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Štátnicový predmet: Psychológia osobnosti a vývinu 
 
Otázky: 

 

1.   Predmet vývinovej psychológie: ontogenéza vs. celoživotná vývinová psychológia 

2.   Predmet, východiská a história psychológie osobnosti. Základné pojmy 

3.   Metodologické otázky výskumu osobnosti a špecifiká výskumu vo vývinovej 

psychológii, etické kritériá 

4.   Metódy poznávania a posudzovania osobnosti, základné kritériá delenia metód, výpoveď 

o sebe a jej riziká 

5.   Podiel vplyvu dedičnosti a prostredia, modely ich pôsobenia, (behaviorálna genetika). 

6.   Socializácia vo vývinovom kontexte, sociálne vplyvy, kultúra a osobnosť 

7. Problematika sebapoňatia, vývin self, a utváranie identity (W.James, sociálny 

interakcionizmus, Erikson, Marcia) 

8.   Typy osobnosti a konštitučné typológie 

9. Typológie psychologické (Jung), špekulatívne (Spranger, Morris), zhodnotenie 

typologických prístupov 

10. Črtové prístupy k osobnosti (Allport, FA prístupy, Cattell, Big Five) 

11. Temperament a temperamentové teórie (Eysenck, Buss a Plomin, Kagan, Heymans a 

Wiersma, Eliasz, Cloninger). 

12. Schopnosti a ich meranie, teórie inteligencie 

13. Psychologické teórie osobnosti (základné znaky, význam teórií a klasifikácie, kritéria 
delenia) 

14. Klasická psychoanalýza S.Freuda – prepsychoanalytické typy, topografický a 

štrukturálny model 

15. Psychodynamický pohľad na vývin: psychoanalytická vs. psychosociálna teória vývinu. 

Charakterové typy podľa 
psychoanalýzy 

16. Ego-psychológia (A.Freudová, H.Hartmann, R.White, E.Erikson) 

17. Ego a obranné mechanizmy (ich význam, popis a spôsob fungovania) 

18. Analytická psychológia C.G. Junga – štruktúra psyché, archetypy, proces individuácie 

19. Analytická psychológia C.G. Junga – unikátne metódy, komplexy, synchronicita 

20. Individuálna psychológia A. Adlera – základné princípy a východiská k 

sledovaniu celoživotných vývinových zmien 

21. Neopsychoanalýza – K.Horneyová, E.Fromm 

22. Humanistické teórie – A. Maslow a pohľad na vývin Ch. Bühlerovej 

23. Teória C.Rogersa 

24. Personológia a teórie zdôrazňujúce jedinečnosť človeka – H.Murray, G.Allport 

25. Problematika vedomia a nevedomia v psychologických teóriach 

26. Kognitívne teórie osobnosti: G.Kelly a PCP 

27. Behaviorálne teórie: východiská, klasický behaviorizmus, neobehaviorizmus (Dollard, 

Miller), pohľad na vývin z hľadiska behaviorismu 

28. Sociálno-kognitívne teórie osobnosti a vývinu: A. Bandura 
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29. Sociálno-kognitívne teórie  teórie zdôrazňujúce vplyvy učenia a prostredia: Seligman, 
Mischel 

30. Základné vývinové charakteristiky a otázka poznateľnosti osobnosti (situácia vs. trvalé 
črty) 

31. Teratológia – teratogény a princípy ich pôsobenia 

32. Kognitívno-štrukturálna teória J. Piageta: vymedzenie východísk, definovanie 

základných pojmov, osobitosti jednotlivých vývinových štádií 

33. Teórie morálneho vývinu: L. Kohlberg, C. Gilliganová 

34. Kontextuálne vývinové teórie (ekologická teória, Lewinova teória životného 

priestoru, príspevok Kansaskej školy, koncept vývinovej niky) 

35. Kultúrno-historická teória L. Vygotského 

36. Biologické vývinové teórie (Hall, Gessell, príspevky etológov, teória attachmentu). Teórie 

osobnosti zdôrazňujúce biologické faktory. 

37. Vývin percepcie 

38. Vývin pamäti 

39. Vývin rodovej identity 

40. Vývin riešenia problémov 

41. Vývin reči a prístupy k jazykovému vývinu 

42. Školská spôsobilosť v norme a u sociálne znevýhodnených jedincov 

43. Vývin emócií
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Štátnicový predmet: Všeobecná psychológia 
 
Otázky: 

 

1.   Všeobecná charakteristika vnímania a pociťovania 

2.   Farebné videnie – teórie, miešanie farieb 

3.   Vnímanie a geštalt psychológia 

4.   Figurálne následné efekty 

5.   Všeobecné charakteristiky behaviorálnej psychológie a teórie učenia 

6.   Chápanie psychických procesov v gestalt psychológii 

7.   Základné charakteristiky Wundtovej psychológie (teórie, experimenty, inštrumentálna 

technika..) 

8.   Vznik psychológie ako samostatnej vednej discipliny 

9.   Psychofyzika - všeobecná charakteristika, metódy 

10. Všeobecné charakteristiky gestalt psychológie a jej prínos  pre kognitívne vedy 

11. Všeobecná charakteristika ruskej reflexnej a behaviorálnej školy (komparácia) 

12. Zvláštne javy vo vnimaní: geometricko-optické ilúzie, dvojité obrazy, revirzibilné figúry, 

následné farebné obrazy, Puryněho fenomén, Emmertov zákon 

13. Vímanie hĺbky – východiská, teórie, kľúče 

14. Charakteristika zmyslových modalít, adaptácia a reakčný čas 

15. Teórie vnímania 

16. Vlastnosti pozornosti a jej determinujúce činitele 

17. Tradičné vs. Moderné prístupy k výskumu pozornosti (Wundt, James, Munsterberg, Lange, 

Titchener, Broadbent a i.) 

