
1. Které aktivační metody pro EEG se již nepoužívají:  
a) hluboké dýchání 
b) fotostimulace 
c) aktivace spánkem po probdělé noci 
d) aktivace bemegridem 
 
2. U transsexuality zvažujeme diferenciálně diagnosticky možnost přítomnosti 
a) schizofrenie 
b) poruch nálady 
c) neurotické poruchy 
d) poruchy osobnosti 
e) počínající demence 
 
3. Mezi pozitivní příznaky schizofrenie patří 
a) Abulie 
b) Autismus 
c) Blud kontrolovanosti 
d) Emoční otupělost 
 
4. Koktavost se vyskytuje u dětí 
a) s nízkým intelektem 
b) s expanzívním procesem CNS 
c) zanedbaných 
d) neurotických 
 
5. Pro indukovanou psychózu (folie a deux) je typické 
a) je reverzibilní 
b) má známky psychogenní psychózy 
c) blud přechází z postiženého jedince na zdravého 
d) platí vše uvedené 
 
6. Rodinné patologie se nejúžeji dotýká 
a) Systematická a komunikativní psychoterapie 
b) Humanitní psychoterapie 
c) Komunikačně modelová terapie 
d) Kognitivně behaviorální terapie 
 
7. U funkčních gastrointestinálních poruch lze použít: 
a) levopromazin 
b) klozapin 
c) sulpirid 
d) žádné z uvedených antipsychotik 
 
8. Poruchy orientace jsou typické pro 
a) demenci 
b) delirium 

c) mrákotný stav 
d) platí vše uvedené 
 
9. Nepříčetností pachatele se zabývá 
a) trestní řád 
b) trestní zákon 
c) občanský zákoník 
d) vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
 
10. K symptomatickým psychózám patří 
a) Disociační amnézie 
b) Úzkostný raptus 
c) Poriomanie 
d) Horečnaté delirium 
 
11. Paměti se týkají tyto základní procesy: 
a) učení, zapamatování, zapomínání 
b) učení a zapamatování 
c) zapamatování a zapomínání 
d) nic z uvedeného 
 
12. Při schizofrenním stuporu je vědomí 
a) Zastřené 
b) Zmatené 
c) Nezměněné 
d) Obluzené 
 
13. K nežádoucím účinkům antipsychotik patří:  
a) ospalost a únava 
b) rozostřené vidění a sucho v ústech 
c) u dětí bolesti břicha 
d) platí vše uvedené 
 
14. V případě trestného činu spáchaného v epileptickém mrákotném stavu uzavíráme na 
a) vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností 
b) snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností 
c) zachování rozpoznávacích a ovládacích schopností 
d) jedná se o polehčující okolnost 
 
15. O ukončení ochranného léčení rozhoduje 
a) ošetřující lékař se souhlasem svého nadřízeného 
b) ředitel ústavu vykonávajícího ochranné léčení 
c) soud na návrh ošetřujícího lékaře 
d) ochranné léčení není možno ukončit 
e) žádná odpověď není správná 
 



16. Mezi vyšší city řadíme 
a) emoční stlum 
b) emoční ambivalenci 
c) smysl pro krásno 
d) silné afekty 
 
17. Nejnebezpečnější sexuální úchylkou je 
a) sadismus 
b) exhibicionismus 
c) porucha sexuální orientace 
d) pedofilie 
 
18. Komplex méněcennosti hraje důležitou roli v koncepci 
a) A. Adlera 
b) E. Fromma 
c) S. Freuda  
d) H. S. Sullivana 
 
19. Biologická zpětná vazba se užívá 
a) K odstranění funkčních poruch 
b) K monitorování fyziologických funkcí 
c) U relaxačních metod 
d) K získání potřebných informací o pacientovi 
 
20. Stereotaktické mozkové operace v rámci ochranné léčby pachatelů závažných trestných činů lze 
provést 
a) na příkaz soudu 
b) z rozhodnutí lékaře provádějícího ochrannou léčbu 
c) při neúspěchu jiných léčebných a výchovných postupů 
d) pouze zcela výjimečně na žádost pachatele po schválení odbornou komisí 
 
21. Sexuologický ústav Karlovy univerzity byl založen v roce 
a) 1782 
b) 1821 
c) 1921 
d) 1951 
e) 1989 
 
22. Milnacipran působí: 
a) inhibici monoaminooxidázy A typu 
b) inhibici monoaminooxidázy B typu 
c) inhibici zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 
d) inhibici zpětného vychytávání dopaminu 
 
23. Mezi kvantitativní poruchy vědomí patří 
a) koma 

b) obnubilace 
c) delirium 
d) stav zmatenosti 
 
24. Vtíravé myšlenky a nutkání vykřikovat nepatřičná slova v nevhodných situacích se nazývá 
a) kontrérní myšlenky 
b) autoakuzace 
c) dominantní myšlenky 
d) neologismy 
 
25. Kryptomnézie je 
a) vzpomínkový klam 
b) hypomnézie 
c) ekmnézie 
d) neúmyslný plagiát 
 
26. Zvýšená úzkostnost a perfekcionismus, rizikové faktory pro vznik anorexia nervosa, jsou 
přičítány především 
a) serotoninu 
b) dopaminergnímu systému 
c) gabaergnímu systému 
d) opioidnímu systému 
 
27. Při rozhovoru s pacientem je třeba 
a) Dát najevo, co si o pacientovi myslíme 
b) Udržet si zdravý odstup 
c) Dělat si poznámky 
d) Dávat pacientovi najevo, že ho akceptujeme 
 
28. Léčbu anorexia i bulimia nervosa komplikuje 
a) Komorbidní porucha osobnosti 
b) Sebepoškozování 
c) Abusus návykových látek 
d) Diabetes 
e) Platí vše uvedené 
 
29. Relaxační trénink vychází z ovlivnění faktorů 
a) Psychická tenze 
b) Funkční stav vegetativní nervové soustavy 
c) Napětí svalstva 
d) Vzájemná souvislost mezi třemi faktory výše uvedenými 
 
30. Zadržení nemocného v ústavu zdravotnické péče bez jeho souhlasu je možné, když dotyčný 
a) trpí duševní poruchou či chorobou 
b) je nebezpečný sobě nebo svému okolí pro duševní chorobu či poruchu 
c) odmítne docházet na plánovanou psychiatrickou kontrolu 



d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
31. Transformace osobnosti znamená 
a) změnu celoživotního zaměření 
b) zlom životní linie 
c) rozpad osobnosti 
d) blud o změně v jinou osobnost 
 
32. K charakteristice disociačního záchvatu patří 
a) Vymizení reakce na osvit 
b) Výskyt v přítomnosti druhých lidí 
c) pokousání jazyka 
d) aura 
 
33. K disociačním poruchám řadíme 
a) emoční útlum 
b) inadekvátní odpovědi 
c) Ganserův syndrom 
d) somnambulismus 
 
34. Pro parafrenní formu paranoidní schizofrenie je typické 
a) Hypochondrické bludy 
b) Tělové halucinace 
c) Zrakové halucinace 
d) Autismus 
 
35. K tikovým projevům patří 
a) koprolalie 
b) palilalie 
c) platí vše uvedené 
 
36. Riziko pro děti schizofrenního rodiče je nejčastěji uváděno okolo: 
a) 12 - 13 % 
b) 20 - 25 % 
c) 5 - 10 % 
d) 30 - 35 % 
 
37. Generalizovaná úzkostná porucha vzniká nejčastěji na podkladě 
a) Chronického stresu 
b) Opakovaných depresivních fází 
c) Emočně nestabilní osobnosti 
d) Platí vše uvedené 
 
38. Eidetická vloha znamená 
a) sklon k filosofování 

b) sklon k pseudologia phantastica 
c) zvýšenou náchylnost k simulaci 
d) přetrvávající přesnou reprodukci vnímaného 
 
39. Injekci depotního neuroleptika flufenazin dekanoátu (Moditen depot) podáváme při udržovací 
léčbě jedenkrát za 2 až 4 týdny u pacientů s diagnózou: 
a) schizofrenie 
b) mentální anorexie 
c) obsedantně kompulzívní poruchy 
d) demence 
 
40. Zabije-li matka své dítě během porodu nebo krátce po něm, považuje se tato skutečnost 
obvykle za 
a) polehčující okolnost 
b) přitěžující okolnost 
c) projev poruchy osobnosti 
d) uvedená skutečnost nemá forenzní význam 
 
41. Pro alkoholovou halucinózu je typické 
a) Vznik v důsledku jednorázové těžké ebriety 
b) Přítomnost antagonistických halucinací 
c) Nadměrná spavost 
d) Přítomnost amnestického syndromu 
 
42. Antidepresiva se v dorostové psychiatrii podávají: 
a) pokud není účinek psychoterapie dostačující 
b) vždy, pokud hrozí sebevražedný pokus 
c) platí obě výše uvedené možnosti 
d) nikdy 
 
43. Které skupiny psychofarmak nesmíme vzájemně kombinovat? 
a) antipsychotika a antidepresiva 
b) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a inhibitory monoaminooxidázy A typu 
c) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a benzodiazepinová anxiolytika 
d) tricyklická antidepresiva (thymoleptika 1. generace) a hypnotika 
 
44. U kriminálních recidivistů často zjišťujeme 
a) poruchy osobnosti 
b) lehce snížený intelekt 
c) zneužívání alkoholu 
d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
45. Elektivní mutismus se nazývá 
a) aphrasia voluntaria 
b) afonie 



c) afázie 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
46. Pro diagnostikování schizofrenie musí její příznaky trvat alespoň 
a) Jeden týden 
b) Jeden měsíc 
c) Tři měsíce 
d) Časový faktor není důležitý 
 
47. Placebo efekt je 
a) Snadný účinek léku 
b) Účinek léku na několik orgánů současně 
c) Sugestivní účinek léku 
d) Účinek bez efektu 
 
48. Dítěti se má sdělit, že je adoptováno, ve věku  
a) 3-5 let 
b) 6-12 let 
c) 16-18 let 
d) je lépe údaje o adopci zatajit 
 
49. Sebevražda u dospívajících jedinců je 
a) Nejčastější příčina smrti 
b) Druhá nejčastější příčina smrti 
c) Vzácná příčina smrti 
d) Nevyskytuje se 
 
50. Pacient starý 41 let, nekvalifikovaný dělník, rozvedený, žijící ve společné ubytovně. Je znám 
svou nespolehlivostí, agresivitou, konzumací alkoholu. V ebrietě utrpěl pád s následnou frakturou 
paže, přijat na lůžkové chirurgické oddělení. Třetí den po přijetí se změnilo jeho chování – byl 
roztěkaný, objevila se u něj zvýšená úzkost. V noci se mu začaly třást prsty rukou, vstával z lůžka, ač 
neměl, hovořil sám pro sebe, rukou dělal pohyby jako když odhání hmyz. Nejpravděpodobnější 
diagnóza je: 
a) Paranoidní schizofrenie 
b) Manická epizoda 
c) Porucha přizpůsobení 
d) Delirium tremens 
 
51. K manické náladě patří 
a) bezradnost 
b) euforie 
c) manýrování 
d) nic z uvedeného 
 
52. Hyperkinetické poruchy se nejčastěji projevují  
a) v prvních 5 letech života 

b) ve věku 5-10 let 
c) v adolescenci 
d) v dospělosti 
e) bez závislosti na věku 
 
53. Co odlišuje učení A. Adlera od S. Freuda ve vztahu k cílové orientaci lidského života 
a) Potřeba začlenit, uplatnit a prosadit se ve společnosti 
b) Preference sebezáchovného pudu před pudem sexuálním 
c) Společenské postoje měnící vztah k sexu 
d) Rozdílný důraz na důležitost raného vývoje jedince v dospívání 
 
54. Kognitivně- behaviorální terapie se využívá při 
a) Obnově sebepřijetí a zmírnění vnitřních rozporů v osobnosti 
b) Odstranění zdravotních obtíží a nežádoucího chování vytvořením vhodných strategií pro řešení 
problémových situací, kontrolu a řízení vlastního chování 
c) Nalezení, zpracování a tím i vyřešení ústředního konfliktu pacienta 
d) Snaze dosáhnout snížení nepříjemnosti situace opakovanou expozicí pacienta v situaci pro něho 
nezvládnutelnou 
 
55. Forenzní psychiatrie je relativně samostatný vědní obor zabývající se aplikací psychiatrie na 
oblast 
a) trestněprávní 
b) občanskoprávní 
c) léčby duševně nemocných delikventů 
d) platí vše uvedené 
 
56. Mezi poruchy pohlavního života (sexuální dysfunkce) nepatří 
a) selhání genitální odpovědi 
b) ejaculatio praecox 
c) anorgasmie 
d) felatio 
 
57. U psychotické manie se mohou vyskytnout 
a) Tachypsychie 
b) Logoroe 
c) Megalomanické bludy 
d) Platí vše uvedené 
 
58. Stres vyvolává zvýšenou konzumaci 
a) tuků a cukrů 
b)  nekalorické stravy 
c) bílkovin 
d) neovlivňuje skladbu potravy u zvířat ani u lidí 
 
59. Za kritéria normality v sexuální oblasti považujeme 
a) adekvátní pohlavní identitu 



b) přiměřený věk preferovaného objektu 
c) vzájemnou dobrovolnost 
d) přiměřenou techniku 
e) platí vše uvedené 
 
60. Základní rytmus EEG se vyznačuje: 
a) výrazným podílem genetických faktorů 
b) genetické faktory mají zanedbatelný význam 
c) výrazný podíl genetických faktorů je zřejmý pouze u některých duševních poruch 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
61. Náhled pacienta je tvořen 
a) Náhledem choroby 
b) Náhledem nutnosti a vhodnosti léčby 
c) Náhledem potřebných změn v životním stylu 
d) Platí vše uvedené 
 
62. Impulzívní nemotivované vraždy se dopustí nejpravděpodobněji 
a) člověk s neurotickými obtížemi 
b) jedinec trpící schizofrenií 
c) jedinec trpící afektivní poruchou 
d) platí vše uvedené 
 
63. Jako antidepresivum rostlinného původu je používán extrakt z jedné z následujících bylin: 
a) třezalky tečkované 
b) máty peprné 
c) kozlíku lékařského 
d) jinanu dvojlaločného (ginkgo biloba) 
 
64. Negativní schizofrenní příznaky jsou typické pro schizofrenii 
a) Simplexní 
b) Katatonní 
c) Paranoidní 
d) Hebefrenní 
 
65. Behaviorální terapie se používá v léčbě 
a) Obsedantně-kompulzivní poruchy 
b) Depresivní epizody 
c) Neurotických příznaků 
d) Platí vše uvedené 
 
66. Mezi reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy A typu náleží: 
a) moclobemid 
b) nialamid 
c) fluvoxamin 
d) dosulepin 

 
67. Profesor Vondráček je považován za zakladatele české 
a) sociální psychiatrie 
b) matrimoniologie 
c) lékařské psychologie 
d) psychoterapeutické školy 
 
68. Katatymní myšlení je významně určováno  
a) vědomím 
b) emocemi 
c) intelektem 
d) vůlí 
 
69. Průměrné trvání anorexia nervosa 
a) 6 let 
b) 1 rok 
c) Celoživotní chronické onemocnění, nelze stanovit 
d) 15-20 let 
 
70. Hypoprosexie znamená sníženou 
a) pozornost 
b) paměť 
c) sexuální aktivitu 
d) emoční odpověď 
 
71. Elektivní mutismus se vyskytuje zejména u dětí 
a) mentálně retardovaných 
b) nemocných maniodepresivní psychózou 
c) úzkostných, odtažitých, s poruchami osobnosti 
d) výchovně zanedbaných 
 
