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Toto je text legálně získaný z: www.psychotesty.psyx.cz  

 

Online testy na 
www.psychotesty.psyx.cz 

 

EQ-TEST 

 Test emoční 
inteligence Dokážete 
komunikovat s druhými, 
umíte správně odhadnout, 
jak se cítí? Vládnete svým 
emocím nebo ony ovládají 
vás? 
 

OSPAT 

 Test typů a 
poruch osobnosti Jaké je 
celkové zaměření vaší 
osobnosti? Nemáte 
některé vlastnosti příliš 
silně nebo naopak příliš 
slabě vyvinuté? 
 

BITEPT 

 Test psychických 
poruch Dělá vám starosti 
vaše psychika? Chcete 
pomoci odhadnout, jak 
jste na tom s duševním 
zdravím? 
 

FULJOB 

 Test profesní 
orientace Na jakou školu 
nebo práci se hodíte? S 
jakou profesí ladí vaše 
osobnost? 
 

MEMREX/COGIT 

 Test paměti a 
test mentálního výkonu. 
Jak funguje vaše paměť? 
Jak dobří jste v 
zapamatování a vybavení? 
Myslí vám to pružně, 
rychle a bezchybně? 
Neselháváte v pozornosti? 
 
 

Online testy na 
www.psychotesty.psyx.cz 
 

 Batolecí období.   
 
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  

 
 
JÁ, já sám, NE - zrod osobnosti 
 
 
Věkem batolete člověk prochází ve druhém a třetím roce svého života. 
Je to období intenzivního rozvoje, který zasahuje mnoho oblastí - mezi 
jinými hlavně motoriku, myšlení a řeč. 
Osamostatňování, coby proces charakteristický pro víceméně všechny 
vývojové etapy, se v batolecím období projevuje velmi výrazně. 
 
 
Díky zlepšující se pohybové koordinaci a schopnosti udržovat rovnováhu 
dítě umí na jednom a půl roce běhat, chodit po schodech v obou 
směrech a ve třech letech zvládá jízdu na tříkolce nebo přibližovadle 
podobného typu. Tím se stávají dostupnějšími další podněty a stále se 
snižuje míra, v níž je dítě ve svém poznávání odkázáno na dospělé. 
Motorický vývoj kromě toho umožňuje dítěti uspokojovat naprosto 
přirozenou potřebu aktivity. Pokud je dítě nuceno k déletrvající 
nečinnosti (třeba v důsledku nemoci, nebo i proto, že rodiče chtějí mít 
klid), vzniká u něj velké vnitřní napětí, které potřebuje nějak 
odreagovat. To se může dít jednorázovým výbuchem vzteku, ale mohou 
se také fixovat určité neurotické návyky - např. okusování nehtů, kývání 
se apod. Značná potřeba pohybu a aktivity je v tomto věku normální a 
její uspokojení důležité pro další vývoj. 
 
 
Dítě se postupně učí hygienickým návykům, zejména samostatné 
kontrole a regulaci vyměšování. Ve třech letech to umí vcelku dobře, i 
když občas může ještě selhat. Nátlak ze strany rodičů na rychlejší a 
dokonalejší učení se čistotě může dítěti způsobit pozdější problémy 
neurotického charakteru. Dítě se dále učí samostatně oblékat, svlékat, 
mýt se a jíst lžičkou. 
 
 
Rozvíjí se schopnost uvědomovat si trvalost objektu, tedy fakt, že daný 
objekt existuje, i když ho dítě právě teď nevidí. Objektům, které již dítě 
vyhodnotilo jako stabilní, dává jména. Tato označení zpočátku nemají 
povahu pojmů*; dítě se teprve učí kategorizovat. (Takže rodinnému vozu 
dítě říká "auto", ale jiným automobilům už toto označení nepřiřadí. 
Každý automobil je pro něho zvláštní objekt, protože zatím nemá 
vytvořenou kategorii automobilů coby objektů jistých společných 
vlastností.) 
 