18. Fyziologické teórie pozornosti 

19. Všeobecná charakteristika vigilancie a jej teórie 

20. Teória filtra a jej modifikácie 

21. Možnosti optimalizácie pamäti a pozornosti a poruchy pozornosti 

22. Historické prístupy k štúdiu pamäti 

23. Uchovávanie: dlhodobá, epizodická, semantická, procedurálna pamäť 

24. Súčasné teoretické  (psychologické a neurofyziologické) pístupy štúdia pamäti 

25. Senzorická vs. Krátkodobá pamäť 

26. Amnézie, proaktívny a retroaktívny útlm 

27. Multiskladový model pamäti a jeho alternatívy 

28. Všeobecná charakteristika pamäti a jej interfunkčný vzťah s pozornosťou 

29. Dlhodobá pamäť a jej typy 

30. Druhy pamäti podľa trvanlivosti 

31. Kódovanie : krátkodobá a senzorická pamäť, krátko vs dlhodobá pamäť. 

32. História skúmania ľudského poznania – prehľad filozofických prístupov a škôl pred aj po 

konštituovaní psychológie ako samostatnej vedy. 

33. Kognitívna revolúcia a novšie prístupy k mysleniu – evolučná psychológia, kognitívna 

psychológia, kognitívna veda 

34. Všeobecná globálna charakteristika myslenia. 

35. Všeobecná charakteristika predstáv, teórie, funkcie. 

36. Miesto predstáv v psychickej a praktickej činnosti. 
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37. Mentálne reprezentácie – charakteristika, hypotézy. Mentálne modely. Mentálne manipulácie. 

38. Reprezentácia a organizácia poznatkov v deklaratívnej pamäti (pojem, kategória, schéma, 

scenár). 

39. Induktívne a deduktívne usudzovanie. 

40. Rozhodovanie – staršie a novšie prístupy k rozhodovaniu, fázy rozhodovacieho procesu, prvky 

rozhodovacieho procesu. 

41. Racionalita a iracionalita v myslení –chápanie človeka ako fundamentálne 

racionálneho, výhrady voči takémuto chápaniu, adaptívny prístup k ľudskému 

mysleniu. 

42. Modely racionálneho rozhodovania a ich kritika, kognitívne skreslenia a sklony. 

43. Riešenie problémov – charakteristika, prístupy k RP – nižšia a vyššia úroveň riešenia 

problémov, behavioristi, geštaltisti. 

44. Stratégie  RP, Newell-Simonov prístup k riešeniu problémov, riešenie problémov na základe 

analógie, tvorivé RP, 

45. Jazyka ako nástroj komunikácie. Produkcia a porozumenie ako dva aspekty používania jazyka 

46. Jazyk a myslenie – vlastnosti a úrovne jazyka, vrodený základ jazykovej kompetencie, vzťah 

medzi jazykom a myslením. 

47. Emócie v psychologickom kontexte (základné charakteristiky, dimenzie) 

48. Teórie emócií vzchádzajúce z neurofyziologických základov (James-Lange, Schachter-Singer, 

rámcová) 

49. Univerzalistické teórie emócií (Plutchik, Ekman, Izard) 

50. Sociokultúrne teórie emócií (Harré, Levy, Lutzová a i.) 

51. Ontogenéza emócií. 

52. Individuálne rozdiely v emočnom reagovaní. 

53. Vyššie emócie (intelektuálne, morálne, estetické city) 

54. Pojem motivácia a základné charakteristiky a ďalšie základné pojmy 

55. Biologické motívy (hlad, smäd, spánok, bolesť ai.) 

56. Psychoanalytická teória motivácie podľa (Freud). 

57. Behavioristické teórie motivácie (Hull), 

58. Teórie  Expectancy -Value – (McClelland, Atkinson) 

59. Atribučné teórie motivácie (Rotter, Kelly, Weiner)
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Štátnicový predmet: Poradenská psychológia 
 

Otázky: 
 
