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

 
Inteligentní test 
osobnosti IES 

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

www.psychonet.cz 
 

 
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 

 

 

.Studium psychologie. 
 
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  
 
Psychologii lze studovat dvěma způsoby: 
 

• dvouoborově - pak je kombinována s dalším oborem, často na 
pedagogických fakultách; výhodou je širší základ, nevýhodou 
totéž - mnozí vás nebudou za "pravého" psychologa považovat 

• jednooborově - "čistá" psychologie; studuje se na filozofických 
fakultách v Brně, Olomouci a Praze (v abecedním řazení - jinak 
nejprestižnější razítko má UK Praha, příjemný rodinný podnik na 
vás čeká na UP v Olomouci; reference o MU Brno jsou 
rozporuplné) 

 
Za tři roky studia je z vás bakalář (s problematickým uplatněním), ze pět 
let jste magistr/a, můžete si dodělat PhDr., případně studovat v 
doktorském programu a za jméno pak po 2-3 letech získat PhD. 
Standard je denní studium, ale za jistých podmínek dostanou šanci i 
zájemci o studium dálkové. 
 
Studovat a vystudovat jednooborovou psychologii už není zdaleka tak 
nemožné, jako se tam dostat; jistě existuje řada náročnějších oborů. 
Psychologie patří mezi takové, které lze zvládnout s trochou štěstí i při 
nevelké námaze, ovšem praxe pak úspěšné a méně úspěšné absolventy 
dokáže rozlišit. Oněch pět let je dobré využít k vytvoření slušného 
základu, ze kterého se pak narodí dobrý psycholog. Praxe je v rámci 
studia pohříchu málo a nečekejte, že se naučíte příliš mnoho 
použitelných dovedností - třeba jak jednat s klienty, s pacienty, jak 
vypadá ten a ten přístup... - odsedíte si přednášku, ale nějaké nácviky se 
zpětnou vazbou, to je vzácný úkaz. Proto využívejte příležitostí k praxi 
(hned můžete začít pracovat pro nějakou dobrovolnickou organizaci a ve 
vyšších ročnících lze zavadit i o "opravdovou" práci), pište poctivě 
seminární práce (i když je bohužel občas nikdo ani nepřečte), hodně 
čtěte a máte-li s kým, diskutujte.  
Psychologie není o aplikaci nějakých daných dat nebo postupů; je to 
tvůrčí záležitost a vyžaduje silnou osobní angažovanost. 
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www.velka.zlutasova.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 

 
 

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 
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