72. Pokud je pachatel trestného činu pro přítomnost duševní poruchy v době páchání trestné 
činnosti shledán nepříčetným, je obvykle doporučováno 
a) uložení ochranné léčby 
b) zkrácení trestu odnětí svobody 
c) odložení výkonu trestu po vyléčení 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
73. Hypobulie znamená 
a) sníženou chuť k jídlu 
b) opak bulimie 
c) poruchu sexuálního pudu 
d) snížení volní aktivity 
 
74. Ejaculatio ante portas je 
a) zvláštní druh parafilie 



b) intenzivní forma ejaculatio praecox 
c) situačně podmíněné ejaculatio praecox 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
75. Rozšířené sebevraždy se nejčastěji dopustí osoba trpící 
a) schizofrenií 
b) melancholií 
c) poruchou osobnosti 
d) demencí 
 
76. Ženy se dopouštějí nejčastěji trestné činnosti v období 
a) premenstruačním 
b) v období menstruace 
c) po skončení menstruace 
d) periovulačně 
 
77. U předem připravovaných majetkových trestných činů bývají rozpoznávací a ovládací schopnosti 
osob s lehkou mentální retardací hodnoceny jako 
a) zachovalé 
b) snížené 
c) vymizelé 
d) nedá se jednoznačně říci 
 
78. Hlavní oblast léčby depotními antipsychotiky je: 
a) profylaktická léčba maniodepresivní psychózy 
b) léčba manie 
c) udržovací léčba schizofrenie 
d) léčba panických atak 
 
79. Levopromazin je užíván také: 
a) k léčbě u farmakoresistentní poruchy spánku 
b) v kombinaci s opiáty u těžkých algických stavů 
c) žádné z uvedených tvrzení 
d) první a druhé tvrzení je správné 
 
80. Mezi příznaky Kannerova autismu patří 
a) opoždění řeči 
b) snížená potřeba emočního kontaktu 
c) úzkost při poruchách stereotypu okolí 
d) platí vše uvedené 
 
81. Tricyklická antidepresiva mohou působit: 
a) zhoršení akomodace oka 
b) kardiotonické efekty 
c) zácpu 
d) vše z uvedeného 

 
82. Blokáda D2 dopaminových receptorů způsobuje: 
a) antipsychotický účinek 
b) zvýšenou sekreci prolaktinu 
c) extrapyramidové účinky  
d) všechny uvedené účinky 
 
83. Školní neprospěch je důsledkem 
a) neurotických obtíží 
b) začínajícího psychotického onemocnění 
c) rodinného rozvratu 
d) platí vše uvedené 
 
84. Nejčastější syndrom při psychických poruchách v dětství je 
a) paranoidně-halucinatorní 
b) depresívní 
c) anxiózně-obsedantní 
d) hyperkinetický 
 
85. Venlafaxin působí mechanizmem: 
a) Inhibicí monoaminooxidázy A typu 
b) Selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu 
c) Selektivní inhibicí zpětného vychytávání noradrenalinu 
d) Selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 
 
86. Během rozhovoru je nejdůležitější 
a) Udržet dobrý kontakt 
b) Dělat si poznámky 
c) Příliš nespěchat 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
87. Philippe Pinel se zasloužil o rozvoj psychiatrie 
a) výrazným zhumanizováním péče o duševně nemocné 
b) zavedením psychofarmak 
c) popisem schizofrenie 
d) platí vše uvedené 
 
88. Které z uvedených antidepresiv nejvíce zlepšuje spánek? 
a) mirtazapin 
b) venlafaxin 
c) fluoxetin 
d) moclobemid 
 
89. K běžným projevům dospívání nepatří 
a) emoční výkyvy 
b) filozofování 



c) rozvoj abstraktního myšlení 
d) závislost na návykových látkách 
 
90. Pro škodlivé užívání kanabinoidů je typické 
a) Chronické záněty dýchacích cest 
b) Předčasný rozvoj aterosklerózy 
c) Jaterní cirhóza 
d) Platí vše uvedené 
 
91. Antiagresivní účinek nevykazují: 
a) lithium 
b) antipsychotika 
c) nootropika 
d) karbamazepin 
 
92. Odvykací stav při závislosti na opioidech je charakterizován 
a) Bolestivými křečemi 
b) Slzením 
c) Rýmou 
d) Platí vše uvedené 
 
93. Chorobný strach ze špíny se nazývá 
a) sitofobie 
b) hypsofobie 
c) aichmofobie 
d) mysofobie 
 
94. Uložením ochranného léčení se zabývá 
a) trestní zákon 
b) trestní řád 
c) občanský zákoník 
d) vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
 
95. Mezi klinické obrazy obnubilace patří 
a) Ganserův syndrom 
b) forma vigilambulantní 
c) forma deliriózní 
d) platí vše uvedené 
 
96. Enkopréza může být způsobena 
a) gastrointestinální infekcí 
b) zácpou 
c) nepřiměřenou výchovou k čistotě 
d) čímkoli z uvedeného 
e) ničím z uvedeného 
 

97. Pro manifestaci schizofrenie je kritický věk 
a) 35 roků a výše 
b) 16 - 25 let 
c) 26-35 let 
d) platí vše uvedené 
 
98. Pocit změněného prožívání okolí se nazývá 
a) pseudoiluze 
b) derealizace 
c) iluze 
d) pseudohalucinace 
 
99. Psychostimulační účinky z uvedených látek má: 
a) kys. acetylsalicylová 
b) indomethacin 
c) efedrin 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
100. Zkratkové jednání je charakterizováno 
a) chyběním cíle 
b) ztrátou vzpomínky 
c) zjevnou motivací 
d) platí vše uvedené 
 
101. Normální dětský záznam se podobá dospělému záznamu včetně výskytu alfa aktivity.  
a) v 6 letech 
b) ve 13 letech 
c) v 18 letech 
 
102. Diagnóza neurotické poruchy u pachatele trestného činu má obvykle za následek 
a) vyslovení vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností 
b) vyslovení podstatného snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností 
c) považuje se za polehčující okolnost 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
103. Prevence relapsu zahrnuje 
a) Identifikaci situací a konfliktů, které představují riziko pro daného jedince 
b) Další sledování po intenzivní léčbě 
c) Podporu pečujících rodinných příslušníků 
d) Psychoedukaci a destigmatizaci problému v populaci  
e) Platí vše uvedené 
 
104. Které z níže uvedených faktorů mohou přispět k rozvoji sexuální dysfunkce 
a) nevědomé pocity viny týkající se sexu 
b) pohlavní zneužití v dětství 
c) neschopnost partnerů diskutovat své sexuální pocity a způsob sexuálního chování, který preferují 



d) strach z nedostatečné výkonnosti 
e) vše z uvedeného 
 
105. Vyhrožování sebevražedným jednáním v dospívání  
a) je demonstrativního charakteru a není třeba se jím zabývat  
b) většinou nebývá realizováno  
c) není častou příčinou smrti v dětství a dospívání 
d) je voláním o pomoc a příznakem selhání prostředí dítěte 
 
106. Mezi 4 základní Bleulerovy příznaky schizofrenie nepatří 
a) Asociativní poruchy myšlení 
b) Aprosexie 
c) Ambivalence 
d) Autismus 
 
107. Fotomy patří k 
a) disociativním poruchám 
b) elementárním halucinacím 
c) poruchám vizu 
d) bludům 
e) iluzím 
 
108. Před nasazením lithia je nutno vyšetřit: 
a) funkce renální, kardiální a tyreoidální 
b) stanovení elektrolytů urey, kreatininu, TSH 
c) u žen v produktivním věku těhotenský test. 
d) platí vše uvedené  
 
109. Psychogymnastika je 
a) Metoda k rozvoji výkonnosti psychiky 
b) Diagnostická metoda k rozlišení somatických a psychických poruch 
c) Modelové zpracování prožitých i budoucích situací pohybem 
d) Modelové zpracování prožitých i budoucích situací pohybem a slovem 
 
110. Nozoagnózie znamená 
a) nepřítomnost nemoci 
b) chybění náhledu na onemocnění 
c) poruchu gnostických funkcí 
d) nic z uvedeného 
 
111. Zmenšená příčetnost 
a) znamená, že schopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost svého jednání a toto ovládat byla vlivem 
duševní poruchy snížena 
b) odůvodňuje možnost zvláštního postupu vůči pachateli 
c) umožňuje uložení ochranného léčení 
d) platí vše uvedené 

e) neplatí nic z uvedeného 
 
112. Přikládá-li jedinec trpící psychotickou poruchou běžným jevům tajemný význam, jedná se o 
myšlení 
a) autistické 
b) magické 
c) zmatené 
d) dereistické 
 
113. Pro diagnózu Alzheimerovy demence je cenné zjištění 
a) Schodovitého průběhu 
b) Ložiskových neurologických příznaků 
c) Plynulé progrese choroby 
d) Afektivní lability 
 
114. K akutním příznakům intoxikace kokainem nepatří 
a) Agresivita 
b) Mióza 
c) Pocení 
d) Psychomotorický neklid 
 
115. První česká psychiatrická klinika vznikla v roce 
a) 1790 
b) 1886 
c) 1918 
d) 1920 
 
116. Moral insanity znamená poruchu 
a) vědomí 
b) vyšších citů 
c) intelektu 
d) vnímání 
 
117. Dlouhodobá paměť je definována retencí informace po dobu: 
a) alespoň několika minut 
b) několika desítek minut 
c) několika hodin 
d) několika dní 
 
118. Pacienti jsou aktivními členy, kteří se podílejí na léčbě s terapeuty v 
a) Hypnoterapii 
b) Terapeutické komunitě 
c) Psychoanalýze 
d) Nereflexním systému 
 
119. Do syndromu závislosti nepatří 



a) Craving 
b) Snížená tolerance 
c) Snížená kontrola užívání látky 
d) Opouštění dřívějších zájmů a zálib  
 
120. Jestliže dítě koktá, je vhodné začít léčbu 
a) ve věku 8-10 let 
b) ještě před nástupem školy 
c) neléčit vůbec, čekat, až z toho dítě vyroste 
d) v období dospívání 
 
121. K léčbě depresivního syndromu v dětství a dospívání se nejčastěji užívá  
a) chlorpromazin  
b) fluoxetin 
c) sertralin 
d) olanzapin 
 
122. Rozhovor s pacientem  
a) Je důležitý pro stanovení diagnózy 
b) Slouží k získání objektivních údajů 
c) Pacienta povzbuzuje 
d) Platí vše uvedené 
 
123. Generalizovaná úzkostná porucha je charakterizovaná  
a) Nepřítomností panických atak 
b) Chronickou úzkostnou symptomatikou 
c) Nepříjemnými somatickými příznaky 
d) Platí vše uvedené 
 
124. Děti při rozvodu rodičů nejčastěji reagují 
a) depresivními a agresivními reakcemi 
b) rozvodovou situaci si příliš neuvědomují, snadno si zvyknou 
c) obsedantními projevy 
d) poruchou vtahu k sourozenci  
 
125. Chorobné přesvědčení o znetvořeném či odpudivém zevnějšku je blud 
a) negační 
b) autoakuzační 
c) dysmorfický 
d) persekuční 
 
126. Mezi zakladatele sexuologie patří 
a) A. Forel 
b) H. Havelock Ellis 
c) R. von Krafft-Ebing 
d) všichni uvedení 

e) nikdo z uvedených 
 
127. Pro akutní intoxikaci opioidy svědčí 
a) Mióza 
b) Somnolence 
c) Setřelá řeč 
d) Platí vše uvedené 
 
128. Trvalou poruchu s bludy odlišují od schizofrenie 
a) Inventorní blud 
b) Žárlivecký blud 
c) Nepřítomnost halucinací 
d) Úzkostně depresivní nálada 
 
129. Agrypnie je jiný název pro 
a) chrápání 
b) spánkovou obrnu 
c) hypersomnii 
d) somnambulismus 
e) insomnii 
 
130. Pro nutkavé jevy je typické 
a) nevhodnost až absurdnost 
b) náhled chorobnosti 
c) nemožnost je volně potlačit 
d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
131. Je-li pacient nevývratně přesvědčen, že trpí rakovinou, ač pro toto onemocnění nic nesvědčí, 
jde o 
a) kancerofobii 
b) nozofobii 
c) halucinaci 
d) hypochondrický blud 
e) negační blud 
 
132. Lékem první volby u poruchy aktivity a pozornosti a hyperkinetické poruchy chování 
(syndromu ADHD – Attention deficit/hyperactivity disorder) jsou  
a) psychostimulancia 
b) sedativa 
c) hypnotika  
d) antiepileptika 
 
133. Nejintenzivnější negativní vedlejší účinky na pohlavní život má 
a) trazodon 
b) nortriptylin 



c) fluoxetin 
d) lithium 
e) moklobemid 
 
134. Grimasování je typické pro schizofrenii 
a) Paranoidní 
b) Hebefrenní 
c) Katatonní stuporózní 
d) Simplexní  
 
135. Které z uvedených antidepresiv ovlivňuje také dopaminergní systém? 
a) fluvoxamin 
b) venlafaxin 
c) trazodon 
d) bupropion 
 
136. Hyperkinetické děti mají obvykle 
a) nízký inteligenční kvocient 
b) poruchy pozornosti 
c) hrubé poruchy EEG epileptického charakteru 
d) poruchy růstu dlouhých kostí 
 
137. K somatoformním poruchám patří 
a) Somatoformní vegetativní dysfunkce 
b) Hypochondrická porucha 
c) Somatizační porucha 
d) Platí vše uvedené 
 
138. V populaci kriminálních recidivistů se nejčastěji setkáme s osobami trpícími 
a) schizofrenií 
b) afektivní poruchou 
c) poruchou osobnosti 
d) demencí 
 
139. Stimulancia riziko závislosti u dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou 
(ADHD): 
a) zvyšují 
b) neovlivňují 
c) snižují 
d) zvyšují a proto se u dětí s ADHD nepodávají 
 
140. Vyšetření duševního stavu pachatele trestného činu provádějí 
a) jeden soudní znalec z oboru psychiatrie, event. s dalšími konzultanty 
b) jeden soudní znalec z oboru klinická psychologie 
c) jeden soudní znalec z oboru psychiatrie a 1 soudní znalec z oboru klinická psychologie 
d) provádí se dle uvážení orgánů činných v trestním řízení 

e) žádná odpověď není správná 
 
141. Důvodem přijetí dospívajících na záchytnou stanici je nejčastěji 
a) počínající závislost na alkoholu 
b) osamělé pijáctví 
c) fetální alkoholický syndrom 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
142. Pro vaskulární demenci je typické 
a) Afektivní labilita 
b) Vyhasnutí emočních reakcí 
c) Rozpad osobnosti 
d) Zvýšené sebevědomí 
 
143. V kriminální populaci zjišťujeme přítomnost schizofrenie 
a) takřka nikdy 
b) u několika procent pachatelů 
c) u několika desítek procent pachatelů 
d) ve více než polovině případů 
 
144. Terapeutická a profylaktická hladina lithia je udržovaná v rozmezí: 
a) 0,2 - 0,4 mmol/l 
b) 0,6 - 0,8 mmol/l 
c) 1 - 3 mmol/l 
d) stanovení hladiny lithia není z klinického hlediska významné 
 
145. Emoční ambivalence je typická pro 
a) manický syndrom 
b) periodickou depresivní poruchu 
c) schizofrenii 
d) m. Alzheimer 
e) vaskulární demenci 
 
146. K antipsychotikům 2. generace nepatří: 
a) pimozid 
b) sulpirid 
c) risperidon 
d) ziprasidon 
 
147. Bazální ganglia představují tyto základní struktury: 
a) nucleus caudatus a putamen 
b) putamen a globus pallidus 
c) nucleus caudatus, putamen a globus pallidus 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
148. Pro mentální retardaci svědčí IQ 



a) pod 30 
b) pod 60 
c) pod 70 
d) vše uvedené 
 
149. Při předávkování antidepresiv typu SSRI hrozí: 
a) maligní neuroleptický syndrom 
b) epileptické záchvaty 
c) serotoninový syndrom 
d) toxická psychóza 
 