1. Historický vývoj činnosti radenia – poradcovstva – poradenstva 
2. Modely (paradigmy) celoživotného vývinu človeka a ich implikácie pre psychologické poradenstvo 
3. Začiatočné koncepcie poradenstva 
4. Klasifikácia základných poradenských situácií. Individuálne psychologické poradenstvo 
5. Skupinové psychologické poradenstvo 
6. Hromadné psychologické poradenstvo 
7. Špecifické problémy biodromálneho psychologického poradenstva (životná cesta, životný cyklus, 
vývinové úlohy, tranzitné obdobia, životné udalosti) 
8. Životné udalosti ako aktuálna premenná v biodromálnom psychologickom poradenstve 
9. S. Freudov topografický a štrukturálny model psychiky. Využitie prvkov Freudovej teórie osobnosti 
v psychologickom poradenstve. 
10. Štádiá psychosexuálneho vývinu vo formatívnom období podľa klasickej psychoanalýzy 
11. Hlavné charakteristiky psychoanalytickej metódy 
12. Dynamický prístup – teoretické východiská, predstavitelia, komparácia s klasickou 
psychoanalýzou 
13. Súčasné prúdy v psychoanalytickom hnutí (egopsychológia, psychológia objektových vzťahov, 
self-psychológia) 
14. Popíšte základné myšlienky, princípy humanistickej psychológie v spoločensko-historickom 
kontexte a súvislostiach, resp. v kontexte psychológie ako vedy 
15. Všeobecné charakteristiky základných prístupov v psychologickom poradenstve –
psychoanalytický a dynamický, behaviorálny, humanistický – ich porovnanie, výhody, slabiny 
16. Aplikácia princípov humanistickej psychológie v psychologickom poradenstve 
17. Popíšte vývoj transakčnej analýzy ako poradenského prístupu, dôležité témy  v jednotlivých 
obdobiach, predstavitelia, zaraďte ju historicky 
18. Vysvetlite základné pojmy transakčnej analýzy (ego stavy, ich rozdelenie a popis, životný scenár, 
transakcia, životné pozície, hry a iné) 
19. Objasnite hlavné východiská, charakteristiky, princípy TA 
20. Zaraďte prístup zameraný na človeka v kontexte vývinu vedy, vysvetlite základné charakteristiky 
a pojmy prístupu 
21. Vysvetlite význam a presne definujte „nevyhnutné a postačujúce podmienky pre konštruktívnu 
osobnostnú zmenu“, ako ich navrhol C.R. Rogers 
22. Objasnite význam prístupu zameraného na človeka v kontexte vývinu poradenstva a 
psychoterapie, prípadne vyjasnite možné výhrady 
23. Objasnite prínos C.R. Rogersa pre psychologické poradenstvo 
24. Popíšte priebeh poradenského procesu podľa C.R. Rogersa a jeho vplyv na osobnostné zmeny 
u klienta/-tky 
25. Vysvetlite základné pojmy PCA – aktualizačná tendencia, sebaaktualizačná tendencia, podmienky 
ocenenia, self-koncept, zážitok, orgnizmický hodnotiaci proces a iné 
26. Charakterizujte proces v encountrovej skupine. Uveďte príklady neefektívneho správania 
facilitátora v encountrovej skupine 
27. Ozrejmite termín rodovo citlivé poradenstvo, jeho opodstatnenosť, základné pojmy 
28. Vysvetlite možné súvislosti, dôsledky rodovo necitlivého prístupu na klienta/-tku, 
nereflektovanie stereoptypov a sexizmus v psychologickom poradenstve 
29. Popíšte zdroje rodovej predpojatosti v psychologickom poradenstve; poradenský vzťah a proces 
v rodových súvislostiach 
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30. Psychologické poradenstvo pre deti a adolescentov – charakteristika, ciele, špecifiká, riziká, limity 
31. Pracovná náplň a úlohy detského psychológa, typické problémy a ich súvislosti 
32. Základné formy intervencie a spôsoby poradenskej práce s detským klientom 
33. Hra – charakteristiky, história, technický aparát a využitie v práci s detským klientom 
34. Osobnosť detského poradcu, vzdelanie a profesionálna príprava, uplatnenie 
35. Získavanie a spracovanie informácií v detskom poradenstve, formulácia záverov a správa 
z vyšetrenia, etické zásady 
36. Poradenský proces a štruktúra stretnutí v práci s detským klientom, špecifiká 
37. Staroba a starnutie – spoločenský kontext, teoretické a aplikačné východiská 
gerontopsychologického poradenstva 
38. Psychologické poradenstvo pre seniorov – charakteristika, ciele, špecifiká, limity a perspektíva 
39. Seniori ako klienti – identita, zásady poradenskej práce a komunikácie, ageizmus 
40. Pojem životnej straty, klasifikácia životných strát 
41. Genéza smútenia (Mahlerová, Kleinová, Bowlby) 
42. Všeobecné charakteristiky smútenia 
43. Symptómy smútenia 
44. Štadiálne teórie smútenia. Fázová teória smútenia J. Schneidera 
45. Vznik a genéza rodinného poradenstva a terapie a ich vymedzenie a špecifiká 
46. Hlavné koncepty a východiská rodinnej terapie a poradenstva 
47. Klasifikácia a diagnostika rodiny podľa Gjuričovej a Kubičku 
48. Základné fázy a priebeh rodinného poradenstva/terapie 
49. Popíšte špecifiká práce s párom pre poradenského psychológa/-gičku 
50. Porovnajte charakteristiky poradenskej práce s jednotlivcom vs. párom 
51. Vymenujte, akými psychologickými úlohami prechádza pár 
52. Vymenujte techniky, stratégie práce s párom 
53. Objasnite, čo tvorí dynamiku párového systému 
54. Popíšte faktory a stresory ovplyvňujúce fungovanie páru 
55. Čo sú to manželské mýty, aký môžu mať vplyv na párový život 
56. Popíšte zdravý pár (aj oblasť komunikácie, riešenia konfliktov a pod.) 
57. Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa – definícia, vývoj pojmu, rizikoví 
dospelí (abúzori), rizikové deti, rizikové situácie 
58. Jednotlivé formy syndrómu CAN a ich prejavy v správaní dieťaťa 
59. Prístup k dieťaťu so syndrómom CAN. Prevencia týrania a zlého zaobchádzania s dieťaťom 
60. Teoretické východiská adlerovského psychologického poradenstva – zakladateľ, spoločensko-

historické podmienky, základné princípy, charakteristika jednotlivých období rozvoja koncepcie 
61. Prínos A. Adlera – najvýznamnejšie diela, myšlienky a výsledky praxe, význam a vplyv 

adlerovského prístupu na rozvoj psychologického poradenstva, výhrady 
62. Charakteristika kľúčových konceptov a pojmov adlerovského poradenstva – sociálna 

začlenenosť, účelovosť, životný štýl, súkromná logika, rodinná konštelácia, inferiorita, 
superiorita, cit spolupatričnosti 

63. Špecifiká psychologickej intervencie v adlerovskom prístupe – charakteristika priebehu, 
       hlavné stratégie, metódy a techniky (napr. rané spomienky, poradie narodenia, príbeh 
       o narodení a pod.) 
64. Behaviorálny prístup v psychologickom poradenstve – spoločensko-historický kontext, 
       korene a vývojové obdobia, všeobecné charakteristiky koncepcie 
65. Významní predstavitelia behaviorálneho prístupu, príklady výsledkov výskumnej práce 
        a ich aplikácia v oblasti psychologického poradenstva 
66. Špecifiká behaviorálneho prístupu v psychologickom poradenstve – charakteristika 
       priebehu, jednotlivých metód a techník 
67. Vzťah medzi hlbinne orientovanými smermi a behaviorizmom, súčasné smery 
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        v behaviorálnej poradenskej psychológii 
68. F. Perls – zakladateľ geštalt prístupu, teoretické východiská, všeobecná charakteristika 
       koncepcie, základné princípy a ich uplatnenie v psychologickom poradenstve 
69. Základné koncepty a pojmy v geštalt prístupe, podstata maladaptácie a jej význam 
       pre poradensko-psychologickú prax 
70. Špecifiká geštalt prístupu v psychologickom poradenstve – charakteristika priebehu, 
       základných faktorov, metód a techník 
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Štátnicový predmet: Pracovná psychológia 
 

Otázky: 
 
