Fí fenomén je
zákonitost, kdy podněty vyskytující se rychle po sobě jsou vnímány jako celek
jev, který je spjatý s interpretací analytické psychologie
jev, který je spjatý se schopností lidského myšlení
spjat s gestal psychologií

2.
a)
b)
c)
d)

S-R paradigma je spjaté s
behaviorismem
konstruktivismem
gestapismem
S. G. Jungem

3.
a)
b)
c)
d)

Tendenci aktérů připisovat úspěch sobě samému a neúspěch situačním faktorům, nazýváme
základní atribuční chyba
sebeochranná atribuce
princip zvětšení
centrální rysy

4.

Významný sociální psycholog, který se zabýval například sociálním učením nebo vlivem masmédií na chování a prožívání lidí se
jmenuje
Jean Piaget
Albert Bandura
Stanley Milgram
Carl Jung

a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)

Termínem choroba (disease) se rozumí v psychologii zdraví především
subjektivní pocit ne-zdraví
objektivní (diagnostikovaná) porucha zdraví
stav člověka, který pro poruchu zdraví nemůže plnohodnotně zvládat své sociální role
tělesná nebo duševní nezpůsobilost

6.
a)
b)
c)
d)

Osobnost typu C (dle koncepce M. Friedmana a R. H. Rosenmana) je ohrožena zejména
onkologickým onemocněním
kardiovaskulárním onemocněním
gastrointestinálním onemocněním
psychiatrickým onemocněním

7. Nejoptimálnější zastoupení jednotlivých aminokyselin v proteinu potraviny má
a) vejce
b) tučné maso
c) hrách
d) ovoce
8. 1 gram proteinu poskytuje organizmu
a) 12 kJ energie
b) 20 kj energie
c) 39 kJ energie
d) 4,1 kcal energie
9. Termín "dieta" z hlediska výživy označuje
a) strava při nemoci
b) stravu všeobecně
c) pouze diabetickou dietu
d) dietu při redukci hmotnosti
10. V prvním roce věku dítěte hradí veřejné zdravotní pojištění
a) 3 preventivní prohlídky
b) 5 preventivních prohlídek
c) 9 preventivních prohlídek
d) preventivních prohlídek

11. Do bakteriálního onemocnění nepatří
a) plané neštovice
b) tuberkulóza
c) vibrio cholera
d) tetanus
12. Screening se řadí mezi prevenci
a) primární
b) sekundární
c) terciární
d) kvartérní
13.
a)
b)
c)
d)

Kastraci lze provést osobně starší
18 let
20 let
25 let
Na věku nezáleží

14.
a)
b)
c)
d)

Ochrannou výchovu lze nařídit dítěti nejdříve od
12 let
15 let
18 let
Na věku nezáleží

15.
a)
b)
c)

Rodinné právo je aktuálně upraveno v
Zákoně o rodině
Občanském zákoníku
Trestním zákoníku

16.
a)
b)
c)

Úmluva o právech dítěte upravuje
práva dětí
práva a povinností dětí
povinností dětí

17. Předběžné opatření upravující poměry dítěte trvá po dobu
a)
b)
c)
d)

1 měsíce od jeho vykonatelnosti
6 měsíců od jeho vykonatelnosti
1 roku od jeho vykonatelnosti
let od jeho vykonatelnosti

18.
a)
b)
c)
d)

Soli žlučových kyselin
se tvoří ve žlučníku
snížením povrchového napětí emulgují tuky
se účastní při trávení bílkovin
obsahují hlavně bilirubin

19.
a)
b)
c)
d)

pH krevní plazmy
je působením metabolismu stále zvyšováno
je udržováno prostřednictvím chloridu sodného a uhličitanu sodného
po svalové námaze může být jeho hodnota posunuta
je dlouhodobě udržováno na mírně kyselé úrovni

20.
a)
b)
c)
d)

zadní lalok hypofýzy
je pravou žlázou s vnitřní sekrecí
produkuje růstový hormon a adrenokortikotropní hormon
produkuje hormon prolaktin, ovlivňuje rozvoj mléčné žlázy
uvolňuje do oběhu funkční formu antidiuretického hormonu