150. První český profesor psychiatrie byl 
a) K. Kuffner 
b) B. Čumpelík 
c) A. Heveroch 
d) Z. Mysliveček 
 
151. Pro demenci při Parkinsonově chorobě je typické 
a) Fatické poruchy 
b) Apraxie 
c) Zpomalené tempo 
d) Stavy zmatenosti 
 
152. Klaustrofobie je strach z 
a) volného prostranství 
b) nemoci 
c) uvěznění 
d) uzavřeného prostoru 
 
153.  Inhibitory acetylcholinesteráz mohou způsobit: 
a) zrychlení tepové frekvence 
b) zpomalení tepové frekvence 
c) zvýšení krevního tlaku 
d) vše z uvedeného 
 
154. Abulie označuje 
a) nechutenství 
b) plané vtipkování 
c) vymizení volní aktivity 
d) tupou spokojenost 
 
155. Zvýšená aktivita až agitovanost se vyskytuje u 
a) Hypománie 
b) Hypertyreózy 
c) Mentální anorexie 
d) Platí vše uvedené 

 
156. Pro syndrom demence je typické 
a) raptus 
b) hyperagilnost 
c) obnubilace 
d) změna osobnosti 
 
157. Poruchy usínání jsou nejčastější u 
a) obsedantně kompulzívní poruchy 
b) panické poruchy 
c) prodloužené depresivní reakce 
d) fobické úzkostné poruchy 
 
158. Sebepoškozování se vyskytuje 
a) u mentálně retardovaných dětí 
b) v partách dospívajících jako výraz příslušnosti ke skupině 
c) u dětí s psychopatickým vývojem osobnosti 
d) platí vše uvedené 
 
159. Mezi kvality pozornosti nepatří 
a) vigilita 
b) tenacita 
c) selektivita 
d) indukce 
 
160. Způsobilé osoby k právním úkonům jsou podle občanského zákoníku jedinci 
a) starší 15 let 
b) starší 18 let 
c) starší 21 let 
d) všichni duševně zdraví občané našeho státu 
e) žádná odpověď není správná 
 
161. Empatií rozumíme 
a) Terapeutovo porozumění psychickým pocitům a prožitkům 
b) Ocenění produktivních osobnostních vlastností terapeutem 
c) Společné osobnostní vlastnosti pacienta a terapeuta 
d) Platí vše uvedené 
 
162. Rozšířenou sebevraždu zdůvodňuje depresivní pacient 
a) Odplatou za utrpěné příkoří 
b) Pocitem neklidu 
c) Pocitem vlastního provinění 
d) Vysvobozením oběti z hrozného osudu 
 
163. Přesunutí afektu znamená 
a) iradiaci afektu 



b) změnu afektu do opačného pólu 
c) změnu v patický afekt 
d) vybití emočního napětí v jiné situaci, než při které vzniklo 
 
164. Obranné mechanismy jsou 
a) Potlačení a přesun 
b) Izolace 
c) Projekce 
d) Platí vše uvedené 
 
165. Nejméně nežádoucích účinků mezi antipsychotiky vykazuje: 
a) klozapin 
b) aripiprazol 
c) haloperidol 
d) žádné z uvedených farmak 
 
166. Psychoterapie psychóz se zřetelem ke schizofrenním onemocněním spočívá v 
a) Dosažení větší vnitřní stability 
b) Poskytnutí emoční podpory prostřednictvím psychoterapeutického vztahu a následném 
zpracování psychotické zkušenosti 
c) Přijatelném vysvětlení halucinatorních zážitků 
d) Nácviku nových vzorců chování s předchozím vysvětlením teoretických podkladů a principu choroby 
 
167. Inhibitor glutamátergních receptorů typu NMDA (N-metyl-D-aspartátových) v mozku je: 
a) rivastigmin 
b) memantin 
c) piracetam 
d) extractum ginkgo biloba 
 
168. Žena stará 35 let, vdaná, matka 2 dětí, středoškolačka. Vždy měla sklon k sebepodceňování, 
trémě, pesimizmu. Je stále vyladěna směrem ke smutku – bez příčiny, málomluvná. Obtížně 
navazuje kontakty. Před dvěma lety se léčila pro depresi. Přivedena manželem – odmítla nabízenou 
výhodnější pozici v práci s tím, že by to nezvládla. Somaticky je zdravá. Pravděpodobná diagnóza je: 
a) Generalizovaná úzkostná porucha 
b) Simplexní schizofrenie 
c) Dysthymie 
d) Vyhýbavá osobnost 
 
169. Depravace osobnosti je postižení především v oblasti 
a) intelektu 
b) paměti 
c) sociálních vztahů 
d) myšlení 
e) pozornosti 
 
170. U sexuálních úchylek bývá narušena 

a) sexuální identifikace 
b) sexuální orientace 
c) sexuální jednání 
d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
171. Psychodrama je 
a) Divadelní hra s psychickou zápletkou 
b) Ztvárnění psychiku zraňujících zážitků 
c) Improvizované zjednodušené divadlo k terapeutickým účelům 
d) Divadelní tragédie 
 
172. Noční pomočování považujeme za poruchu od 
a) 1 a půl roku dítěte 
b) 4 let dítěte 
c) 8 let dítěte 
d) dospívání 
 
173. Psychóza je definována jako duševní porucha 
a) ovlivňující jednání nemocného 
b) zasahující jádro osobnosti nemocného 
c) vznikající endogenně, somatogenně nebo psychogenně 
d) platí vše uvedené 
 
174. Emoční inkontinence je typická pro 
a) bipolární afektivní poruchu 
b) depresivní fázi 
c) schizoafektivní poruchu 
d) vaskulární demenci 
 
175. Halucinace nejsou typické pro 
a) manický syndrom 
b) schizofrenii 
c) toxickou psychózu 
d) delirium 
 
176. Ochranné léčení duševní nemocného pachatele trestného činu trvá 
a) minimálně 1 rok 
b) až do smrti pachatele 
c) až do pozitivního ovlivnění duševní poruchy pachatele, která podmiňovala jeho nebezpečnost 
d) maximálně 1 rok 
e) žádná odpověď není správná 
 
177. Vedle lithia lze profylaxi maniodepresivního onemocnění užít také: 
a) amitriptylin 
b) diazepam 



c) valproát sodný 
d) haloperidol 
 
178. Mezi somatické následky poruch příjmu potravy patři 
a) Srdeční arytmie a hypotenze 
b) Kolapsové stavy 
c) Hypothyreóza 
d) Atrofie mozku 
e) Platí vše uvedené 
 
179. Slyší-li pacient hlasy, které si navzájem odporují, jde o halucinace 
a) intrapsychické 
b) antagonistické 
c) extrakampinní 
d) asociované 
 
180. Sklon k perfekcionismu je typický pro specifickou poruchu osobnosti 
a) Anankastickou 
b) Závislou 
c) Anxiózní 
d) Emočně nestabilní 
 
181. Do syndromu závislosti nepatří 
a) Výskyt patické opilosti 
b) Somatický odvykací stav 
c) Silná touha užívat látku 
d) Postupné zanedbávání zájmů ve prospěch užívání látky 
 
182. Psychický stav dětí po rozvodu rodičů záleží nejvíce na 
a) výši finančního příspěvku 
b) častosti styků s odcházejícím rodičem 
c) vzájemné spolupráci rodičů po rozvodu 
d) vždy dochází k psychickým poruchám, jejich vznik nelze nijak ovlivnit 
 
183. Během rozhovoru s pacientem je žádoucí, aby se psychiatr choval 
a) Pokud možno neutrálně 
b) Přátelsky a srdečně 
c) Kamarádsky 
d) Tak, aby získal a udržel důvěru pacienta 
 
184. Ke stanovení IQ se užívá testu 
a) Wartegova 
b) Wassermannova 
c) Wechslerova 
d) Widmarkova 
 

185. Mezi trvalé poruchy nálad nepatří 
a) Dystymie 
b) Cyklotymie 
c) Jiná trvalá porucha nálady 
d) Rekurentní depresivní porucha v remisi 
 
186. Motivaci k léčbě u pacientky nezvýšíme 
a) Expertní konfrontací s tělesnými následky onemocnění 
b) Přijetím pacienta a jeho chápáním nemoci 
c) Motivačním rozhovorem 
d) Zdůrazněním pacientovi odpovědnosti a svobodné volby 
 
187. V průběhu demence vzniká deficit: 
a) v systému cholinergním 
b) v systému noradrenergním 
c) v systému dopaminergním 
d) ve všech uvedených systémech, zejm. v cholinergním 
 
188. Nová koncepce psychiatrie preferuje při vzniku duševních poruch 
a) biologické faktory  
b) psychologické faktory 
c) sociální faktory  
d) integraci biologických, psychologických a sociálních funkcí 
e) výlučně aplikaci patofyziologických koncepcí vyšší nervové činnosti 
 
189. Averzivní terapie spočívá v 
a) hostilitě vůči terapeutovi 
b) léčení pocitu viny 
c) spojování nežádoucí aktivity s psychoterapeutickým pohovorem 
d) spojování nežádoucí aktivity s nepříjemným podnětem 
 
190. Pro fanatismus je typická přítomnost 
a) megalomanického bludu 
b) dominantní představy 
c) ovládavé představy 
d) obsedantní myšlenky 
 
191. Jednotlivé diagnózy spektra poruch příjmu potravy 
a) mohou přecházet jedna v druhou 
b) mohou být úspěšně léčeny se vznikem celoživotní remise, nebo parciální remise 
c) mají různě zvýšenou mortalitu 
d) se liší procenty úspěšnosti léčby a procenty relapsů 
e) platí vše uvedené 
 
192. Odvykací stav u závislosti na heroinu může být vyprovokován podáním 
a) morfinu 



b) naloxonu 
c) metamfetaminu 
d) methadonu 
 
193. K manickému syndromu patří nálada 
a) Rezonantní 
b) Depresivní  
c) Úzkostná 
d) Apatická 
 
194. V léčbě ADHD ( porucha pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou - attention 
deficit/hyperkinetic disorder) a poruch chování u dětí jsou neúčinná: 
a) stimulancia 
b) antidepresiva 
c) antipsychotika 
d) nootropika 
 
195. Anorexia nervosa je charakterizována 
a) BMI pod 17,5 
b) BMI pod 15,0 
c) BMI v rozmezí 15 až 17,5 
d) BMI pod 19,0 
 
196. Volné asociace učinil poprvé základní psychoterapeutickou technikou 
a) J. M. Charcot 
b) S. Freud 
c) P. Janet 
d) V. E. Frankl 
 
197. Při vzniku hyperkinetické poruchy v dětství se vedle faktorů genetických mohou uplatnit: 
a) nízká porodní váha 
b) abusus alkoholu u matky 
c) nadměrné kouření u matky 
d) platí vše uvedené 
 
198. Alkoholická halucinóza bývá charakterizována náladou 
a) Expanzivní 
b) Úzkostnou 
c) Manickou 
d) Rezonantní 
 
199. Nutkavé jednání je typické pro 
a) melancholii 
b) histrionskou poruchu osobnosti 
c) trvalou poruchu s bludy 
d) obsedantně kompulzivní poruchu 

 
200. Pacienti se závislostí na alkoholu mají ve srovnání s celkovou populací sexuálních dysfunkcí 
a) více 
b) méně 
c) stejně 
d) nedá se jednoznačně určit 
e) závisí na množství požívaného alkoholu  
 
201. Mentální retardaci charakterizuje 
a) Přechodné snížení intelektu 
b) Sociální zanedbanost 
c) Vrozený nebo do dvou let získaný defekt intelektu 
d) Postupný úbytek intelektu 
 
202. U deliria bývá myšlení 
a) autistické 
b) zmatené 
c) magické 
d) obsedantní 
 
203. Jaký je praktický přínos C. G. Junga 
a) Typologie sangvinik x pyknik 
b) Typ vyrovnaný x nevyrovnaný 
c) Neurotické potíže mají kořeny v negativním přístupu rodiče k dítěti 
d) Typologie extravert x introvert 
 
204. Pro delirium jsou typické 
a) persekuční bludy 
b) zrakové iluze 
c) suicidální úmysly 
d) manická nálada 
 
205. K poruchám jednání patří 
a) echopraxie 
b) stupor 
c) impulzivní jednání 
d) platí vše uvedené 
 
206. Mezi projevy manického syndromu nepatří 
a) povznesená nálada 
b) neklid 
c) porucha vědomí 
d) insomnie 
e) agresivita  
 
207. K častým nežádoucím účinkům tricyklických antidepresiv náleží: 



a) nežádoucí zvýšení sexuální apetence 
b) halucinace 
c) sucho v ústech 
d) gastritidy 
 
208. O prostudování vztahu somatického typu a charakteru duševní poruchy se významně zasloužil 
a) P. Pinel 
b) I.P. Pavlov 
c) E. Kretschmer 
d) E. Kraepelin 
 
209. Pro vývoj mentálně retardovaného dítěte je nejlepší 
a) když je hned po narození umístěno v ústavu 
b) když je po celý život vychováváno pouze v rodině 
c) když je ve vlastní rodině a může navštěvovat zařízení se zdravými dětmi 
d) když je vychováváno v rodině a stýká se pouze s retardovanými dětmi 
 
210. Nadměrná přítulnost ve věku 2-5 let je příznakem 
a) sociální zralosti  
b) snížení intelektu 
c) ústavní výchovy 
d) dobrých rodinných vztahů 
 
211. EEG zobrazený signál na obrazovce je při skalpovém položení elektrod tvořen:  
a) neuronovým elektrickým potenciálem 
b) gliálním elektrickým potenciálem 
c) součtem neuronového, gliálního a muskulárního potenciálu 
 
212. Když se s pacientem po prvé setkáváme, podáme mu ruku 
a) Ze zdvořilosti a úcty 
b) Na uvítanou 
c) Abychom dali najevo svoji sympatii 
d) Platí vše uvedené 
 
213. Mezi hypnosugestivní metody patří 
a) skupinová hypnóza 
b) hypnokatarze 
c) autohypnoza 
d) platí vše uvedené 
 
214. Syndrom demence připomínají psychopatologické symptomy při 
a) Hyperfunkci příštítných tělísek 
b) Basedowově chorobě 
c) Myxedému 
d) Diabetes mellitus II. typu 
 

215. U deliria tremens se pravidelně vyskytuje 
a) Profúzní pocení 
b) Průjmy 
c) Pokles TK 
d) Bradykardie 
 
216. Obvyklým nálezem EEG u deliria je  
a) beta aktivita 
b) fokální hrotová aktivita 
c) zmnožení theta aktivity a desynchronizace 
d) aktivita hrot-vlna 
 
217. K patickému afektu nepatří 
a) rychlý nástup 
b) následná desorientace 
c) následná amnézie 
d) kvantitativní porucha vědomí 
 
218. Mezi mentální retardace způsobené poruchou metabolismu lipidů nepatří 
a) Gaucherova choroba 
b) Tay-Sachsova choroba 
c) Fenylketonurie 
d) Niemann-Pickova choroba 
 
219. Mezi nootropní farmaka náleží: 
a) meskalin 
b) fluoxetin 
c) piracetam 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
220. Demence Alzheimerova typu (DAT) s pozdním začátkem je charakterizovaná přítomností 
a) Afektivní lability 
b) Konfabulací 
c) Hypochondrických bludů 
d) Hyperaktivity 
 
221. Přímým průkazem závislosti na alkoholu je 
a) Cirhóza jater 
b) Příznaky odvykacího stavu 
c) Konfabulace 
d) Chorobná žárlivost 
 