1. Predmet, zameranie Organizačnej psychológie, vzťah Organizačnej psychológie k iným 
psychologickým disciplínam. Vzťah medzi I/O psychológiou (Industrial /Organizational 
Psychology). 
2. Reflexia rôznych psychologických prístupov v pracovnom správaní (psychoanalýza, 
behaviorizmus, fenomenológia, individualistický /typologický prístup). 
3. Zmeny vo svete práce (za posledných 20 rokov) a ich dopad na psychológiu práce 
(charakteristika, aplikácie v práci s ľuďmi). 
4. Zložky komplexného pojmu práca. 
5. Analýza práce (Job Analysis): Job Specification, Job Description - charakteristika, metódy, 
SMEs (subject matter experts). 
6. Popis pracovnej pozície (Job Description, Job Profile) – odporúčaný rámec obsahu, využitie 
v organizačnej praxi, pracovno-právny a psychologický význam. 
7. Kompetencie v práci s ľuďmi v organizácii. Charakteristika, hierarchický model kompetencie, 
súvislosť kompetencií so strategickým riadením organizácie (hodnoty vs. kompetencie). 
8. Model kompetencií pracovnej pozície a jeho využitie v práci s ľuďmi v organizácii. Uveďte 
príklad. 
9. Pracovný výkon - jeho súvislosť s motiváciou a pracovnými postojmi. Popíšte tri hlavné 
komponenty pracovného výkonu (task performance, OCB, CWB). 
10. Motivácia vo vzťahu k práci. Charakterizujte jej tri hlavné komponenty (arousal, directional, 
intensity) a ich vplyv na správanie. 
11. Frustrácia. Konštruktívne a frustračné správanie. Typy konštruktívneho a frustračného 
správania. Faktory ovplyvňujúce individuálnu reakciu na frustráciu v organizačnom kontexte. 
12. Motivačné teórie zamerané na obsah (napr. Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland) a ich 
význam pre prácu s ľuďmi v organizácii. 
13. Motivačné teórie zamerané na proces (napr. Skinner, Adams, Vroom, Locke) a ich význam pre 
prácu s ľuďmi v organizácii. 
14. Teória dizajnu práce (work design theory). Aké sú jej hlavné dimenzie? Čo je GNS? Čo 
podstatné priniesla do pracovnej psychológie? Možnosti a limity jej aplikácie v praxi. 
15. Pracovná spokojnosť (job satisfaction). Popíšte najdôležitejšie determinanty, súvislosť 
pracovnej spokojnosti s pracovným správaním a výkonom. 
16. Organizačný záväzok (organizational commitment). Popíšte najdôležitejšie determinanty, 
súvislosť organizačného záväzku s pracovným správaním a výkonom. 
17. Hodnotenie výkonu v organizácii - význam, ciele, piliere, typy. Hodnotiace kritériá (objektívne, 
subjektívne). 
18. Metódy hodnotenia výkonu (cieľov, kompetencií): metóda stupníc, behaviorálne ukotvené 
škály, checklists, párové porovnávanie, MBO. 
19. Hodnotiaci rozhovor ako základný nástroj procesu Hodnotenia (fázy, súčasti, vstupy, výstupy). 
20. Metodika SMART v procese Hodnotenia a stanovovania cieľov (pracovných aj rozvojových). 
Uveďte príklad. 
21. Spätná väzba v procese Hodnotenia (dávanie, prijímanie, kritika, pochvala). Charakteristika 
účinnej pätnej väzby. 
22. Chyby v procese hodnotenia výkonu. Typológia, príčiny, prevencia. 
23. Charakteristika pojmov kariéra a kariérový rozvoj. 
24. Charakteristika manažmentu v USA, v Japonsku a na Slovensku. 
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25. Stres, stresor a stresová reakcia. Popíšte priebeh stresovej reakcie a objasnite pojmy general 
adaptation syndrome, eustres a distres. Kategorizácia symptómov stresu, príklady k jednotlivým 
kategóriám. 
26. Príčiny stresu a dopad/následky stresu na zamestnancov. Možné preventívne intervencie zo 
strany organizácie. 
27. Pracovné zdravie (occupational health). Hlavné komponenty (alebo znaky) mentálneho zdravia 
zamestnancov (podľa P. Warr). Faktory duševnej pohody zamestnancov. 
28. Pracovná skupina, efektívnosť, znaky pracovnej skupiny. 
29. Tímová práca, charakteristika efektívnych, nefunkčných tímov, tímové role. 
30. Aktivity psychológa, možnosti uplatnenia a využitia psychologických poznatkov v organizácii. 
31. Aké atribúty vyjadrujú podstatu identity jednotlivca a aké atribúty vyjadrujú podstatu identity 
organizácie/firmy? 
32. Vývojový cyklus identity jednotlivca, celkový mechanizmus konštrukcie, rekonštrukcie a novej 
profilácie identity jeho identity. 
33. Čo to je duálna definícia identity a vysvetlite čo je absolútna a relatívna identita? Uveďte 
príklady. 
34. Čo predstavuje pojem korporatívna identita? Čo je jeho obsahom? 
35. Vysvetlite vzťahy a vzájomné súvislosti systému identity značky. 
36. Vymenujte a charakterizujte zložku korporatívneho dizajnu (vizuálneho štýlu firmy). 
37. Aké sú ťažiskové elementy korporatívnej identity organizácie/firmy? 
38. Aký má pôvod a ako sa vyvíjal pojem korporatívnej identity a metodológia jeho skúmania? 
39. Charakterizujte zložky korporatívnej identity a korporatívnej kultúry a ich väzby. 
40. Aké formy komunikácie možno identifikovať v komunikácii firmy? Stručne ich charakterizujte. 
41. Ako možno charakterizovať správanie firmy a aké sú jeho zložky? Stručne ich charakterizujte. 
42. Ako možno vymedziť vzťah pojmov identita a imidž a čo všetko tento vzťah ovplyvňuje? 
43. Aké typológie korporatívnej identity firiem poznáme? Charakterizujte jednotlivé typy identity. 
44. Popíšte osobnosť človeka a jej charakteristické črty v paralele k osobnosti firmy. 
45. Charakterizujte vývoj a utváranie osobnosti firmy. 
46. Charakterizujte elementy firemnej kultúry. 
47. Aké sú znaky a funkcie kultúry? 
48. Čo sú to hodnoty, normy a presvedčenia a akú úlohu zohrávajú v kultúre firmy? 
49. Charakterizujte imidž, jeho komponenty a spôsoby utvárania. 
50. Aké dimenzie národnej kultúry poznáme? 
51. Charakterizujte typológie podnikovej kultúry, ich dominantné zložky. 
52. Vyberte si jednu z typológií firemnej kultúry a vymenujte jej charakteristické znaky. Uveďte 
príklady. 
53. Vymenujte zdroje z ktorých je možné čerpať pri analýze osobnosti firmy. 
54. Čo je to Luxova hviezda a aké sú jej zložky? 
55. Akými atribútmi sa vyznačuje firma o ktorej hovoríme že je osobnosťou? Uveďte príklad. 
56. Aké sú kľúčové úlohy a funkcie firemnej komunikácie? 
57. Charakterizujte význam emócií pre tvorbu imidžu. 
58. Charakterizujte modely, spôsoby oslovenia zákazníka na základe vyvolávania emócií. 
59. Charakterizujte marketingovú komunikáciu a jej formy. 
60. Vymenujte typické cieľové skupiny komunikácie firmy. Ako ich možno charakterizovať? 
61. Charakterizujte public relations a vymenujte prostriedky ktoré používa. 
62. Akým spôsobom identifikujeme a kategorizujeme potreby spotrebiteľov? 
63. Čo je obsahom Kódexu reklamy a čomu slúži? 
64. Charakterizujte proces zmeny firemnej kultúry a súvisiace riziká. 
65. Akými vzorcami možno vyjadriť účinnú reklamu? 
66. Charakterizujte krízovú komunikáciu a vymenujte minimálne päť situácií v ktorých sa používa. 
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67. Popíšte existenčný cyklus firemnej kultúry. 
68. Vymenujte a charakterizujte metódy diagnostiky kultúry organizácie. 
69. Z čoho vychádza body model identity organizácie? Ako možno charakterizovať jeho prednosti 
a slabiny? 
70. Objasnite mechanizmus vplyvu kultúry na výkonnosť organizácie. 
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Štátnicový predmet: Sociálna psychológia 