 
Téměř žádná schopnost není samozřejmá - dítě se musí učit i vnímání 
času a prostoru. V tomto období dítě zatím téměř nechápe význam 
minulosti ani budoucnosti ( takže slibovat mu, že za týden s námi pojede 
do zoologické zahrady, je stejně bezpředmětné, jako ukázat psu párek s 
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Inteligentní test 
osobnosti IES 

 
* hodnotí 14 klíčových 
lidských vlastností 
 
* podrobné vyhodnocení 
bez čekání, ihned  
 

www.psychonet.cz 
 
 

Stáhněte si 
relaxaci v mp3 
 
* relaxační metody 
pomáhají proti úzkosti, 
stresu, při potížích se 
spánkem a jiných 
problémech  
 
www.relaxace.psychoweb.cz  

 
 

Online programy 
proti úzkosti a 
depresi 
 
* zbavte se svých potíží z 
pohodlí svého domova 
 
* zcela anonymní 
 
* potřebujete jen zájem a 
internet 
 

 
www.velka.zlutasova.cz  
 
 

Test duševního Test duševního Test duševního Test duševního 
zdraví zdraví zdraví zdraví ---- MENFIT MENFIT MENFIT MENFIT    
 

* posuzuje pozitivní i 
negativní vlivy na vaši 
psychiku 
 
* zjišťuje možný výskyt 
nejčastějších 
psychických poruch 
 
www.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.cz    
 

tím, že ho dostane zítra, a chtít po něm, aby to pochopil a těšil se). Pro 
dítě existuje jen přítomný časový okamžik a podobné je to s prostorem. 
Co je mimo akční rádius dítěte, to mu nic neříká; proto také nepochopí, 
co je to město nebo stát, země atp. 
 
 
Myšlení dítěte probíhá na bázi představ, přičemž představy nejsou 
kopiemi příslušných událostí, ale jejich vnitřním zpracováním. Dítě si o 
objektech a událostech zapamatuje pouze to, co ho zaujme a připadá 
mu důležité. S rozvojem myšlení úzce souvisí rozvoj řeči. 
Myšlení je, zjednodušeně řečeno, mentální činnost, při níž jedinec 
pracuje s poznatky obsaženými v paměti. Tato činnost se stane mnohem 
efektivnější v momentě, kdy začne používat tzv. vnitřní řeč, to 
znamená, že myslí převážně ve slovech a nikoli pouze v obrazových 
představách. Vnitřní řeč se objevuje až poté, co si dítě osvojí jazyk. 
Rozvoj řeči je v batolecím období velmi dramatický - zatímco na počátku 
této fáze dítě ovládá průměrně 25 slov, ve třech letech je to asi 40x 
tolik. Mluvený projev dítěte má zpočátku telegrafický charakter a 
převažují v něm podstatná jména. 
 
 
Jak již bylo uvedeno, společným tématem všech vývojových etap (do 
dospělosti) je osamostatňování. Tempo a průběh tohoto procesu jsou 
závislé na tom, zda převládá potřeba emancipace (osamostatnění) 
podporující vývoj, nebo potřeba jistoty, která vývoj brzdí. V batolecím 
věku se dítě začíná odpoutávat od matky, s níž do té doby žilo v 
symbiotickém vztahu. Proces oddělování probíhá pomalu a postupně. 
Separační strach, který se objevil v předchozí vývojové etapě, přetrvává, 
a je ve své podstatě vyjádřením, že dítě si k matce vytvořilo žádoucí 
citovou vazbu. 
 
 
Důkazem pokračující autonomizace a tvorby vlastní identity** je změna 
způsobu, jakým dítě mluví o sobě - doposud používalo třetí osobu 
("Mirecek papá"), nyní používá zájmeno "já". Dítě pochopilo, že je 
samostatnou bytostí, že se liší od okolního světa. Tento objev je pro dítě 
natolik přitažlivý, že s ním začíná intenzivně experimentovat (stejně 
jako s každou novou kompetencí). To se projevuje negativismem; tato 
fáze se také nazývá prvním obdobím vzdoru. Dítě odmítá skoro všechno, 
s čím přijdou druzí lidé; proč ovšem nechce to nebo ono, nedokáže říci. 
Tady totiž nejde o obsah, ale o samotný akt odmítnutí. Tím, že dítě 
reaguje opačně, než ostatní, se ubezpečuje o své identitě, o tom, že je 
jedinečnou lidskou bytostí. Zlobné reakce vychovatelů nejsou namístě. 
 
 
Osamostatňování a počátky vlastní identity souvisejí také s etapou "já 
sám", která nastupuje kolem druhého roku věku dítěte. Dítě projevuje 
silnou snahu po vlastní aktivitě a projevu svých schopností - chce se 
samo oblékat, jíst, chodit apod. Pro další rozvoj dítěte je velmi důležitá 
podpora a pochopení ze strany dospělých. Dítě má silnou potřebu být za 
své výkony oceněno a je nesmírně citlivé, když dostane pocítit, že něco 
nezvládlo. Protože nedokáže odlišit oprávněnou a neoprávněnou kritiku, 
chápe ji vždy jako důsledek svého selhání, a tento pocit si "ukládá" do 
své vznikající identity. 
 