222. Pro léčbu poruch chování v dětském věku jsou užívána nejvíce: 
a) antipsychotika, především risperidon 
b) stimulancia 
c) antidepresiva 



d) k léčbě této poruchy farmaka nepoužíváme 
 
223. Berneovou transakční analýzou se rozumí 
a) Analýza chování dětí, rodičů a dospělých 
b) Analýza komunikace mezi lidmi ze strany já-dítě-rodič-dospělý 
c) Analýza konfliktní situace mezi dětmi a rodiči 
d) Změny v reakcích na zátěž u dětí a dospělých 
 
224. Rodinné prostředí a výchovné styly se nejvíce podílejí na vzniku 
a) neurotických obtíží 
b) specifických vývojových poruch školních dovedností 
c) infantilního autismu 
d) Rettova syndromu 
 
225. Patická rozespalost je charakterizována 
a) divokými sny 
b) kvantitativní poruchou vědomí 
c) nočními děsy 
d) kvalitativní poruchou vědomí 
 
226. Při konstatování snížené příčetnosti je využíváno především ustanovení 
a) § 26 trestního zákona 
b) § 27 trestního zákona 
c) § 12 trestního řádu 
d) § 32 trestního řádu 
e) žádná odpověď není správná 
 
227. Alzheimerova demence má klasickou EEG patologii. 
a) difuzně distribuovanou ve všech svodech 
b) disperzní nález s ložiskem v jednom svodu, v ostatních nález normální 
c) má klasické epileptické EEG grafoelementy 
 
228. Mezi základní příznaky manické epizody patří 
a) Logoroe 
b) Povznesená nálada 
c) Zvýšené psychomotorické tempo 
d) Platí vše uvedené 
 
229. Blokáda adrenergních alfa 1 receptorů nezpůsobuje: 
a) reflexní tachykardií s hypertenzí 
b) poruchy srdečního AV vedení 
c) poruchy erekce 
d) zvýšení chuti k jídlu 
 
230. Hypertermie v průběhu maligního neuroleptického syndromu dosahuje nejméně: 
a) 38 °C 

b) 40 °C 
c) 41 °C 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
231. Diagnózu progresivní paralýzy jednoznačně potvrdí přítomnost 
a) Demence 
b) Pozitivních reakci na syfilis v krvi 
c) Atrofie mozku ověřené CT nálezem 
d) Pozitivního likvorologického nálezu 
 
232.  U pacienta, který trpí bipolární afektivní poruchou je riziko unipolární deprese pro příbuzné 1. 
stupně: 
a) 20 - 26% 
b) 1 - 3% 
c) 10 - 12% 
d) 30 - 36% 
 
233. Aprosexie je porucha 
a) paměti 
b) vyšších citů 
c) sexuálního pudu 
d) emotivity 
e) pozornosti 
 
234. Citová deprivace v útlém dětství způsobuje 
a) emoční poruchy 
b) poruchy vývoje osobnosti 
c) nic z uvedeného 
d) platí vše uvedené 
 
235. Pro deliriózní stav je typické 
a) ranní pesimum nálady 
b) blud kontrolovanosti 
c) expansivní nálada 
d) dezorientace 
e) intrapsychické halucinace 
 
236. Pro parafrenní formu schizofrenie jsou typické 
a) Tělové halucinace 
b) Transformace osobnosti 
c) Porucha intelektu 
d) Depresivní nálada 
 
237. Časná forma demence Alzheimerova typu (DAT) začíná nejpozději před dosažením věku  
a) 50 let  
b) 55 let 



c) 60 let 
d) 65 let 
 
238. Coming out je termín označující 
a) proces rozpoznání atypické sexuální orientace 
b) první setkání deviantních jedinců 
c) homosexuální debut 
d) heterosexuální debut 
 
239. K symptomům anorexia nervosa purgativní formy nepatří 
a) Úmyslné navozování zvracení  
b) Zneužívání diuretik a laxativ  
c) Zneužívání dietních prostředků  
d) Pouhá restrikce množství potravy 
e) Neúměrní cvičení, i při ohrožení zdravotního stavu 
 
240. Vtíravý strach se silným emočním nábojem se nazývá 
a) fobie 
b) blud 
c) komplex 
d) raptus 
 
241. Imperativní halucinace znamenají 
a) zveřejňování myšlenek 
b) ovlivňování myšlenek na dálku 
c) udílení příkazů 
d) vkládání cizích myšlenek 
e) platí vše uvedené 
 
242. Věková regrese je 
a) Postupné opožďování psychického vývoje 
b) Snaha o vzbuzení dojmu mladšího věku-především u žen 
c) Dianetické prožívání minulých životů 
d) Subjekt je vhodnou technikou vrácen do dřívějšího období svého života 
 
243. Které duševní poruchy nebo choroby mohu mít specifický nález na nativním EEG záznamu? 
a) schizofrenní porucha 
b) depresivní porucha úzkostná 
c) depresivní porucha psychotické intenzity 
d) epilepsie 
 
244. Při dlouhodobém užívání opioidů dochází k  
a) Poruchám myšlení 
b) Poruchám libida 
c) Poruchám chování 
d) Platí vše uvedené 

 
245. Převážně u dívek se vyskytuje 
a) Kannerův syndrom 
b) Rettův syndrom 
c) školní fobie 
d) dyslexie 
 
246. Deliriózní stav se zpravidla nevyskytuje u 
a) Pneumonie 
b) Typhus exanthematicus 
c) Diphterie 
d) Malárie 
 
247. Mezi antidepresiva, která jsou léky volby u sexuálně aktivních pacientů s afektivní poruchou, 
patří 
a) klomipramin 
b) citalopram 
c) fluoxetin 
d) bupropion 
e) vše z uvedeného 
 
248. Když nemocný nehovoří, aniž jde o organickou poruchu řeči, jedná se o 
a) afonii 
b) afázii 
c) mutismus 
d) parafázii 
 
249. Apaticko-abulický syndrom je poruchou především 
a) myšlení 
b) emotivity a vůle 
c) vědomí 
d) obživného pudu 
 
250. Přesvědčení, že pacientovi někdo čte myšlenky, patří do okruhu  
a) halucinací paměti 
b) intrapsychických halucinací 
c) obsedantního myšlení 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
251. Somatizace je 
a) somatické příznaky u duševní poruchy 
b) konverze psychických problémů do somatických obtíží 
c) psychické příznaky u somatické poruchy 
d) platí vše uvedené 
 
252. Myšlení inkoherentní je 



a) katatymní 
b) ulpívavé 
c) nesouvislé 
d) zabíhavé 
e) zmatené 
 
253. Flexibilitas cerea je 
a) jednotvárné opakování týchž úkonů 
b) setrvávání v pasivně nastavené pozici 
c) obřadné úkony 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
254. Krádeže jsou typické pro 
a) Mentální retardaci 
b) Disociální poruchu osobnosti 
c) Epilepsii 
d) Abulii 
 
255. Po sexuální stránce mají nejméně obtíží v sexuálním a partnerském životě pacienti 
a) s poruchami nálady 
b) se schizofrenií 
c) s neurotickými obtížemi 
d) s poruchami příjmu potravy 
e) s demencí 
 
256. Citová oploštělost je typická pro 
a) závislou poruchu osobnosti 
b) melancholický stupor 
c) manický stupor 
d) schizofrenii 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
257. Bipolární afektivní porucha se častěji vyskytuje u osob s habitem 
a) Pyknickým 
b) Astenickým 
c) Atletickým 
d) Dysplastickým 
 
258. Alogenní myšlenky jsou součástí 
a) inkoherentního myšlení 
b) intrapsychických halucinací 
c) zmateného myšlení 
d) platí vše uvedené 
 
259. Neologismus je označení pro 
a) nově vzniklý blud 

b) neobvyklé spojení slov 
c) nově vytvořené slovo z psychotických motivací 
d) intrapsychickou halucinaci 
 
260. Acetylcholinesterázy jsou enzymy, které: 
a) syntetizují acetylcholin 
b) odbourávají acetylcholin 
c) zvyšují zpětné vychytávání cholinu v neuronech 
d) snižují zpětné vychytávání cholinu v neuronech 
 
261. Sexuální pud lze tlumit 
a) neuroleptiky 
b) antiandrogeny 
c) gestageny 
d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
262. Odvykací stav při závislosti na psychoaktivních látkách vzniká jako důsledek závislosti 
a) Psychické 
b) Somatické 
c) Psychologické 
d) Platí vše uvedené 
 
263. Mezi formy depresivní nálady nepatří nálada 
a) anxiózní 
b) rezonantní 
c) apatická 
d) anhedonická 
 
264. Diagnóza patického afektu v době páchání trestné činnosti má obvykle za následek vyslovení 
a) vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností 
b) podstatného snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností 
c) polehčující okolnosti 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
265. Při pohlavním styku nedosahuje orgasmu nikdy 
a) 5-10 % žen 
b) 10-20 % žen 
c) 20-30 % žen 
d) 30-40 % žen 
e) 40-50 % žen 
 
266. V případě, že se pachatel poprvé dopustí trestného činu ve stavu patické opilosti, hodnotíme 
jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti většinou jako 
a) zachovalé 
b) snížené 



c) vymizelé 
d) podle hladiny alkoholu v krvi a dalších okolností 
 
267. Pro cyklothymii je charakteristické 
a) Emoční vyhaslost 
b) Střídání nálad 
c) Megalomanické bludy 
d) Přechodné psychotické epizody 
 
268. Amence, amentní stav je zastaralý název pro  
a) mentální retardaci 
b) demenci 
c) kvalitativní poruchu vědomí 
d) mrákotný stav 
 
269. Postup léčby je třeba 
a) Pacientovi vysvětlit a prokonzultovat 
b) Příliš s pacientem neprobírat 
c) Neplatí nic z uvedeného 
d) Platí vše uvedené 
 
270. Paroxetin náleží mezi: 
a) tricyklická antidepresiva 
b) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 
c) inhibitory monoaminooxidázy A typu 
d) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (antidepresiva 3. generace) 
 
271. Autogenní trénink vypracoval 
a) V. E. Frankl 
b) C. G. Jung 
c) J. Fischer 
d) J. H. Schultz 
 
272. Iluze je  
a) porucha vědomě navozená 
b) vjem bez reálného podnětu 
c) porucha myšlení 
d) zkreslený vjem reálné skutečnosti 
 
273. Disociační porucha motoriky je typická pro  
a) Reaktivní stavy 
b) Epilepsii 
c) Schizofrenii 
d) Organické poruchy 
 
274. Přesvědčení o vkládání a odnímání myšlenek patří mezi 

a) poruchy osobnosti 
b) poruchy jednání 
c) intrapsychické halucinace 
d) platí vše uvedené 
 
275. Závěť je neplatná, když zůstavitel 
a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům 
b) v době jejího sestavování trpěl duševní poruchou 
c) byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům vzhledem k nakládání s majetkem 
d) platí vše uvedené 
 
276. Pro trvalou poruchu s bludy je typický výskyt 
a) Halucinací 
b) Formálních poruch myšlení 
c) Bludů často navazujících na traumatizující zážitek 
d) Platí vše uvedené 
 
277. Mezi základní symptomy schizofrenie nepatří 
a) Kvalitativní poruchy myšlení 
b) Kvalitativní poruchy vědomí 
c) Poruchy jednání 
d) Přetrvávající halucinace 
 
278. Mezi chronické komplikace alkoholismu nelze zařadit 
a) Patickou ebrietu 
b) Korsakovovu psychózu 
c) Degradaci a deprivaci osobnosti  
d) Wernickeovu encefalopatii 
 
279. Katathymní myšlení je typické pro 
a) katatonní schizofrenii 
b) emoční útlum 
c) myšlení zkreslené emocí 
d) platí vše uvedené 
 
280. Extrémní zátěžové situace v časném dětství mohou měnit zejména aktivitu dopaminergního a 
noradrenergního systému: 
a) uvedené tvrzení je správné 
b) uvedené tvrzení není správné 
c) dochází k ovlivnění pouze systému dopaminergního 
d) dochází k ovlivnění pouze systému noradrenergního 
 
281. Zvýšené riziko onemocnění diabetem mellitem je vyšší po dlouhodobém podávání:  
a) klozapinu a olanzapinu 
b) chlorpromazinu a levopromazinu 
c) haloperidolu 



d) u žádného z uvedených farmak 
 
282. K charakteristice schizoidní osobnosti nepatří 
a) Důvěřivost 
b) Snový svět 
c) Podezíravost 
d) Uzavřenost 
 
283. Empatie je 
a) Klidný oční kontakt 
b) Vcítění se 
c) Terapeutická metoda 
d) Nic z uvedeného 
 
284. Alternace osobnosti znamená 
a) životní zlom 
b) desintegraci osobnosti 
c) střídání dvou i více identit 
d) rozštěp osobnosti 
 
285. Nejvýraznější protiúzkostný efekt z uvedených antidepresiv má: 
a) moclobemid 
b) bupropion 
c) fluoxetin 
d) paroxetin 
 
286. Oční kontakt s pacientem 
a) Je důležitý v počáteční fázi rozhovoru 
b) Nemá bránit písemným poznámkám 
c) Je důležitější, než písemné poznámky 
d) Platí vše uvedené 
 
287. Ředitelská nemoc (manager´s disease) je v podstatě 
a) Posttraumatická stresová porucha 
b) Fobická úzkostná porucha 
c) Neurastenie s psychosomatickou symptomatikou 
d) Larvovaná deprese 
 
288. Pasivní negativismus je 
a) strojové vykonávání příkazu 
b) psychomotorický útlum 
c) nevyhovění výzvě 
d) nepřirozené obřadní úkony 
 
289. U odsouzeného sexuálního delikventa, kterému byla uložena ochranná léčba, lze provést 
kastraci 

a) po projednání žádosti pachatele o tento zákrok v odborné komisi 
b) na příkaz soudu 
c) z rozhodnutí lékaře, provádějícího ochrannou léčbu 
d) nelze provést 
 
290. Plasticita mozku (platí následující výrok): 
a) plasticita mozku je zodpovědná za učení a je nejvýraznější během vývoje, je přítomna v menší 
míře po celý život 
b) plasticita mozku je zodpovědná za učení a je nejvýraznější během vývoje, v menší míře se projevuje 
do 40 let věku 
c) plasticita mozku je zodpovědná za učení a je nejvýraznější během vývoje, v menší míře se projevuje 
do 50 let věku 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
291. K příznakům schizoidní osobnosti nepatří 
a) Nedostatek blízkých přátel 
b) Necitlivost pro společenské konvence 
c) Zjevná lhostejnost ke chvále a kritice 
d) Zvýšená sexuální aktivita 
 
292. Mezi typické příznaky počínající Alzheimerovy demence s časným začátkem nepatří 
a) Fatické poruchy 
b) Depresivní nálada 
c) Začátek po 65. roce 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
293. Mezi komplikace dlouhodobé léčby tricyklickými antidepresivy nepatří: 
a) sklon k tachykardii 
b) zácpa 
c) poruchy akomodace oka 
d) tardivní dyskineze 
 
294. Heterogenní etiologie duševních poruch znamená že: 
a) při různé genetické podmíněnosti existují stejné klinické obrazy duševní choroby 
b) při stejné genetické podmíněnosti existují různé klinické obrazy 
c) nejedná se o genetickou podmíněnost 
d) nic z uvedeného není správné 
 
295. Amnestická desorientace je typická pro syndrom 
a) apaticko-abulický  
b) korsakovský 
c) oneiroidní 
d) pseudoneurastenický 
 
296. Nejlepší účinek profylaxe lithiem je možno očekávat u: 
a) rychlých cyklérů 



b) pacientů s bipolární afektivní poruchou 
c) pacientů s periodickou rekurentní depresí 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
297. Typické poruchy chování v dětském věku jsou  
a) toulky, lži, krádeže, záškoláctví 
b) enuréza, mutismus, balbuties 
c) úzkost, neklid, fobie 
d) sebepoškozování 
 