 
Otázky: 

 

1.   Objasnite základné pojmy sociálnej psychológie: sociálnosť (špecifický a všeobecný ľudský 

fenomén, znaky charakterizujúce sociálnosť človeka a vysvetlite čo je modálna osobnosť - 

uveďte príklady). 

2.   Definujte sociálnu psychológiu ako vedu, jej predmet, aké je jej miesto v systéme vied 

a objasnite jej vzťah k iným vedným odborom a psychologickým disciplínam, opíšte sociálny 

systém (z čoho pozostáva, čím sa vyznačuje, aké sú vzťahy medzi jeho sociálnymi úrovňami). 

3.   Čo je sociálnopsychologický výskum (z akých fáz pozostáva, charakterizujte jednotlivé fázy 

procesu tvorby výskumného projektu a realizácie výskumu v sociálnej psychológii), ktoré 

metódy na získavanie dát sa v sociálnopsychologickom výskume používajú (kvalitatívne, 

kvantitatívne)? 

4.   Akými etickými pravidlami sa riadi sociálny psychológ (etický kódex psychologickej činnosti, 

etické princípy sociálnopsychologického výskumu); z čoho pozostáva proces tvorby verejnej 

prezentácie (čo jej predchádza, ktoré sú jej hlavné prvky, akú má štruktúru, čo tvorí dobrý 

prejav)? 

5.   Charakterizujte základné etapy rozvoja sociálnej psychológie, predpoklady a zdroje jej vzniku, 

od spontánneho využívania sociálne psychologických poznatkov po jej formovanie. 

6.   Objasnite najvýznamnejšie teórie ako medzníky rozvoja sociálnej psychológie od jej vzniku po 

súčasnosť; špecifikujte znaky súčasnej sociálnej psychológie a načrtnite jej smerovanie do 

budúcnosti. 

7.   Aký je rozdiel medzi evolučnou sociálnou psychológiou a sociobiológiou, vysvetlite základné 

pojmy (prirodzený výber, adaptácia, zdatnosť, altrustické správanie, prosociálne správanie, 

recipročný altruizmus ); ako princíp výberu partnera a jeho kritériá dokážu vysvetliť psychické 

odlišnosti medzi ženami a mužmi? 

8.   Ako došlo v procese prirodzeného výberu ku vzniku kooperatívneho, prípadne altruistického 

správania, na konkrétnych výskumoch (aspoň dvoch) z problematiky kooperácie a kompetície 

objasnite podstatu týchto pojmov, kedy sa vyskytujú súčasne? 

9.   Aké sú názory odborníkov na ľudskú podstatu a aký je podiel dedičnosti a prostredia na vývin 

človeka a jeho fungovanie v sociálnom kontexte, čím prispeli Lerner, Vygotskij a Grigorenková 

ku skúmaniu spoločenskej a kultúrnej podmienenosti ľudskej psychiky; aký je rozdiel medzi 

enkulturáciou a akulturáciou? 

10. Čo je socializácia (ktoré vedné odbory sa zaoberajú jej skúmaním, v čom sa zhodujú a odlišujú, 

v čom spočíva špecifickosť socializačného pôsobenia spoločnosti, aké sú základné aspekty 

procesu socializácie a z čoho pozostáva sústava činiteľov socializácie)? 

11. Objasnite typy socializácie, formy sociálneho učenia, porovnajte obsahové zameranie pojmov 

sociálne vlastné ja a zrkadlové vlastné ja. Priblížte teóriu skupinovej socializácie. 

12. Ktoré vedecké prístupy prispeli k objasneniu sociálnej štruktúry spoločnosti, ako chápe Parsons 

sociálne inštitúcie, normy a kultúru? Čím prispeli Freud, Fromm, Erikson a Mead k objasneniu 

danej problematiky? . 
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13. Od čoho závisí akceptovanie a podriadenie sa systému pozícií, rol, vzťahov a spôsobov 

správania s nimi zviazaných u ľudí v sociálnych inštitúciách? Objasnite základné východiská 

problematiky sociálnej moci, autority, vodcovstva a davového správania. 

14. Ako vymedzujú psychológovia životné prostredie, jeho komponenty a modality? Ktoré sú 

základné východiská sociálno-kontextuálnych koncepcií (koncepcia životného priestoru 

Lewina, rámce správania ako ľudské ekosystémy, Bronfenbrennerova ekologická perspektíva)? 

15. Aké druhy príťažlivosti a sociálnych vzťahov poznáte, ktoré výskumy a ako prispeli 

k objasneniu ich rôznych faktorov (telesná príťažlivosť, podobnosť a komplementárnosť, 

dôvernosť a blízkosť, vzájomná náklonnosť, vnímanie omylu, neverbálne indikátory 

príťažlivosti), čo je dôležité z hľadiska udržiavania vzťahu? 