 
 



 

© Michaela Peterková 2008. Tento dokument je možné v kompletní a nezměněné podobě šířit. 
www.psychotesty.psyx.cz 3 

 
Kurzy základů 
psychologie přes 
internet 
 
* z každého se může stát 
dobrý psycholog-amatér 
 
* kurzy pro  každého, kdo 
se o psychologii "jen" 
zajímá a pro uchazeče o 
studium psychologie 

 
www.chytra.zlutasova.cz 

 
 
 

Psychologické testování   

pro firmy a personalisty 
 

* zjistěte schopnosti a 

vlastnosti svých 

zaměstnanců a uchazečů o 

práci 

 

* profesionální testy za 

minimální ceny 

 

* online a s výsledky ihned 

 
 

www.profi.psychonet.cz  

 

 

 
Online test na 
www.psychotesty.psyx.cz 

 

EQ-TEST 

 Test emoční 
inteligence Dokážete 
komunikovat s druhými, 
umíte správně odhadnout, 
jak se cítí? Vládnete svým 
emocím nebo ony ovládají 
vás? 
 

Nejdůležitější sociální skupinou je i nadále rodina. Zde se dítě učí 
vzorcům jednání, přejímá rodinou akceptované normy chování. Utvářejí 
se určité prototypy budoucích vztahů s lidmi mimo nejužší rodinu. 
Význam hodnot a norem, které dospělí dítěti předkládají, by dítě mělo 
chápat; jen mechanické oznámení nestačí. Signálem, že dítě určitou 
normu pochopilo, je u něj přítomnost studu, pokud danou normu poruší a 
někdo ho za to napomene. 
 
 
autor: PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  

 

 
www.psychonet.cz 

         
 
 
Psychologie na internetu: 
www.psychotesty.psyx.cz > online psychologické testy 
www.psychoweb.cz > články z psychologie, výtahy z knih 
www.psychonet.cz > inteligentní testy osobnosti  
www.profi.psychonet.cz > psychologické testy pro firmy a personalistiku 
www.velka.zlutasova.cz > online programy proti depresi a úzkosti 
www.chytra.zlutasova.cz > kurzy základů psychologie přes internet 
www.relaxace.psychoweb.cz > relaxace v mp3 ke stažení 
www.psyx.cz > testy, poradna, hypnóza 
 
 
* Pojem, prototyp pojmu, jádro pojmu 
Pojmem označujeme skupinu objektů na základě jejich společných charakteristik; je to 
slovo obsahující v sobě podstatné vlastnosti příslušných objektů. (V angličtině se pojem 
řekne "concept"; jedním z významů českého ekvivalentu - "koncepce" - je myšlenková 
osnova.) 
Např. pojem restaurace obsahuje informace: místnost, jídlo, pití, stoly, židle, obsluha, 
jídelní lístek aj. Pojmu restaurace je nadřazen např. pojem stravovací zařízení, 
zahrnující informace: restaurace, bufet, McDonald's, motorest, bar aj. 
Používáním pojmů kategorizujeme svět do urč. jednotek, které nám umožňují orientovat 
v něm. Pojem je výsledek logických myšlenkových operací. 
Prototyp je typický představitel urč. pojmu; soubor charakteristik, které si představíme 
při vyslovení daného pojmu (např. pes - menší zvíře, společník člověka, štěká, hlídá, 
žebrá ...). Výběr vlastností prototypu je do značné míry subjektivní. 
Pojem je přesněji charakterizován svým jádrem, které obsahuje vlastnosti, které 
rozhodují o podřazení urč. objektu k pojmu (u psa by to byly zejména biologické 
charakteristiky, ale ne třeba hlídání nebo přátelství s člověkem). 
 
** Identita 
Totožnost, shoda ve všech znacích (identický = shodný); v psychologii uvědomovaná a 
prožívaná jednota vlastní osobnosti, vědomí si sama sebe, své jedinečnosti a odlišnosti od 
druhých a toho, v čem tato odlišnost spočívá. Obsahem identity je vše, co jedince činí 
tím, kým je. Některé zdroje uvádějí, že jedinec dosahuje identity v adolescenci; podle 
jiných se tvoří celý život a většina lidí k ní nedojde nikdy. 
Reálná identita - kým jedinec skutečně je; ideální identita - kým by chtěl být; 
potenciální identita - kým by mohl být. 
Pojem skupinová identita vyjadřuje ztotožnění se se sociální skupinou, převzetí a 
obhajoba jejího programu a norem; vyžaduje vzdát se do urč. míry identity vlastní. 
 

 
 

 