298. Je-li jedinec trpící schizofrenií přesvědčen, že vidí ústy, jde o halucinaci 
a) intrapsychickou 
b) cenestetickou 
c) extrakampinní 
d) inadekvátní 
 
299. U deliria tremens bývají nejčastější halucinace a iluze 
a) Zrakové 
b) Tělové 
c) Sluchové 
d) Intrapsychické 
 
300. Kritériem nepříčetnosti pachatele jsou 
a) kvalita rozpoznávacích a ovládacích schopností pachatele v době páchání trestné činnosti 
b) diagnóza duševní poruchy 
c) dostatečný intelekt 
d) platí vše uvedené 
 
301. Při rodinné terapii – systemickém přístupu je nutné 
a) Léčit člena rodiny, který je nemocen 
b) Léčit člena rodiny, který má největší vliv na rozvoj choroby u člena rodiny 
c) Léčit postupně všechny členy rodiny 
d) Ovlivnit systém rodinných vazeb a vztahů společně s jejich vzájemnou komunikací 
 
302. Přítomnost pouze jednoho X-chromozómu (tzv. X variant je u 
a) Fenylketonurie 
b) Klinefelterova syndromu 
c) Turnerova syndromu 
d) Mongolismu 
 
303. Upustit od potrestání pachatele, když ochranné léčení lépe splní ochranu společnosti i nápravu 
pachatele, umožňuje 
a) § 26 trestního zákona 
b) § 27 trestního zákona 
c) § 47 trestního zákona 
d) § 172 trestního zákona 

e) žádná odpověď není správná 
 
304. Racionalizace je 
a) Změna vedoucí k využití psychických možností organismu hospodárným způsobem 
b) Psychoterapeutický směr zabývající se rozvojem kognitivních schopností, nácvikem jednotlivých 
jeho složek 
c) Systém zdůvodnění, omluv a výmluv vycházející z potřeby potlačit negativní psychické děje 
d) Systém psychických dějů důležitých pro změnu motivace 
 
305. Specifické vývojové poruchy školních dovedností jsou způsobeny 
a) mentální retardací 
b) vnějšími faktory školního prostředí 
c) zrakovými a sluchovými vadami 
d) ničím z uvedeného 
 
306. Chronická žárlivost je typická pro 
a) Schizofrenii 
b) M. Alzheimer 
c) Chronický alkoholismus 
d) Psychotickou depresi 
 
307. Během rozhovoru si psychiatr všímá 
a) Toho, co pacient říká 
b) Toho, co pacient říká a jak se při tom chová 
c) Vlastních pocitů 
d) Platí vše uvedené 
 
308. Pro panickou poruchu je typické 
a) psychogenní příčina 
b) opakovaný výskyt 
c) ranní pesimum 
d) cyanóza rtů 
 
309. Vyšší city jsou narušeny u 
a) demence 
b) některých specifických poruch osobnosti 
c) schizofrenie 
d) všeho uvedeného 
 
310. Posttraumatická stresová porucha se vyvine od stresující události 
a) Ihned  
b) Jako opožděná reakce do 6 měsíců 
c) Po několika letech  
d) Platí vše uvedené 
 
311. Mezi periodické depresivní poruchy patří deprese 



a) Psychogenní 
b) Organická 
c) Larvovaná 
d) Symptomatická 
 
312. Snížená schopnost dělat všední rozhodnutí bez poskytování rad a ujišťování druhými je 
projevem poruchy osobnosti 
a) emočně nestabilní 
b) schizoidní 
c) vyhýbavé 
d) závislé 
 
313. Hepatotoxicita se nejčastěji vyskytuje jako závažná komplikace léčby: 
a) klasickými antipsychotiky 
b) tricyklickými antidepresivy 
c) revesibilními inhibitory monoaminooxidázy 
d) benzodiazepinovými anxiolytiky 
 
314. Mezi nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky inhibitorů mozkových acetylcholinesteráz patří: 
a) gastrointestinální účinky – průjmy, nechutenství, nauzea, dyspepsie 
b) Epileptické záchvaty 
c) Nežádoucí sedace 
d) Kožní projevy – exantémy, zarudnutí, fotosenzitivita 
 
315. Amnestická dezorientace je projevem 
a) poruchy vědomí 
b) depersonalizace 
c) poruchy paměti 
d) halucinatorního syndromu 
 
316. Dělení psychoterapie na direktivní a nedirektivní je podle 
a) Životního zaměření pacienta 
b) Chování terapeuta 
c) C. G. Junga 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
317. Rozhovor je třeba 
a) Nechat volně plynout 
b) Vést bod po bodu 
c) Vše řečené přesně zaznamenat 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
318. Mezi nežádoucí účinky léčby benzodiazepiny nepatří: 
a) sedace 
b) amnestický syndrom 
c) potenciace účinku alkoholu 

d) kardiotoxicita 
 
319. Kontrérní myšlenky mají ráz myšlení 
a) katatymního 
b) bludného 
c) zmateného 
d) vtíravého 
 
320. K příznakům změn osobnosti po katastrofické zkušenosti nepatří 
a) Zhoršení interpersonálních vztahů 
b) Zvýšená potřeba sociálních kontaktů 
c) Nedůvěřivý postoj ke světu 
d) Pocity prázdnoty a beznaděje 
 
321.  Hypnoterapie se osvědčuje u 
a) Funkčních a organických poruch ústrojí trávicího, vyměšovacího, dechového atd. 
b) Psychogenních poruch hybnosti, smyslů a chování 
c) Poruch citového prožívání a nepříjemných tělesných pocitů 
d) Platí vše uvedené 
 
322. Autencitou rozumíme 
a) Opravdovost  
b) terapeut reaguje jako člen skupiny 
c) přirozená forma lidského setkání 
d) platí vše uvedené 
 
323. Od dětství do dospělosti lze zaznamenat v EEG následující změny: 
a) vzestup podílu alfa aktivity, ústup theta a delta aktivity 
b) vzestup theta a beta aktivity na úkor alfa aktivity 
c) vzestup podílu theta aktivity a ústup alfa a beta aktivity 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
324. Tourettův syndrom je při léčbě antipsychotiky (zejména risperidonem) kompenzován: 
a) asi u 50% pacientů 
b) asi u 70% pacientů 
c) asi u 10% pacientů 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
325. ADHD se vyskytuje: 
a) pouze u dětí předškolního věku 
b) v dětském, dorostovém a dospělém věku 
c) pouze u dětí školního věku 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
326. K vaskulární demenci nepatří 
a) Binswangerova encefalopatie 



b) Parkinsonova choroba 
c) Smíšená kortikální a subkortikální demence 
d) Multiinfarktová demence 
 
327. Synaptické změny trvají: 
a) od několika milisekund až po několik měsíců 
b) několik milisekund 
c) od několika milisekund po několik hodin 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
328. Paralysis progressiva juvenilis 
a) je častým projevem vrozené příjice 
b) je důsledkem pohlavního zneužití 
c) vzniká při pohlavní promiskuitě 
d) je méně častým projevem vrozené příjice 
 
329. Anxiolytika u dětí: 
a) používáme výjimečně 
b) zvyšují riziko zhoršení poruchy pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD) a dětské 
agresivity 
c) anxiolytika jsou používána téměř výhradně jako antikonvulzivní léčba 
d) platí vše uvedené 
 
330. Grimasování je 
a) obřadné, nepřirozené úkony 
b) útlum pohybových reakcí 
c) bizarní mimika 
d) napodobování vzoru 
 
331. Grafospasmus se vyskytuje u  
a) Spánkové obrny 
b) Disociační poruchy 
c) M. Huntington 
d) M. Alzheimer 
 
332. Prefrontální kortex zprostředkuje následující funkce: 
a) pozornost a percepce 
b) časové integrace 
c) afekty a emoce 
d) platí vše uvedené 
 
333. Zmatené myšlení se vyskytuje při 
a) mentální retardaci 
b) demenci 
c) deliriu 
d) schizofrenii 

 
334. Při odvykacím stavu po odnětí některých psychoaktivních látek se vyskytnou 
a) Halucinace 
b) Obluzené vědomí 
c) Iluze 
d) Platí vše uvedené 
 
335. Závěry soudně znaleckého psychiatrického posudku jsou pro soud 
a) zavazující 
b) hodnotí se jako jeden z důkazů 
c) mají pouze pomocný význam 
d) nemusí je brát do úvahy 
 
336. EEG záznam je ve většině případů ovlivněn, změněn proti normálu po podání: 
a) antipsychotik 
b) benzodiazepinů, anxiolytik 
c) lithiových solí 
d) všech výše uvedených psychofarmak 
 
337. Mezi nežádoucí účinky zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nepatří: 
a) zácpa 
b) snížení sexuální apetence 
c) snížení chuti k jídlu 
d) možnost zhoršení gastroduodenální vředové choroby 
 
338. Pro emotivitu u schizofrenie je typická nálada 
a) Depresivní 
b) Manická 
c) Euforická 
d) Oploštělá 
 
339. Moristan byl 
a) nositel duševní choroby 
b) zákon na ochranu společnosti před duševně chorými 
c) útulek pro duševně choré 
d) medikamentózní prostředek pro léčbu duševní choroby 
 
340. Psychoterapeutický proces je děj, který 
a) Vede ke změně vrozené genetické výbavy 
b) Umožní pacientovi vysvětlit jeho onemocnění 
c) Psychologickými prostředky dosáhne změnu v postoji k chorobě za pomoci terapeuta 
d) Je zaměřen na navození potřebných změn v myšlení, prožívání a chování pacienta a je řízen 
terapeutem 
 
341. Celoživotní prevalence předčasné ejakulace v populaci je přibližně 
a) 5% 



b) 15% 
c) 25% 
d) 35% 
e) 45% 
 
342. Bipolární afektivní porucha v dětství se léčí 
a) elektrokonvulzivní terapií 
b) psychofarmaky 
c) separací od rodiny 
d) inzulínovou terapií 
 
343. Sugestibilita je 
a) Léčebné působení hypnózou 
b) Schopnost jedince reagovat na sugesce 
c) Schopnost jedince reagovat na příkazy 
d) Ovlivnitelnost pacienta v dané situaci 
 
344. Pohlaví jedince má svou komponentu 
a) genetickou 
b) gonadální 
c) genitální 
d) centrální 
e) platí vše uvedené 
 
345. Pseudodemence se řadí k poruchám 
a) Disociačním 
b) Afektivním 
c) Organickým 
d) Intelektu 
 
346. Svépomocné skupiny sdružují jedince 
a) Se stejnou chorobou, využívající vzájemně osobních zkušeností, terapeut má funkci konzultanta 
b) Se stejnou chorobou, využívající vzájemně osobních zkušeností, program řídí terapeut 
c) Se stejnou chorobou (somatickou či psychickým postižením), využívající svých osobních zkušeností, 
terapeuta nepotřebují 
d) Jedince, kteří zpracovávají zadanou problematiku či vytvářejí potřebné programy týkající se určité 
choroby 
 
347. Osoby, u kterých je popsáno vyšší riziko vzniku poruchy příjmu potravy  
a) mají pocit malé vlastní hodnoty,  
b) hodnotí sebe samy očima druhých 
c) podléhají vnějším hodnotám 
d) platí vše uvedené 
 
348. Autorem díla „Výklad snů“ (1900) je 
a) K. Abrahám 

b) J. Bieber 
c) C. G. Jung 
d) S. Freud 
 
349. Skupinová dynamika je 
a) Rozvoj aktivit ve skupině pacientů, především s orientací na odstranění příznaků choroby 
b) Aktivní účast členů skupiny v diskusi o problému člena skupiny  
c) Využití terapeuticky významného vztahu mezi terapeutem a pacienty a zejména mezi pacienty 
samotnými ve skupinové psychoterapii 
d) Aktivizace skupiny pacientů jinou nebo i více skupinami 
 
350. Mezi následky dlouhodobého zneužívání toluenu nepatří 
a) Demence 
b) Poruchy krvetvorby 
c) Poškození jaterních a ledvinových funkcí 
d) Chronické záněty sliznic dýchacích cest 
 
351. K negativním příznakům schizofrenie patří 
a) Persekuční bludy 
b) Sluchové halucinace 
c) Neklid 
d) Alogie 
 
352. Mezi trvalé poruchy nálady nepatří 
a) Cyklotymie 
b) Dystymie 
c) Rekurentní depresivní porucha 
d) Depresivní porucha osobnosti 
 
353. V etiopatogenezi Alzheimerovy choroby se uplatňuje 
a) nepřítomnost tau-proteinu 
b) zvýšená přítomnost amyloidového prekurzorového proteinu 
c) přítomnost beta- a gama-sekretázy 
d) nedostatek volných kyslíkových radikálů 
 
354. K neorganickým poruchám spánku nepatří 
a) noční můry 
b) sopor 
c) dyssomnie 
d) noční děs 
e) somnambulismus 
 
355. Pro psychogenní poruchy erekce je typické 
a) plíživý začátek obtíží 
b) věk nad 30 let 
c) nepřítomnost partnerských konfliktů 



d) stálost obtíží 
e) nic z uvedeného 
 
356. Pachatel trpící chronickou paranoidní schizofrenií, který spáchá trestný čin pod vlivem svých 
bludů, je většinou 
a) shledán nepříčetným 
b) je mu uloženo ochranné léčení 
c) může být omezen ve způsobilosti k právním úkonům 
d) platí vše uvedené 
 
357. Mezi tzv. scavengery (vychytávače, zametače) volných kyslíkových radikálů, používaných jako 
pomocné prostředky v léčbě demencí, nepatří: 
a) E – vitamin (alfa-tokoferol) 
b) quetiapin 
c) beta-karoten 
d) větší dávky C vitaminu 
 
358. Přenos je termín pro označení přenesení 
a) Pozitivní či negativní nálady z pacienta na terapeuta 
b) Pozitivní či negativní nálady z terapeuta na pacienta 
c) Vývojově vytvořeného vztahu k významné osobě na terapeuta 
d) Pacientova postoje, způsobu prožívání a reagování dříve osvojeného do současného vztahu 
k terapeutovi 
 
359. Alprazolam je: 
a) benzodiazepinové anxiolytikum 
b) selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 
c) nebenzodiazepinové hypnotikum 
d) tricyklické antidepresivum 
 
360. Když nevíme, jak pacientovi poradit, 
a) Neřekneme mu raději nic 
b) Poradíme mu něco, co nemůže uškodit 
c) Utěšíme ho 
d) Situaci vysvětlíme a rady se zatím zdržíme 
 
361. Neschopnost poučit se ze zkušenosti (zvláště trestu) je typická pro poruchu osobnosti 
a) Histrionskou 
b) Disociální 
c) Anankastickou 
d) Schizoidní 
 
362. Extractum ginkgo biloba se v psychiatrii používá v terapii: 
a) depresí 
b) úzkostných poruch 
c) delirií 

d) lehkých poruch poznávacích funkcí 
 
363. Pro demenci s Lewyho tělísky je typické 
a) Fluktuující průběh 
b) Paranoidně halucinatorní stavy 
c) Deliriózní stavy 
d) Platí vše uvedené 
 
364. Rodinné prostředí má největší význam ve věku 
a) předškolním 
b) 6-10 let 
c) 18-25 let 
d) 1-18 let 
 
365. Maligní neuroleptický syndrom vzniká při kombinaci: 
a) antipsychotik s antidepresivy 
b) antipsychotik s hypnotiky 
c) antipsychotik s lithiem 
d) kombinace neuroleptik s jinými psychofarmaky není podmínkou rozvoje maligního 
neuroleptického syndromu 
 