16. Aké koncepcie sociálnej inteligencie poznáte (čo tvorí podstatu sociálnej, praktickej, 

emočnej, machiavellistickej, spirituálnej, morálnej inteligencie)?. 

17. Objasnite základné pojmy a prístupy problematiky rodu v sociálnej psychológii (pohlavie, rod, 

biologický determinizmus, sexizmus, feminita, maskulinita, prístupy: biologicko-fyziologický, 

sociálno-kultúrny, interakcionistický). Čo označujeme pojmom rodový stereotyp, ako sa 

utvára, ako funguje? V čom spočíva rodový stereotyp, podstata koncepcie rodovej neutrality, 

rodová socializácia? 

18. Objasnite proces sociálnej percepcie, jej jednotlivé formy (percepcia iných, percepcia 

seba, percepcia situácie, metapercepcia). Aké chyby vznikajú v procese sociálnej 

percepcie? 

19. Objasnite teórie vysvetľujúce proces vytvárania dojmu v sociálnej percepcii (atribučné teórie – 

Heider, Jones a Davis, Kelly, kognitívna disonancia – Festinger, intuitívne teórie, asocianistické 

a konštruktivistické teórie). Ako vymedzujeme základné pojmy objasňujúce percepciu vzorov 

a modelov? 

20. Objasnite elementy sociálneho poznávania (atribúcie, prežívanie osobnej kontroly, 

sociálne schémy). Možno považovať Harrého etogenetiku za novú alternatívu výskumu 

sociálneho poznávania? 

21. Čo sú emócie (ich účel, oblasti skúmania, úlohy, ktoré plnia v sociálnej interakcii, rozdiely v ich 

prežívaní medzi kultúrami)? Vysvetlite pojem emócia (sociálnopsychologický konštrukt). 

Objasnite triádu emočnej reakcie a jej ďalšie dva doplňujúce pojmy. Ktoré teórie emócií 

poznáte? 

22. Priblížte niektoré okruhy z histórie skúmania emócií a najvýznamnejšie klasifikácie emócií. 

Akú adaptačnú funkciu majú emócie? Existujú špecifické vzorce reakcií pri rôznych druhoch 

emócií? Ako pôsobia jednotlivé zložky v emočnom procese? 

23. Objasnite podstatu, zdroje a mechanizmy sociálnej motivácie (systém self, atribučné 

procesy, sociálne porovnávanie, sociálne učenie, osobný vplyv). 

24. V čom spočíva motivácia k úspešnému výkonu, motivácia k sociálnej moci a motivácia 

k afiliácii? 

25. Objasnite sociálnopsychologické aspekty skúmania záťažových situácií? Z akých dôvodov 

výskyt situácií psychickej záťaže nemožno vo všeobecnosti považovať za nežiaduci? Ktoré sú 

hlavné míľniky skúmania danej problematiky z historického hľadiska? 

26. Aké typy situácií psychickej záťaže poznáte? Čím sa vyznačujú? Ako napomáha pri odlíšení 

jednotlivých typov situácií psychickej záťaže špecifikácia prekážky? 

27. K akým dôsledkom dochádza v situáciách psychickej záťaže? Charakterizujte jednotlivé stupne 

psychickej záťaže. 

28. Čo je a čo nie je postoj? Definujete pojem postoj. Akú štruktúru má postoj. Ako možno merať 
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postoje? 

29. Objasnite historické prístupy ku skúmaniu postojov. (triedenie teórií vo výskume 

postojov, prvopočiatky výskumu postojov, neobehaviorizmus a teórie učenia, teórie 

kognitívnej konzistencie). 

30. Objasnite v čom spočíva afiliácia, sociálna facilitácia, sociálna lenivosť. 

31. Vysvetlite podstatu a závery experimentov skúmajúcich sociálnu konformitu, sociálnu 

poslušnosť a skupinové procesy. 

32. Ako sa vymedzuje pojem identita v sociálnej psychológii (slabé a silné koncepcie identity, 

integrujúce teórie identity - Weinreich, Baumeister)? 

33. Objasnite proces sociálnej komunikácie, jej druhy (intrapersonálna, v diáde, 

skupinová), komunikačné modely (De Vito), funkcie komunikácie. Čo tvorí obsah sociálnej 

komunikácie, aké sú jej možnosti a obmedzenia? 

34. Objasnite jednotlivé druhy neverbálnej komunikácie (zrakový kontakt, mimika, haptika, 

proxemika, kinezika, posturológia, paralingvistika, emblémy). Porovnajte verbálnu a 

neverbálnu komunikáciu ako dve zložky jedného procesu. V čom spočíva komunikácia činom? 

V čom spočíva podstata persuázie ako komunikačného procesu? 

35. Čo je spätná väzba? Aké sú zásady poskytovania efektívnej a konštruktívnej spätnej väzby? 

Uveďte konkrétny príklad. Aké formy elektronickej komunikácie poznáte, aké 

sociálnopsychologické javy s nimi súvisia? 

36. Ako vymedzujeme prosociálne správanie, (prečo pomáhame)? Ako vysvetľujeme prosociálne 

správanie (teória sociálnej výmeny, sociálne normy, empatia)? Objasnite bystander efekt 

(efekt prihliadajúceho, možnosti jeho eliminovania, príbeh Kitty). Aký vplyv na prosociálne 

správanie majú osobnostné determinanty, interpersonálne premenné, prípadne sociálne 

systémy? 

37. Vymedzte antisociálne správanie, definujte základné pojmy (agresia, agresivita, násilie, 

hostilita), typy agresie. Objasnite základné teoretické prístupy ku skúmaniu agresie v 

sociálnych podmienkach. Aké sú príčiny agresívneho správania, faktory posilňujúce a 

oslabujúce agresívne správanie. Aká motivácia vedie k antisociálnemu správaniu? 

38. Charakterizujte pojem závislosť, teórie vzniku závislostí, druhy závislostí (látkové a nelátkové 

závislosti), návykové problémy u špecifických skupín (deti a mládež, ženy, starší ľudia). 

39. Priblížte hlavné obdobia z histórie skúmania a aplikácie asertivity v praxi. Vysvetlite základné 

pojmy problematiky asertivity, verbálne a neverbálne zložky neasertívnej, asertívnej 

a agresívnej komunikácie, asertívne práva a povery. 

