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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 
 

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

 
 
Poznávání a potřeba věřit 
 
 
Jako kojenecké období se označuje první rok života. Dítě již vstřebalo 
změnu prostředí a nyní se snaží seznámit se se světem, v němž žije. V 
této fázi je pro normální vývoj velmi důležité, aby dítě mělo dostatečný 
přísun adekvátních podnětů, a to jak těch "neživých", tak podnětů ze 
sociální oblasti. 
 
 
Druh zkušeností (pozitivní nebo negativní), které v něm podněty 
zanechají, pak určuje stupeň základní důvěry ve svět, jeho řád a vůbec 
poznatelnost. Tyto rané poznatky dítěte determinují základy jeho 
budoucích postojů k sobě, jiným lidem a okolnímu světu. Pokud např. 
rodiče nenechají dítě, aby si samostatně manipulovalo s hračkou, a stále 
mu ji berou a ukazují, jak se s ní správně zachází, fixuje si toto dítě 
pasivní postoj a pocit vlastní nešikovnosti, resp. nedostatečnosti či 
méněcennosti obecně. Přitom je ovšem tato "nešikovnost", daná 
nezralostí, naprosto normálním jevem. V této fázi nejde ani tak o to, jak 
dítě něco dělá; důležité je, že to dělá. Opačným extrémem je 
zanedbávání dítěte mající za důsledek deprivaci* potřeb, která se 
později projevuje velmi negativně v různých oblastech existence a může 
jedince poznamenat i doživotně. 
 
 
Nejvíce informací z okolí získává dítě pomocí zraku. Zejména díky zrání 
příslušných biologických struktur se vidění kojence stále zdokonaluje (na 
půl roce již zaostří na předměty vzdálené jeden metr). Postupně se 
zlepšuje úchop a dítě se učí brát věci mezi palec a ukazovák (tzv. 
klešťový úchop). 
Významnými mezníky v poznávání jsou momenty, kdy dítě začíná sedět, 
lézt a časem i chodit. Dokud jenom leželo, mohlo pozorovat okolní svět 
jen velmi omezeně; jakmile ovšem dokáže sedět, nabídka podnětů se 
dítěti výrazně rozšíří. Stále je však v dopravování podnětů do své 
blízkosti odkázáno na druhé lidi. Tento druh závislosti končí, když se dítě 
začne samo pohybovat a může se tedy k tomu, co ho zajímá, přiblížit 
(pokud mu v tom někdo zpravidla z bezpečnostních důvodů, ovšem k 
velké nevoli dítěte, nezabrání). Rozvoj motoriky tak velmi úzce souvisí s 
rozvojem poznávání a s osamostatňováním. 
 
 
V alespoň trochu přijatelných existenčních podmínkách se dítě nedokáže 
nudit. Všechno nové je zajímavé a jakmile se dítě naučí, nebo náhodně 
objeví nějakou novou činnost, vydrží se jejím opakováním bavit téměř 
donekonečna. Zpočátku jsou to jednoduché aktivity (např. mávání 
rukama), které nemají žádný vědomý cíl; pak se ale stane například to, 
že dítě při mávání strčí rukou do hračky nad sebou, čímž ji rozhoupe - 



 

© Michaela Peterková 2008. Tento dokument je možné v kompletní a nezměněné podobě šířit. 
www.psychotesty.psyx.cz 2 

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    
 

další novinka, kterou pak stále opakuje. Je tu ovšem významný rozdíl v 
tom, že původní činnost - mávání rukama, již není samoúčelná, nýbrž se 
stává účelným prostředkem k dosažení určitého cíle - rozhoupání hračky. 
Zde začíná chápání příčiny a následku (neboli tzv. kauzální souvislosti), 
což je předpoklad pro rozvoj záměrného, účelného a s vědomím 
nějakého cíle vedeného jednání. 
 