366. Pro histrionskou poruchu osobnosti není typické 
a) Trvalé vyhledávání vzrušení 
b) Nezájem o vlastní zevnějšek 
c) Mělká a labilní emotivita 
d) Přehnané projevy emocí 
 
367. Zvýšená úzkostnost se vyskytuje u 
a) Anginy pectoris 
b) Tyreotoxikózy 
c) Hypoglykemie 
d) Platí vše uvedené 
 
368. Sadismus a pedofilie 
a) vzájemně se vylučují 
b) mohou se vzácně nacházet u jednoho jedince 
c) při vzájemné kombinaci jsou výrazem psychotické poruchy 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
369. Pacient aktuálně hospitalizovaný v psychiatrickém zařízení má právo volit a být volen 
a) vždy 
b) pouze pakliže nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům 
c) závisí na posouzení ošetřujícího lékaře 
d) rozhoduje příslušná volební komise 
 
370. Poruchy chování se diagnostikují u 



a) chování spojeného s manickým syndromem 
b) ojedinělých kriminálních činů 
c) disociálního chování trvajícího déle než 6 měsíců 
d) horečnatých stavů 
 
371. U pokročilé demence střední až vyšší intenzity doporučujeme 
a) omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům 
b) vymizení nebo podstatné snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností při spáchání trestného 
činu 
c) ustanovení opatrovníka 
d) platí vše uvedené 
 
372. K Aspergerovu syndromu nepatří 
a) autismus 
b) stereotypní zájmy 
c) stereotypní činnosti 
d) významné zpoždění rozvoje řeči 
 
373. Imaginativní techniky v návaznosti na relaxaci pacienta pracují s jeho 
a) Prožíváním 
b) Meditací 
c) Představami 
d) Sugescemi 
 
374. Ereutofobii řadíme k poruchám 
a) sexuálního pudu 
b) emotivity 
c) paměti 
d) osobnosti 
 
375. Trestní odpovědnost počíná 
a) 10. rokem 
b) 12. rokem 
c) 15. rokem 
d) 18. rokem 
 
376. Korektivní zkušenost má odstranit 
a) Disociální chování 
b) Důsledky dřívějších nepříjemných zkušeností psychiatrických hospitalizací 
c) Důsledky dřívějších zkušeností, které se promítají do dalších mezilidských vztahů 
d) Obranné mechanismy 
 
377. Při disociační poruše  
a) není přítomen Babinského reflex 
b) dochází k pokousání jazyka 
c) zornice nereagují na osvit 

d) hrozí zapadnutí jazyka 
 
378. Schizofrenie v dětství se léčí 
a) některými neuroleptiky 
b) pouze rodinnou psychoterapií 
c) přeřazením na jiný typ školy 
d) nic z uvedeného 
 
379.  Extractum ginkgo biloba má efekt na:  
a) neuronální metabolizmus 
b) likvidaci volných kyslíkových radikálů 
c) shlukování trombocytů a tím tvorbu mozkových trombů 
d) vše z uvedeného 
 
380. Když je na rozhovor málo času, lékař má 
a) Raději od rozhovoru upustit 
b) Rychle vše probrat 
c) Probrat jen to nejdůležitější 
d) Na konci rozhovoru říci, co ještě zbývá na příště 
 
381. Při léčbě klozapinem a olanzapinem může dojít:  
a) ke zvýšení triglyceridů a cholesterolu v plazmě 
b) ke zvýšení triglyceridů 
c) ke zvýšení cholesterolu 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
382. O záchvatech přejídání (binge eating) neplatí 
a) Je definován jako konzumace neobvyklého množství jídla 
b) V krátkém čase 
c) Je spojen s následným pocitem viny a studu 
d) Přejídání převážně málo kalorickou potravou 
e) Pro stanovení diagnózy je důležitá jejich frekvence  
 
383. Chorobná izolace od okolí patří do syndromu 
a) demence 
b) transformace osobnosti 
c) pseudodemence 
d) Aspergerova 
 
384. Pojem „rebound fenomen“ značí, že: 
a) s délkou léčby určitým preparátem přibývá nežádoucích efektů 
b) po náhlém vysazení látky se objeví všechny příznaky, které látka potlačuje 
c) s délkou léčby určitým přípravkem ubývá nežádoucích efektů 
d) po náhlém vysazení látky se ve zvýšené míře objevují její nežádoucí příznaky 
 
385. V léčbě bulimia nervosa se vedle nefarmakologických léčebných postupů uplatňují zejména: 



a) inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
b) fenothiaziny 
c) stimulancia 
d) žádná z uvedených skupin farmak 
 
386. Halucinace je porucha 
a) myšlení 
b) vnímání 
c) paměti 
d) pozornosti 
 
387. Pojem paranoidní se vztahuje k poruchám 
a) vnímání 
b) vědomí 
c) myšlení 
d) emotivity 
 
388. Schizofrenie v dětství 
a) začíná často 
b) začíná asi v 5% onemocnění 
c) začíná asi ve 40 % onemocnění 
d) není u dětí diagnostikována 
 
389. Sexuální úchylky (parafilie) jsou 
a) častěji u mužů 
b) častěji u žen 
c) stejně časté 
d) není možno přesně odpovědět 
e) existují transkulturální rozdíly 
 
390. Projevem přenosového vztahu je 
a) Nekritický obdiv 
b) Vzdorovitost 
c) Nepřiměřená kritičnost 
d) Platí vše uvedené 
 
391. Mezi obvyklé příznaky simplexní schizofrenie nepatří 
a) Plíživý začátek 
b) Halucinace 
c) Emoční otupělost 
d) Hypobulie 
 
392. Při terapii funkčních sexuálních poruch nepoužíváme 
a) Behaviorální postupy 
b) Sugestivní a hypnoterapeutické praktiky 
c) Partnerskou léčbu 

d) Meditativní techniky 
 
393. Pro paranoidní schizofrenii je typický příznak 
a) Intrapsychické halucinace 
b) Poruchy spánku 
c) Manická nálada 
d) Platí vše uvedené 
 
394. Ganserův syndrom je projevem 
a) M. Alzheimer 
b) M. Pick 
c) Psychogenní psychózy 
d) Psychotické deprese 
 
395. Mezi epileptické grafoelementy ( EEG projevy epilepsie) nepatří:  
a) komplexy hrot vlna 
b) mnohočetné hroty 
c) rolandický (mjú/µ ) rytmus 
 
396. Mezi projevy neurastenického syndromu nepatří 
a) Labilita nálad 
b) Porucha pozornosti 
c) Somatické potíže 
d) Hypochondrické bludy 
 
397. Poruchy vědomí, vnímání a paměti jsou m.j. příznaky osobnosti 
a) Anankastické 
b) Astenické 
c) Explosivní 
d) Histrionské 
 
398. Poruchy erekce jsou nejčastější ve věku kolem 
a) 20 let 
b) 30 let 
c) 40 let 
d) 50 let 
e) 60 let 
 
399. Pro disociální poruchu osobnosti je typické 
a) Přítomnost disociačních projevů 
b) Nezájem o city druhých osob 
c) Zvýšená tolerance k frustraci 
d) Snížená úroveň intelektu 
 
400. Pacient trpící epilepsií může mít nález:  
a) normální 



b) abnormní 
c) všechny uvedené možnosti 
d) patologický 
 
401. K demencím prionové etiologie nepatří demence při 
a) AIDS 
b) Kuru 
c) Creutzfeldtově-Jakobově chorobě 
d) Bovinní spongiformní encefalopatii 
 
402. Panická porucha vzniká následkem 
a) Prožití děsivé situace 
b) Bez přítomnosti zjevných provokujících momentů 
c) Obav z budoucnosti 
d) Platí vše uvedené 
 
403. Pro psychotickou depresivní náladu není typické 
a) neodklonitelnost 
b) večerní pesimum 
c) nemotivovanost 
d) ranní pesimum 
 
404. Terapeutickým vztahem je 
a) Přenos 
b) Vcítění a akceptování pacienta terapeutem 
c) Interakce terapeuta a pacienta 
d) Platí vše uvedené 
 
405. Jako psychická komplikace klimaktéria se vyskytuje 
a) Suicidální aktivita 
b) Klimakterická deprese 
c) Různá erotická dobrodružství 
d) Platí vše uvedené 
 
406. Skupinová psychoterapie užívá techniky 
a) analýzy biografie 
b) výkladu snů 
c) skupinové dynamiky 
d) platí vše uvedené 
 
407. Sebevražedné jednání v dospívání 
a) je vzácné 
b) je poměrně časté 
c) je druhou nejčastější příčinou smrti 
d) se nediagnostikuje, protože pojem smrti je ještě nejasný 
 

408. Bálintovský lékařský seminář má za cíl 
a) Odstranit komunikační šumy mezi lékaři 
b) Osvětlit vztahovou problematiku lékař-pacient 
c) Psychoterapeuticky podpořit lékaře v rámci duševní hygieny 
d) Řešit psychické problémy lékaře 
 
409. Virová etiologie byla prokázána u  
a) M. Huntingtoni 
b) M. Alzheimer 
c) M. Creutzfeldt-Jacob 
d) Neurosyfilis 
 
410. Hypnóza je stav 
a) sugescí změněného stavu vědomí 
b) sugescí nezměněného stavu vědomí 
c) změna ve vnímání 
d) změna kvality myšlení 
 
411. Zolpidem je: 
a) antipsychotikum 
b) antidepresivum 
c) inhibitor mozkových acetylcholinesteráz 
d) hypnotikum 
 
412. Mezi základní příznaky syndromu demence patří  
a) halucinace 
b) vrozený nedostatek intelektu 
c) porucha paměti 
d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
413. Sugesce je proces 
a) Za kterého dochází k nekritickému přijetí myšlenky 
b) Opakovaného vyslovení stejného slova 
c) Přijetí myšlenky s podmínkou zvýšení intenzity hlasu 
d) Přijetí myšlenky s podmínkou snížení intenzity hlasu 
 
414. Mezi preventivní opatření vzniku poruch příjmu potravy patří 
a) Orientace na zlepšení výkonu 
b) Zlepšení sebevědomí a sebehodnocení 
c) Orientace na hodnoty týkající se zevnějšku 
d) Zlepšení znalostí o zdravých dietách 
 
415. O nedobrovolném léčení rozhodne s konečnou platností 
a) ošetřující lékař 
b) ředitel zdravotnického zařízení 



c) vedoucí zdravotního odboru příslušného místního úřadu 
d) příslušný soud 
 
416. V případě, že se pachatel poprvé dopustí trestného činu ve stavu komplikované opilosti, 
hodnotíme jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti většinou jako 
a) zachovalé 
b) snížené 
c) vymizelé 
d) podle hladiny alkoholu v krvi a dalších okolností 
 
417. Fyziologické reakce na sexuální podněty lze rozdělit do fází 
a) excitace, plateau, uvolnění 
b) plateau, orgastické 
c) orgastické, uvolnění 
d) excitace, plateau, orgastické a uvolnění 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
418. Mechanismus účinku lithia je : 
a) komplexní (např. inhibuje inositolmonofosfatázu, GSK-3 beta, uptake a uvolňování glutamátu) 
b) serotoninergní 
c) serotoninergní, noradrenerní. dopaminergní. 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
419. Blokáda S2 serotoninových receptorů: 
a) upravuje spánek 
b) upravuje náladu 
c) snižuje agresivitu 
d) platí vše uvedené 
 
420. Neurotické poruchy nemají mezi svými příznaky 
a) poruchy nálady 
b) poruchy spánku 
c) vtíravé myšlenky 
d) hypochondrické bludy 
 
421. Z benzodiazepinových přípravků se používá jako hypnotikum: 
a) midazolam 
b) diazepam 
c) clonazepam 
d) bromazepam 
 
422. Humanistická psychoterapie využívá psychoterapeutického vztahu, který je 
a) Autentický 
b) Manipulativní 
c) Vždy positivní 
d) Selektivní 

 
423. U Alzheimerovy choroby dochází k 
a) Tvorbě patologické alfa-sekretázy 
b) Degeneraci tau-proteinu 
c) Zvýšení acetylcholinergní transmise 
d) Platí vše uvedené 
 
424. Karbamazepin je užíván při léčbě: 
a) epilepsie 
b) neuralgie trigeminu 
c) manie 
d) ve všech uvedených případech 
 
425. U chlapců se projevuje častěji než u dívek 
a) infantilní autismus 
b) hyperkinetický syndrom 
c) enuréza 
d) vše uvedené 
 
426. Spánková opilost znamená 
a) ebrietu s následným spánkem 
b) somnolenci při spánkové deprivaci 
c) nadměrnou spavost 
d) chorobnou rozespalost ve smyslu mrákotného stavu 
e) nadměrnou spavost při alkoholové závislosti 
 
427. Vtíravé myšlenky pacient vnímá jako 
a) projev sníženého intelektu 
b) nesmyslné 
c) telepatické ovlivňování 
d) příjemné rozptýlení 
 
428. Separační úzkostná porucha v dětství se projevuje 
a) dysgrafií 
b) lhavostí 
c) tiky 
d) odmítáním školní docházky 
 
429. Mezi fáze rozvoje patologického hráčství nepatří fáze 
a) Výher 
b) Prohrávání 
c) Kritičnosti 
d) Zoufalství 
 
430. Schizofrenie v dětství 
a) má stejnou prognózu jako v dospělosti 



b) má horší prognózu než v dospělosti 
c) je nevyléčitelná 
d) má dlouhé období remise 
 
431. Pacientovi se představit 
a) Je zdvořilé 
b) Vzbuzuje důvěru 
c) Sděluje pacientovi, že ho bereme jako rovnocenného partnera 
d) Platí vše uvedené 
 
432. Z hlediska páchání trestné činnosti je společensky nejnebezpečnější a nejrozšířenější drogou 
a) alkohol 
b) marihuana 
c) kokain 
d) pervitin 
e) heroin 
 
433. Disociační porucha je charakterizovaná 
a) Organickým poškozením CNS 
b) Psychogenním původem 
c) Disociální poruchou osobnosti 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
434. Automutilace může být projevem 
a) libidinózního jednání 
b) touhy po sebetrýznění 
c) schizofrenie 
d) platí vše uvedené 
 
435. Mezi inhibitory mozkových acetylcholinesteráz nepatří: 
a) rivastigmin 
b) piracetam 
c) donepezil 
d) galantamin 
 
436. Mezi poruchy vnímání patří 
a) fotomy 
b) paramnézie 
c) dezorientace 
d) hypoprosexie 
e) agrypnie 
 
437. Ulpívavé myšlení se vyznačuje 
a) neschopností odtrhnout se od tématu 
b) zmateností 
c) paralogiemi 

d) opakováním slov i větších celků 
 
438. Za základ pudové síly považuje pud sexuální a pud destrukční 
a) E. Fromm 
b) C. G. Jung  
c) S. Freud 
d) H. J. Eysenk 
 
439. Pro Korsakovský syndrom jsou typické 
a) sluchové halucinace 
b) konfabulace 
c) paranoidní myšlení 
d) depresivní nálada 
 
440. Asertivita je 
a) Ztráta vazkosti 
b) Sebezničení 
c) Sebeprosazení 
d) Sebepoznání 
 
441. Příbuzným nemocných jedinců trpících bludy se má poradit, aby  
a) bludy vymlouvali 
b) s bludy souhlasili 
c) k nim zaujímali indiferentní postoj 
d) je v bludech utvrzovali 
 
442. Podmínkou úspěšné léčby není 
a) motivace ke změně jídelního režimu 
b) normalizace hmotnosti 
c) farmakoterapie 
d) terapeutický vztah 
e) podporující rodinné zázemí 
 
443. Kyselina valproová může způsobovat následující nežádoucí účinky: 
a) nauseu 
b) sedaci 
c) jemný třes rukou 
d) vše uvedené 
 
444. Prenatální sexuální vývoj je ovlivňován faktory především z oblasti 
a) biologické 
b) psychosociální 
c) endokrinní 
d) genetické 
e) vše z uvedeného 
 



445. Příznaky extrapyramidového syndromu jsou nejnižší při léčbě: 
a) klozapinem 
b) haloperidolem 
c) chlorpromazinem 
d) perfenazinem 
 
446. Pro vaskulární demenci proti demenci Alzheimerova typu (DAT) svědčí 
a) Plynulá progrese 
b) Akutní začátek 
c) Rozpad osobnosti 
d) Expansivní nálada 
 
447. Pacientka stará 35 let, vdaná, středoškolačka, u které proběhly 2 epizody deprese trvající 
několik týdnů a léčené antidepresivy, se začíná nepřiměřeně chovat. Málo spí, v noci vaří nebo 
uklízí, ale nic nedodělá. Začíná nadměrně mluvit, na ulici oslovuje cizí lidi a navazuje s nimi 
kontakty. Opakovaně odešla z práce s tím, že si musí něco vyřídit, již se ten den nevrátila. 
Nadměrně nakupuje, především zbytečné věci. Nejpravděpodobnější diagnóza je: 
a) Počínající hebefrenní (dezintegrovaná) schizofrenie. 
b) Manická epizoda bipolární afektivní poruchy 
c) Hraniční porucha osobnosti. 
d) Závislost na alkoholu. 
 