40. Aké metódy a techniky asertivity poznáte, aké sú požiadavky na sociálneho psychológa 

pri tréningu asertivity, aké miesto zastáva asertivita v podmienkach rodiny, školy, 

pracoviska, partnerského vzťahu, v obchodnom rokovaní? 

41. Čo je empatia, aké sú podmienky vzniku procesu empatie, čo je podstatné pre vývin 

empatie a úrovne empatie? 

42. Charakterizujte pojem malá sociálna skupina, druhy malých skupín, štruktúru, vývin, dynamika, 

súdržnosť, komunikácia v malej skupine. 

43. Na priebehu a záveroch výskumov vysvetlite čo ovplyvňuje výkon v skupine, ako prebieha jej 

koordinácia, ako sa realizuje sociálny vplyv v skupine. Priblížte teórie vynorenia vodcu 

v skupine a teórie efektivity vodcovstva. 

44. Charakterizujte jednotlivé druhy veľkých skupín (kultúrne spoločenstvá, etnické skupiny, 

náboženské skupiny, kolektívne hnutia) a hromadné správanie. 

45. .Čo je verejná mienka a ako vzniká? Akú sú účinky médií na vytváranie verejnej mienky? 
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Objasnite ako prebieha výskum verejnej mienky. 

46. Priblížte význam a funkciu médií. Charakterizujte pôsobenie mediálneho zdroja na 

postoje publika. Aké sú mediálne postupy ovplyvňovania postojov? 

47. Aké sú možnosti aplikácie sociálnopsychologického poznania (sociálna psychológia = praktická 

disciplína, sociálna psychológia = akademická disciplína, sociálna psychológia = disciplína v 

kríze, štruktúra aplikovanej sociálnej psychológie). 

48. Pojem a oblasti charakterizujúce funkčnú a zdravú rodinu z hľadiska chápania sociálnej 

psychológie (širší sociálny kontext rodiny). Ako nazerá sociálna psychológia na krízu rodiny 

(problémové, dysfunkčné a afunkčné rodiny, poruchy rodinných vzťahov a ich sociálne príčiny 

a dôsledky)? 

49. Aké miesto zastáva škola v socializácii jednotlivca? Objasnite problematiku sociálnych vzťahov 

v systéme škola. Charakterizujte sociálne spôsobilosti a zručnosti učiteľa a žiaka a ich možnosti 

rozvíjania (uveďte rozbor dvoch výskumov, nášho a zahraničného). 

50. Čím sa zaoberá psychológia práva (historické kontexty, jej pozícia a súčasti) a aký je jej prínos 

pre sociálnu psychológiu? Objasnite podstatu sociálnych noriem a sociálnej spravodlivosti. 

Ktoré teórie objasňujú porušovanie zákona – antisociáne správanie a zločinnosť? Aké 

možnosti prevencie poznáte? 

51. Objasnite a porovnajte autoritatívne riešenie sporu (rozhodnutie autoritou, presadenie sa 

silou, súdne rozhodnutie – riešenie sporu, rozhodcovské konanie - arbitráž) a alternatívne 

riešenie sporu (facilitácia, mediácia, zmierovanie, vyjednávanie). 

52. Aký je rozdiel medzi skupinou a športovým tímom? Charakterizujte psychologické aspekty 

športovej prípravy, prácu športového psychológa a spoluprácu športovca so športovým 

psychológom (uveďte rozbor dvoch výskumov, nášho a zahraničného). 

53. Objasnite sociálnopsychologické procesy, vlastnosti a stavy v masovej komunikácii z hľadiska 

komunikátora, komunikačného procesu, recipienta priblížte možné dôsledky ďalšieho vývoja 

mediálnych technológií pre komunikáciu medzi ľuďmi (uveďte rozbor dvoch výskumov, nášho 

a zahraničného). 

54. Definujte psychológiu zdravia, uveďte základné pojmy, príbuzné vedné disciplíny. Aké sú 

základné teoretické východiská psychológie zdravia? Priblížte tri sociálnopsychologické faktory 

podporujúce zdravie a tri sociálnopsychologické faktory oslabujúce zdravie. Načrtnite základnú 

koncepciu pôsobenia stresu na zdravie. 

55. Čo je sociálna opora, aké má účinky, aké sú jej zložky, aké druhy sociálnej opory poznáte? 

Výskumy v oblasti sociálnej opory (uveďte rozbor dvoch výskumov, nášho a zahraničného) 

a možnosti aplikácie tejto problematiky v praxi. 

56. Vymedzenie pojmu osamelosť a možnosti jej zisťovania. Ako vzniká osamelosť, aké sú jej 

dôsledky a ako ju prekonať? Výskumy osamelosti (uveďte rozbor dvoch výskumov, nášho 

a zahraničného) a možnosti aplikácie tejto problematiky v praxi. 

57. Ktoré teoretické východiská naučenej bezmocnosti a beznádeje poznáte (pôvodná teória 

naučenej bezmocnosti, atribučný model naučenej bezmocnosti, naučená bezmocnosť a stres, 

naučená bezmocnosť a depresia)? Výskumy z problematiky naučenej bezmocnosti a beznádeje 

(uveďte rozbor dvoch výskumov, nášho a zahraničného) a možnosti aplikácie tejto 

problematiky v praxi. 

58. Aké preventívne programy a prístupy k problematike závislostí poznáte (uveďte rozbor 

dvoch výskumov, nášho a zahraničného)? 
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59. V čom spočíva tolerancia, odolnosť na záťaž? Objasnite spôsoby riešenia a stratégie zvládania 

záťažových situácií. Charakterizujte zdroje riešenia a zvládania situácií psychickej záťaže. Aké 

sú východiská a priebeh programu Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií? 

60. Sociálna psychológia násilia (prejavy a formy; podstata domáceho a rodinného násilia; 

násilie na školách, na pracovisku a inštitucionalizované násilie). Uveďte rozbor dvoch 

výskumov (nášho a zahraničného) a priblížte možnosti psychologickej prevencie z oblasti 

sociálnej psychológie násilia. 

61. Čím sa zaoberá sociálna psychológia nezamestnanosti? Aké sú výsledky a závery výskumov 

z problematiky nezamestnanosti (uveďte rozbor dvoch výskumov, nášho a zahraničného) a 

aké možnosti psychologickej intervencie v oblasti nezamestnanosti? 