 
Dítě je také vybaveno dvěma důležitými vrozenými aktivitami - jde o 
broukání a úsměv. Broukání, které se objevuje kolem 4. měsíce života 
dítěte, má za účel přitáhnout pozornost dospělých, kteří dítěti 
"odpovídají", mluví s ním. To je velmi důležité pro to, aby se dítě naučilo 
používat řeč k mezilidskému kontaktu a samozřejmě i pro samotný 
rozvoj řeči. Upoutat pozornost a evokovat reakce dospělých má i vrozený 
úsměv (zvaný "sociální"). O biologickém původu broukání a úsměvu svědčí 
fakt, že jich jsou schopné i neslyšící, resp. nevidomé děti; u obou však 
tyto projevy časem vymizí, protože subjektivně nevyvolají žádoucí 
odezvu (nevidomé dítě nevidí, že mu rodiče odpovídají taktéž úsměvem, 
a neslyšící hlasovou odezvu neslyší). 
Po broukání, asi na půl roce, začíná dítě žvatlat a kolem 9. měsíce věku 
již rozumí jednoduchým slovům. Než je začne aktivně používat, musí si 
výrazy nashromáždit do pasivní slovní zásoby. První smysluplná slova 
přicházejí koncem kojeneckého období. 
O normálním vývoji dítěte svědčí v 7.-8. měsíci nástup tzv. separačního 
strachu (úzkosti)** a strachu z cizích lidí. 
 
 
Narozené dítě nerozlišuje mezi sebou, jinými lidmi a okolním světem 
vůbec - vědomí vlastní identity musí teprve vzniknout. Nejdříve si začne 
uvědomovat své tělo, jeho aktivity a projevy, které - jak dítě časem 
zjistí - se nějak odlišují od okolí. Dále si začíná být vědomé důsledků 
vlastní aktivity (viz výše) a vlastních emočních prožitků. Podobně, jako 
dítě pochopí, že matka existuje, i když není právě nablízku (pochopení 
tzv. trvalosti objektu), přijme i fakt vlastní existence, její stálosti a 
integrity.  
 
 
Nejdůležitějším objektem vnějšího světa pro dítě zůstává mateřská 
osoba, která mu zajišťuje uspokojení převážné většiny biologických i 
psychologických potřeb. Pro žádoucí vývoj dítě potřebuje, aby matka 
jeho potřebám porozuměla a dokázala mu poskytovat adekvátní zpětnou 
vazbu, tedy takovou, která bude srozumitelná zase pro dítě samotné. Z 
chování matky si dítě odvozuje význam vlastních aktivit, což má pro jeho 
psychický vývoj (v oblasti emocí, sebepojetí nebo sebedůvěry a v mnoha 
dalších) závažné důsledky. Příkladem nesprávné komunikace ze strany 
matky je tzv. dvojná vazba, kdy není v souladu zpravidla verbální a 
neverbální složka jejího projevu (např. oslovuje dítě něžným, 
zdrobnělým slovem, ale má přitom zlý nebo naštvaný tón hlasu). Dítě je 
pak zmatené a neví, co si z toho má vybrat, a jeho snad nejdůležitější 
psychická potřeba - potřeba jistoty a bezpečí - tím je frustrována. 
 
 
Sociální prostředí malého dítěte by mělo být vřelé, laskavé a stálé. 
Jestliže je dítě zanedbáváno nebo naopak vystaveno nepřiměřeným 
nárokům, rodiče jsou příliš autoritativní nebo naopak příliš liberální, 
případně jsou k výchově dítěte z nějakého důvodu nekompetentní, pak 
dítě strádá ve svých potřebách a nerozvíjí se tak, jak by mělo a mohlo. 
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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? 
 

Předpokladem pro zdravý vývoj dítěte je přiměřené uspokojování všech 
jeho potřeb - z nebiologických jsou to hlavně potřeba jistoty a bezpečí, 
potřeba stimulace a učení a potřeba lásky.  
 
* Deprivace 
Strádání v základních potřebách. Např. senzorická deprivace (nedostatek podnětů), 
citová deprivace (chybějící sociální kontakty), spánková deprivace (nízká kvalita nebo 
množství spánku) aj.  
 
 
** Separační strach (úzkost) 
Strach pociťovaný dítětem, pokud se jeho matka vzdálí z dosahu byť jen na velmi 
krátkou dobu. Do určité míry je tento strach normální a neškodný, ovšem v případě 
častého opakování a dlouhého trvání osamění si dítě může trvale fixovat nejistotu, 
úzkostnost a nereálnou obavu z opuštění. 

 
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 
 
 
 

 