448. Dystymie označuje náladu převážně 
a) Rezonantní 
b) Depresivní 
c) Úzkostnou 
d) Zlobnou 
 
449. Sexuální dysfunkce jsou podmíněny 
a) partnerskými problémy 
b) výlučně psychogenními vlivy 
c) výlučně biologickými vlivy 
d) biopsychosociálně 
e) poruchou cévního zásobení genitálu 
 
450. Častým nežádoucím účinkem risperidonu je:  
a) zvýšení hmotnosti 
b) zvýšení prolaktinemie 
c) oba uvedené nežádoucí účinky 
d) žádný z uvedených nežádoucích účinků  
 
451. Akoasmata jsou 
a) mikromanické bludy 
b) elementární sluchové halucinace 
c) taktilní halucinace 
d) stereotypní motorické projevy 

 
452. Poměr výskytu Anorexia nervosa u žen a u mužů je 
a) 5 : 6 
b) 6 : 5 
c) 10 : 1 
d) neliší se podle pohlaví 
 
453. Obsedantně kompulzivní porucha je charakterizována 
a) Přechodnými poruchami vědomí 
b) Antagonistickými halucinacemi 
c) Myšlenkovou pochybovačností a nerozhodností 
d) Emoční oploštělostí 
 
454. Nebezpečí lithiové intoxikace se zvyšuje při: 
a) zánětu HCD s teplotami 
b) u stavů po infekční hepatitidě 
c) u stavů po úrazech v CNS 
d) u poruch trávicího ústrojí spojených s průjmy a zvracení 
 
455. Záliba v tajemných náznacích a sklon k bájivé lhavosti patří do obrazu specifické poruchy 
osobnosti 
a) Emočně nestabilní 
b) Histrionské 
c) Schizoidní 
d) Anankastické 
 
456. Pickova choroba je charakterizovaná  
a) Začátkem v 5.-6. deceniu 
b) Atrofií frontotemporální kůry 
c) Přítomností euforie 
d) Platí vše uvedené 
 
457. Ganserův syndrom se nejčastěji vyskytuje u 
a) Hospitalismu 
b) Depresivních stavů 
c) U vězňů před odsouzením 
d) V době výkonu trestu 
 
458. Neuroleptický maligní syndrom se nevyznačuje: 
a) hypertermií 
b) deliriem 
c) bradykardií 
d) extrapyramidovými příznaky 
 
459. Depresívní syndrom v dětství se často projevuje  
a) halucinacemi 



b) dyslexií 
c) útěky z domova 
d) bolestmi břicha, poruchami soustředění a neukázněností 
 
460. Pud je charakterizován 
a) chyběním cíle 
b) zkratkovým jednáním 
c) emočním doprovodem 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
461. EEG je kontraindikováno:  
a) v bezvědomí. 
b) při mozkových nádorech 
c) po elektroléčbě( ECT) 
d) není kontraindikováno 
 
462. Inhibitory monoaminooxidázy A typu se nekombinují s: 
a) kyselinou acetylsalicylovou 
b) tricyklickými antidepresivy 
c) nesteroidními antirevmatiky 
d) antipsychotiky 2. generace 
 
463. Behaviorální terapie se prvotně zaměřuje na 
a) Úpravu sociálního prostředí 
b) Vypracování náhledu  
c) Odstranění symptomů 
d) Výklad symboliky 
 
464. Jedinec trpící středně těžkou mentální retardací nepřekračuje mentální úroveň dítěte 
a) ročního 
b) tříletého 
c) šestiletého 
d) devítiletého 
 
465. K disociačním poruchám patří 
a) Stav posedlosti 
b) Transformace osobnosti 
c) Disociální porucha osobnosti 
d) Primární blud 
 
466. Psychiatrické posouzení intoxikovaného pachatele trestného činu závisí na 
a) stupni intoxikace 
b) stupni závislosti 
c) na psychopatologických motivech v době páchání trestné činnosti 
d) platí vše uvedené 
 

467. Odporem rozumíme 
a) Obranu pacienta před poznáním nepříjemných a nepřijatelných skutečností v oblasti nevědomí 
b) Způsob chování, prožívání a myšlení, jímž se pacient brání terapii 
c) Důsledek vzájemného vztahu s terapeutem, jako je např. zklamání z nesplněných očekávání 
d) Platí vše uvedené 
 
468. Mezi megalomanické bludy lze zařadit blud 
a) žárlivecký 
b) erotomanický 
c) autoakuzační 
d) negační 
 
469. Iluze již viděného („deja vu“) se v případě organického původu nejspíše vyskytnou u 
a) deficitu vitaminů skupiny B 
b) tumoru parietálního laloku 
c) tumoru temporálního laloku 
d) Korsakovského syndromu 
 
470. Fobie je charakterizována 
a) konkrétním strachem 
b) zachovanou kritičností 
c) vtíravostí a nutkavostí 
d) platí vše uvedené 
 
471. U dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD) jsou poruchy spánku, 
které je třeba léčit: 
a) jsou relativně časté 
b) mohou být způsobeny také medikací 
c) platí obě výše uvedené možnosti 
d) nevyskytují 
 
472. Neúčelně zvýšenou činnost nazýváme 
a) hyperbulie 
b) agitovanost 
c) raptus 
d) automatismus 
 
473. U deliria je myšlení 
a) nevýpravné 
b) autistické 
c) zmatené 
d) ulpívavé 
 
474. Pro definici bludu neplatí 
a) nevývratnost 
b) neodpovídání realitě 



c) inkoherentní myšlení 
d) ovlivňování chování nemocného 
 
475. K obecným charakteristikám specifické poruchy osobnosti patří 
a) Zvýšená asertivita 
b) Disharmonie jednotlivých psychických funkcí 
c) Občasná psychotická dekompensace 
d) Sklon k sebeobviňování 
 
476. Psychoterapie je léčebná metoda využívaná 
a) Pouze při léčbě neuróz 
b) Pouze při léčbě závislostí 
c) Všude tam, kde se (prokazatelně) na vzniku a vývoji poruchy podílejí psychogenní činitelé 
d) U všech psychiatrických poruch 
 
477. Rozhovor je nejlépe uvést frází 
a) „tak povídejte“ 
b) „řekněte mi, co vás trápí“ 
c) „pojďte si promluvit“ 
d) „teď si vás vyslechnu“ 
 
478. Psychologické vyšetření užívá Rorschachova protokolu při  
a) stanovení deteriorace intelektu 
b) komplexním vyšetření osobnosti včetně intelektu 
c) vyšetření paměťových funkcí 
d) posuzování způsobilosti řídit motorové vozidlo 
 
479. Muž starý 75 let, vysokoškolsky vzdělaný, důchodce, s dobrým rodinným zázemím. Je 
dlouhodobě léčen pro hypertenzi. Vždy si velmi dobře pamatoval. Poslední 3 týdny je výrazný 
úbytek zájmů a aktivity. Tvrdí, že ztratil paměť, že je naprosto hloupý. Horší výkonnost má po ránu, 
brzy se probouzí. Přestal jej bavit život. Objektivně je dobře orientovaný osobou, místem i časem. 
Nejpravděpodobnější diagnóza je: 
a) Vaskulární demence s náhlým začátkem 
b) Depresivní porucha 
c) Abuzus alkoholu 
d) Abuzus benzodiazepinů 
 
480. Falopletyzmografie je diagnostická metoda vyšetřující především 
a) sexuální reaktivitu 
b) preferenci sexuálního objektu 
c) preferenci sexuální aktivity 
d) platí vše uvedené 
 
481. Podpůrný rozhovor je 
a) Využití a akcent na negativních složkách osobnosti pacienta 
b) Využití a akcent na pozitivních složkách osobnosti pacienta (jeho podpora) 

c) Veden s cílem shromáždit všechny úspěchy za určité časové období a desenzibilizovat tak pacienta 
vůči úzkosti 
d) Vytvořit atmosféru, ve které ostatní pacienti poskytnou potřebnému pacientovi pozitivní zpětnou 
vazbu 
 
482. Indukovaná porucha s bludy je charakterizovaná 
a) Sdílením stejného bludu více osobami, které spolu žijí 
b) Přítomností různých psychotických poruch u dvou osob, které spolu žijí 
c) Komunikováním se sluchovými halucinacemi 
d) Přítomností různých psychotických poruch v pokrevním příbuzenstvu 
 
483. Při podezření na maligní neuroleptický syndrom není nutné provést vyšetření: 
a) kreatinfosfokinázy 
b) myoglobulinémie 
c) CT hlavy a mozku 
d) urey a kreatininu 
 
484. Echopraxie je 
a) nevyhovění výzvě 
b) opakování viděných cizích pohybů a gest 
c) jednotvárné opakování týchž pohybů 
d) strojové opakování příkazu 
 
485. Bizarní jednání schizofreniků se nazývá 
a) kataplexie 
b) stupor 
c) manýrování 
d) flexibilitas cerea 
 
486. Hyperbulie znamená 
a) hyperkinezi 
b) zvýšenou volní aktivitu 
c) agitovanost 
d) zvýšený příjem potravy 
 
487. Trazodon výrazně zlepšuje u depresivních pacientů: 
a) chuť k jídlu 
b) koncentraci pozornosti 
c) hypotenzi 
d) poruchy spánku 
 
488. K rozpadu osobnosti dochází u 
a) neurotických poruch 
b) bipolární afektivní poruchy 
c) Alzheimerovy choroby 
d) specifické poruchy osobnosti 



 
489. Pohlavní styky s osobou opačného pohlaví jsou u nás podle zákona dovoleny 
a) od 15 let 
b) od 18 let 
c) od 21 let 
d) zákonná hranice není stanovena 
 
490. Průměrná délka neléčené manické epizody u BAP je 
a) 2 týdny 
b) 1 měsíc 
c) 3 měsíce 
d) 6 měsíců 
 
491. K charakteristice temperamentu patří 
a) životní tempo 
b) celkový způsob reaktivity 
c) prožívání emocí 
d) platí vše uvedené 
 
492.  Limbický systém je tvořen prstencem mozkové tkáně, který v sagitální rovině obtáčí: 
a) corpus callosum 
b) parietální neokortex a frontální neokortex 
c) occipitální a temporální neokortex 
d) platí všechny uvedené možnosti 
 
493. Úzkost je charakterizovaná 
a) poruchou emotivity 
b) nekonkrétností 
c) nemotivovaností 
d) platí vše uvedené 
 
494. Pojem deteriorace intelektu znamená v psychologii 
a) úbytek intelektových výkonů v průběhu života 
b) nerozvinutí intelektu u mentální retardace 
c) synonymum pro demenci 
d) synonymum pro mentální subnormu 
 
495. S iluzemi se nejčastěji setkáváme u 
a) autistického myšlení 
b) disociačních poruch 
c) autismu 
d) deliria 
 
496. Zolpidem zlepšuje především: 
a) časné ranní probouzení 
b) usínání 

c) parasomnické projevy vázané na REM spánek 
d) somnambulizmus 
 
497. Genetický podíl na vzniku onemocnění znamená 
a) že rodiče se cítí více provinilí za onemocnění svých dětí 
b) že onemocnění nelze předejít 
c) že lze z genetického vyšetření predikovat vznik onemocnění 
d) že je nutné hledat protektivní faktory předcházející vzniku onemocnění 
 
498. Muž starý 21 let, student vysoké školy, vždy uzavřený, samotářský, ale velmi dobře studující, se 
začal chovat neobvyklým způsobem. Přestal docházet na stáže a na přednášky. Ještě více se začal 
stranit přítomnosti svých spolustudentů. Opakovaně je obvinil z toho, že mu dělají naschvály, po 
několika týdnech se u něj objevilo přesvědčení, že je odposloucháván. V noci slyšel hlasy, které jej 
zesměšňovaly. Přiveden otcem k psychiatrovi, v ordinaci odmítal hovořit. Pravděpodobná diagnóza 
je: 
a) Histrionská porucha osobnosti. 
b) Zneužívání pervitinu. 
c) Paranoidní schizofrenie 
d) Porucha přizpůsobení 
 
499. Je-li nemocný přesvědčen o svém mimořádném původu, jde o blud 
a) inventorní 
b) originární 
c) erotomanický 
d) enormity 
 
500. Zákony v naší zemi dovolují vzájemně dobrovolné a bezplatné homosexuální styky od věku 
a) 15 let 
b) 18 let 
c) 21 let 
d) zákonná hranice není stanovena 
 
501. K přetrvávající změně osobnosti může dojít po 
a) Prodělané těžké duševní chorobě 
b) Katastrofickém prožitku 
c) Nadměrné stresové události 
d) Platí vše uvedené 
 
502. Při balintovské skupině se rozvíjí 
a) Kognitivní schopnosti 
b) Vhodná komunikace 
c) Reakce lékaře 
d) Vztah lékař-pacient 
 
503. Mezi symptomy schizofrenie nepatří  
a) Poruchy aktivity 



b) Desorganizace myšlení 
c) Zkreslení skutečnosti 
d) Deficit intelektu 
 
504. Když se dostáváme do časové tísně, 
a) Dáme to pacientovi najevo 
b) Rozhovor ukončíme 
c) Pacientovi situaci vysvětlíme 
d) Shrneme, co jsme již probrali, a ostatní odkážeme na příště 
 
505. K organicky podmíněným poruchám osobnosti bez známek demence nepatří změna 
a) Emotivity 
b) Intelektu 
c) Sexuálního chování 
d) Sociálního chování 
 
506. Clomethiazol se užívá: 
a) v léčbě schizofrenie 
b) v léčbě deprese 
c) v léčbě nespavosti 
d) v léčbě deliria tremens 
 
507. K rozvoji odvykacího stavu u rozvinuté závislosti na heroinu dochází od užití poslední dávky za 
a) 4-6 hodin 
b) 8-10 hodin 
c) 10 a více hodin 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
508. Prognostický význam emočních poruch v dětství je: 
a) u většiny jedinců se už v dospělosti nevyskytují 
b) většina jedinců onemocní schizofrenií 
c) většina jedinců vykazuje asociální chování 
d) většina jedinců trpí poruchami paměti a pozornosti 
 
509. Hlavním příznakem symptomatických psychóz je porucha 
a) Emotivity 
b) Vědomí 
c) Intelektu 
d) Vnímání 
 
510. Mezi fobické úzkostné poruchy nepatří 
a) Sociální fobie 
b) Obsedantně kompulzivní porucha 
c) Agorafobie 
d) Platí vše uvedené 
 