62. Aké sú možnosti a hranice sociálnopsychologického výcviku (ilustrujte na rozbore dvoch 

výskumov, nášho a zahraničného)? 
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Štátnicový predmet: Edukačná psychológia 
 
Otázky: 

 

 

1.   História vzniku a rozvoja pedagogickej psychológie, vývin náhľadov na predmet pedagogickej 

psychológie, pomoc pedagogickej psychológie výchovno-vzdelávacej praxi a pedagogickej 

teórii. 

2.   Pedagogická psychológia, postavenie v systéme psychologických vied a vzťah k iným 

psychologickým disciplínam, najmä k školskej psychológii a k pedagogike. 

3.   Výskumné metódy pedagogickej psychológie (charakteristika a význam metódy pozorovania, 

experimentu a jeho druhy). 

4.   Metódy získavania údajov: rozhovor a dotazník. 

5.   Sociometrická metóda a analýza produktov činnosti, portfólio v pedagogickej psychológii. 

6.   Metóda a metodika. Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia v pedagogickej psychológii. 

7.   Motivácia a jej význam vo výchove a vzdelávaní. Teórie motivácie, vnútorná a vonkajšia 

motivácia vo výchovno-vzdelávacom procese. 

8.   Poznávacie potreby ako zdroj motivácie vo výchovno-vzdelávacom procese, ich diagnostika. 

9.   Sociálne potreby ako zdroj motivácie vo výchove a vzdelávaní a ich diagnostika. 

10. Výkonové potreby ako zdroj učebnej motivácie a ich diagnostika. 

11. Perspektívna orientácia a podmienky jej vývinu.Kognitívne motivačné procesy a základné 

princípy atribučných teórií. Kauzálne atribúcie a motivácia školského výkonu. 

12. Psychológia učenia sa - pojem učenia sa, všeobecné otázky psychológie učenia, formy 

učenia (spontánne a riadené učenie) a ich význam v živote človeka od narodenia po smrť. 

13. Teórie učenia sa a ich aplikácie: Behaviorálne prístupy k učeniu, kognitivistické koncepcie. 

14. Teórie učenia sa a ich aplikácie: Teórie sociálneho učenia sa (pozorovanie, 

imitácia). Humanistické  prístupy k učeniu a vzdelávaniu, prínos Maslowa, Rogersa, Combsa a 

ich žiakov do výchovy a vzdelávania. 

15. Druhy učenia s dôrazom na učenie sa pomocou podmieňovania, klasické a operačné 

podmieňovanie (ich spoločné znaky a rozdiely), percepčno-motorické učenie, verbálne učenie, 

pojmové učenie a učenie riešením problémov. 

16. Zákony riadeného ľudského učenia a podmienky učenia. 

17. Alternatívne školstvo, jeho základné vlastnosti, funkcie a znaky. Typy alternatívnych škôl,  ich 

hlavné princípy, stratégie a metódy. 

18. Waldorfská škola a škola Márie Montessoriovej. 

19. Integrované tématické vyučovanie Kovalikovej a Olsenovej, Rogersov PCE prístup k 

vzdelávaniu. 

20. Tvorivosť a jej súčasné chápanie, širšie a užšie chápanie tvorivosti, malá a veľká tvorivosť. 

21. Hlavné súčasti tvorivosti: „4 P“ (produkt, proces, osobnosť, prostredie). 

22. Činitele prejavenia tvorivosti v makrosociálnom prostredí: klíma a bariéry, pracovné prostredie 

a tvorivosť. 

23. Vonkajšie činitele podporujúce vs. brzdiace prejavenie tvorivosti: rodinné prostredie. 
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24. Vonkajšie činitele podporujúce vs. brzdiace prejavenie tvorivosti: vplyv školskej klímy na 

tvorivosť žiaka. Rola učiteľa pri prejavení a podpore tvorivosti. Rovesnícke skupiny. 

25. Vývin tvorivosti (dieťa, adolescent, dospelý), úrovne tvorivosti. 

26. Guilfordov modelov tvorivých schopností: faktory tvorivého myslenia a metódy na ich 

zisťovanie. 

27. Inteligencia a tvorivosť, vzájomné vzťahy, spoločné znaky a rozdiely.  Školská úspešnosť vo 

vzťahu k tvorivosti a inteligencii.. Nadanie, charakteristika, štruktúra a modely nadania. 

29. Nadaní žiaci  – charakteristiky, problémy, ich osobitosti. 

30. Identifikácia a edukácia nadaných, tvorivosť ako súčasť nadania  (model Renzulliho a Mönksa), 

modely tvorivého učenia (Williams, Torrance, Treffinger). 

31. Metódy rozvíjania tvorivosti  (brainstorming, synektika, heuristiky, terapeutické techniky). 

32. Psychologické aspekty utvárania priaznivej psychickej klímy na vyučovaní: 

33. vplyv klímy a atmosféry na výchovno-vzdelávací proces, znaky priaznivej psychickej     klímy v 

triede. 

34. Management školskej triedy (Kounin, Jones, Ginnot, Glaser, Canteroví, Dreikurs). 

35. Utváranie podnikateľskej atmosféry v triede podľa Cangelosiho. 

36. Podstata a význam komunikácie na vyučovaní, druhy a pravidlá komunikácie v triede. 

37. Psychologické aspekty skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov. 

38. Funkcie skúšania a hodnotenia, druhy skúšok. 

39. Slovné hodnotenie a jeho význam pre žiaka. 

40. Predskúškové a skúškové stavy. 

41. Psychológia školskej úspešnosti. 

42. Psychologická analýza príčin školskej neúspešnosti. Príčiny podmienené žiakovou a učiteľovou 

osobnosťou. 

43. Psychologická analýza príčin školskej neúspešnosti. Príčiny podmienené rodinou žiaka. 

44. Rodinná výchova a náhradné formy rodičovskej starostlivosti. 

45. Štýly výchovy v rodine. 

46. Výchovné prostriedky: odmena, trest, povzbudzovanie. 

47. Prirodzené a logické dôsledky vo výchove. 

48. Osobnosť učiteľa – kľúčové charakteristiky (odborná, výkonová, motivačná, osobnostná 

spôsobilosť), formálna a neformálna autorita učiteľa vo výchovnom pôsobení. 