511. Mezi zakladatele české sexuologie patří 
a) F. Pečírka 
b) J. Hynie 
c) H. Bondy 
d) všichni uvedení 
e) nikdo z uvedených 
 
512. Příčiny vzniku poruch příjmu potravy jsou chápány jako multifaktoriální. Především hrají roli 
faktory 
a) Genetické 
b) Sociální  
c) Osobnostní  
d) Rodinné výchovy 
e) Platí vše uvedené 
 
513. Abreakce 
a) Pacienta psychoterapeutickým postupem zbavíme tenze 
b) Při znovuprožití frustrující situace za řízených podmínek dochází k úlevě 
c) Psychoterapeutický proces je orientován na omezení a zpomalení pacientových reakcí 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
514. V literatuře se uvádí, že genetické faktory se podílejí na vzniku poruch příjmu potravy 
a) V 50 a více procentech 
b) V 10 procentech 
c) Pouze u malé podskupiny pacientů 
d) Pouze u bulimia nervosa 
 
515. Přesmykování a vynechávání slabik je typické pro 
a) Manický syndrom 
b) M. Alzheimer 
c) Progresivní paralýzu 
d) Hebefrenii 
 
516. Do spektra poruch příjmu potravy nepatří 
a) Anorexia nervosa 
b) Bulimia nervosa 
c) Psychogenní přejídání 
d) Pica 
e) Noční přejídání 
 
517. Intrapsychický konflikt jako psychoanalytický pojem je 
a) Partnerský konflikt bez možnosti verbalizace a tím i ventilace za účelem abreakce 
b) Nárůst vnitřní tenze s přerůstajícím vlivem na emoční sféru 
c) Rozpor mezi hodnotami reprezentovanými ego a superego 
d) Spor mezi pudovými silami v systému nevědomí a předpokládanými, obecně přijatými vědomými 
normami 



 
518. Dynamická psychoterapie 
a) Je zaměřena na reorganizaci osobnosti 
b) Věnuje pozornost interpersonálním vztahům a aktuálním konfliktovým situacím 
c) Pacientovi pomáhá v porozumění dynamickým vztahům mezi jeho minulými zážitky a současnými 
postoji 
d) Je zaměřena na vše uvedené 
 
519. Bludné přesvědčení, že pro velké provinění nebude pacientovi dovoleno zemřít, se nazývá blud 
a) originární 
b) negační 
c) eternity (ahasverismus) 
d) inventorní 
 
520. Pro trvalou poruchu s bludy je typické 
a) Přechod do demence 
b) Přechodné stavy poruch vědomí 
c) Tělové halucinace 
d) Systemizované bludy 
 
521. S příznakem pseudologia phantastica se nejčastěji setkáme u specifické poruchy osobnosti  
a) Schizoidní 
b) Paranoidní 
c) Histrionské 
d) Závislé 
 
522. Tzv. šoková léčba byla v minulosti prováděna 
a) insulinem 
b) atropinem 
c) kardiazolem 
d) platí vše uvedené 
 
523. Obsedantně kompulzivní léčba se v dětském věku léčí: 
a) pouze psychoterapií 
b) pouze farmakoterapií 
c) oběma metodami dle charakteru a závažnosti poruchy 
d) obsedantně kompulzivní porucha u dětí se upravuje spontánně 
 
524. Korektivní zkušenost je 
a) Terapeutické využití opakovaných konfliktních situací k prolomení bludného kruhu interakcí mezi 
pacientem a okolím 
b) Systém účinného trestu, který vede ke změně chování 
c) Možnost terapeutického využití osobních zkušeností terapeuta z kritických situací v běžném životě 
d) Terapeutické využití teoretických znalostí o zvládání konfliktních situací v interakci pacienta a okolí 
 
525. Pro stanovení většiny psychiatrických diagnóz rozhovor s pacientem 

a) Je zcela nedůležitý 
b) Má okrajový význam 
c) Je nejdůležitější 
d) Poskytuje doplňující údaje 
 
526. Latentní kriminalita bývá nejvyšší u 
a) sadistů 
b) pedofilů 
c) exhibicionistů 
d) patologických sexuálních agresorů 
e) nekrofilů 
 
527. Pro lehkou intoxikaci opioidy je typické 
a) Úzkost 
b) Euforie 
c) Mydriáza 
d) Sopor 
 
528. Mezi kvantitativní poruchy vědomí řadíme 
a) sopor 
b) obnubilaci 
c) patickou opilost 
d) patickou rozespalost 
 
529. Moria je 
a) rozlada u vaskulární demence 
b) porucha paměti 
c) plané vtipkování u prefrontálního syndromu 
d) projev emoční lability 
e) prudká afektivní reakce 
 
530. EEG je v dětské a dorostové psychiatrii: 
a) významné z hlediska výzkumu a diagnostiky, např. u hyperkinetické poruchy 
b) nemají v dětské a dorostové psychiatrii žádný klinický a teoretický význam 
c) mají význam teoretický, ale nikoliv klinický 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
531. Sexuální chování lidí stimuluje především centrální systém 
a) dopaminergní 
b) serotoninergní 
c) opioidní 
d) gabaergní 
e) platí vše z uvedeného 
 
532. Nejúspěšnější farmakoterapii bulimické symptomatiky představují 
a) Benzodiazepiny 



b) SSRI 
c) Neuroleptika 
d) Thymoprofylaktika 
 
533. Na léčbě poruch příjmu potravy se mohou podílet 
a) Psychiatr a psycholog 
b) Nutriční poradce a svépomocné organizace 
c) Praktický lékař 
d) Gynekolog 
e) Všichni uvedení 
 
534. Pro psychotickou depresi je typický blud 
a) Žárlivecký 
b) Hypochondrický 
c) Persekuční 
d) Originární 
 
535. Sexuální delikty jsou nejčastěji páchány muži ve věku 
a) do 18 let 
b) do 35 let 
c) nad 40 let 
d) není zjištěna predilekční věková kategorie 
 
536. Komplexní léčba poruch příjmu potravy zahrnuje 
a) Pravidelný jídelní režim 
b) Akceptaci cílové hmotnosti a její dosažení 
c) Psychoterapii zaměřenou na osobnostní a vztahové problémy 
d) Prevenci relapsu 
e) Platí vše uvedené 
 
537. Pro akutní a přechodné psychotické poruchy je typické 
a) Emoční stlum 
b) Zárazy myšlení 
c) Měnlivost symptomů 
d) Autismus 
 
538. Rodinná psychoterapie je 
a) Zařazení rodiny do terapeutické komunity 
b) Postupná individuální terapie členů rodiny 
c) Společná terapie členů rodinného kolektivu 
d) Zařazení členů rodiny do běžné skupinové psychoterapie 
 
539. Erekce je jedinec mužského pohlaví schopen 
a) od začátku svého života 
b) po 5. roce života 
c) po 10. roce života 

d) po začátku puberty 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
540. Melatonin má účinek: 
a) antipsychotický 
b) psychostimulační 
c) halucinogenní 
d) hypnotický 
 
541. Transpersonální psychoterapie pracuje se změnou 
a) Vědomí, při kterém se vytvářejí imaginativní obrazy 
b) Vědomí působením psychedelických látek, při kterém se uvolní nevědomé, běžně nepřístupné 
psychické obsahy 
c) Transpersonálních vztahů 
d) Vědomí a uvolněním nevědomých a běžně nepřístupných psychických obsahů 
 
542. Kegelovy cviky se používají v léčbě 
a) sexuálních delikventů 
b) poruch erekce 
c) předčasné ejakulace 
d) poruch orgasmu žen 
e) platí vše z uvedeného 
 
543. Anorexia nervosa vzniká nejčastěji 
a) U dětí v 6 letech 
b) U adolescentů ve 13-15 letech 
c) U žen po porodu  
d) U žen po třicítce 
e) U dospělých žen po 20. roce života 
 
544. Bulimie se vyskytuje u 
a) Katatonie 
b) Demence 
c) Apaticko-abulického syndromu 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
545. Empatie je podstatná u psychoterapie zaměřené na 
a) Komunikační terapii 
b) Osobu 
c) Psychogymnastické metody 
d) Hlubině odkrývající 
 
546. K normálním projevům dítěte předškolního věku nepatří 
a) zoofobie 
b) ostražitost před neznámými lidmi 
c) občasné nerozpoznání barev 



d) občasné nerozpoznání pravé a levé ruky 
 
547. Myšlení zpomalené nazýváme 
a) nevýpravné 
b) bradypsychické 
c) inkoherentní 
d) roztříštěné 
e) slovní salát 
 
548.  Inteligenční kvocient vyjadřuje poměr mezi 
a) inteligencí a intelektem 
b) pamětí a intelektem 
c) mentálním a kalendářním věkem 
d) intelektem a osobností 
 
549. Kastrační komplex je 
a) Stadium vývoje sexuality s obavou o ztrátu penisu u muže a závisti penisu u ženy 
b) Systém opatření k odstranění pohlavní zralosti 
c) Psychické důsledky po neúspěšném sexuálním styku při nátlaku partnerky 
d) Označení pro všechny příznaky impotence jak u muže tak u ženy 
 
550. Stimulancia jsou lékem volby v léčbě: 
a) mentální anorexie 
b) narkolepsie a hyperkinetické poruchy (ADHD) 
c) schizofrenie 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
551. Mezi tzv. funkční psychózy nepatří 
a) Schizofrenie 
b) Delirium 
c) Bipolární afektivní porucha 
d) Schizoafektivní porucha 
 
552. Blokáda muskarinových receptorů nezpůsobuje: 
a) zvýšené pocení 
b) ztížené močení 
c) retrográdní ejakulaci 
d) poruchy paměti 
 
553. Mezi tricyklická antidepresiva (thymoleptika 1.generace) nepatří: 
a) amitriptylin 
b) fluoxetin 
c) nortriptylin 
d) dosulepin 
 
554. U hyperkinetických dětí jsou vhodné tyto výchovné přístupy 

a) zákaz mimoškolních aktivit 
b) výuka rozdělená do kratších časových úseků 
c) větší počet domácích úkolů 
d) méně častý kontakt s vrstevníky 
 
555. Pro vigilambulantní mrákotný stav je typická přítomnost 
a) stuporu 
b) strnulého pohledu 
c) agitovanosti 
d) manické nálady 
 
556. Pro diagnózu paranoidní poruchy osobnosti je typické 
a) Sklon ke zdůrazňování důležitosti vlastní osoby 
b) Emoční chlad 
c) Vytváření systému bludů 
d) Sklon k depersonalisacím 
 
557. Mezi pervazivní onemocnění v dětství nepatří 
a) Aspergerův syndrom 
b) Kannerův autismus 
c) syndrom Gilles de la Tourettův 
d) Rettův syndrom 
 
558. Mezi nutkavé projevy nepatří 
a) fobie 
b) panická úzkost 
c) obsese 
d) kompulse 
 
559. Larvovaná deprese je označení pro 
a) Nepoznanou depresi 
b) Periodickou mánii bez zjevných depresivních fází 
c) Fázicky se vyskytující somatické potíže bez zjevné deprese 
d) Disimulaci deprese 
 
560. Do syndromu demence nepatří 
a) kvalitativní porucha vědomí 
b) získaná porucha paměti 
c) porucha emotivity 
d) ulpívavé myšlení 
 
561. Vaginismus může být s jistotou diagnostikován na základě 
a) anamnestického vyšetření 
b) informace od sexuálního partnera 
c) neúspěchu farmakologické léčby 
d) gynekologického vyšetření 



e) platí vše z uvedeného 
 
562. K reversibilním demencím patří demence při 
a) Pickově chorobě 
b) neurosyfilis 
c) Alzheimerově chorobě 
d) Chorea Huntingtoni 
 
563. K metabolickým demencím nepatří demence při 
a) Uremii 
b) Wilsonově chorobě 
c) Kuru 
d) Jaterní encefalopatii 
 
564. Konfabulace je příznakem 
a) bájné lhavosti 
b) simulace 
c) kvalitativní poruchy vědomí 
d) schizofrenie 
e) organické poruchy paměti 
 
565. Inhibitory mozkových acetylcholinesteráz jsou užívány k terapii: 
a) Deprese 
b) Alzheimerovy choroby 
c) Úzkosti 
d) Nespavosti 
 
566. Mezi duševní poruchy, které nejčastěji vedou k vyslovení nepříčetnosti pachatele trestného 
činu, patří diagnóza 
a) neurotické poruchy 
b) poruchy osobnosti 
c) poruch intelektu 
d) schizofrenie 
 
567. Mezi expanzivní bludy nepatří blud 
a) inventorní 
b) ruinační 
c) originární 
d) erotomanický 
e) extrapotenční 
 
568. U úzkostných poruch a poruch přizpůsobení jsou nejčastější EEG nálezy:  
a) beta záznamy s převahou beta aktivity 
b) s ložiskem pomalých vln temporálně vlevo  
c) normální nálezy 
d) s epileptickými grafoelementy 

 
569. Mezi benzodiazepinová anxiolytika nepatří: 
a) buspiron 
b) oxazepam 
c) bromazepam 
d) clonazepam 
 
570. Pro simplexní schizofrenii je typický příznak 
a) Zkratkové jednání 
b) Porucha vědomí 
c) Ztráta zájmů 
d) Agitovanost 
 
571. Raptus je jednání 
a) obřadné 
b) strojové vykonání příkazu 
c) bouřlivé, často agresivní 
d) účelové 
e) platí vše uvedené 
 
572. Patický afekt je charakterizován poruchou 
a) emotivity 
b) vědomí 
c) paměti 
d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
573. Pro hebefrenii je typické 
a) Klackovité chování 
b) Sluchové halucinace 
c) Mikromanické bludy 
d) Autismus 
 
574. Obsese jsou myšlenky 
a) dominantní 
b) kontrérní 
c) vtíravé 
d) platí vše uvedené 
e) neplatí nic z uvedeného 
 
575. Hluboká mentální retardace je diagnosticky rozpoznatelná již (nebo až) ve věku  
a) kojeneckém 
b) předškolním 
c) školním 
d) puberty 
 



576. U rekurentní deprese je nálada zpravidla nejhorší 
a) Ráno 
b) Večer 
c) Bez ohledu na denní dobu 
d) Platí vše uvedené 
 
577. Hydroxizin je: 
a) antidepresivum 
b) benzodiazepinové anxiolytikum 
c) nebenzodiazepinové anxiolytikum 
d) psychostimulans 
 
578. Pro schizofrenní myšlení je typické 
a) paralogie 
b) konfabulace 
c) zabíhavost do ztráty determinující tendence 
d) ulpívavost 
 
579. Strach z výšky se nazývá 
a) agorafobie 
b) mysofobie 
c) hypsofobie 
d) keraunofobie 
 
580. Osoba starší 18 let může být zbavena způsobilosti k právním úkonům, jestliže 
a) si to přejí její rodiče 
b) trpí závažnou duševní poruchou, která není přechodná 
c) trpí jakoukoliv duševní chorobou či poruchou 
d) nemůže být zbavena 
e) e) žádná odpověď není správná 
 
581. Sex-specifická diferenciace sexuálních center v mozku probíhá v lidské ontogenezi  
a) v prvním trimestru nitroděložního vývoje 
b) ve druhém trimestru 
c) ve třetím trimestru 
d) v prvních měsících po narození 
e) platí vše z uvedeného 
 
582. Specifická porucha počítání se vyskytuje často u  
a) mentální retardace 
b) výchovně zanedbaných dětí 
c) dětí s hyperkinetickým syndromem 
d) dětí s poruchami sluchu  
 
583. Terapeutická komunita využívá 
a) Mnohočetné interakční vztahy v hierarchické struktuře 

b) Mnohočetné interakční vztahy a komunikační modely bez hierarchické struktury v demokratické 
atmosféře, s programem orientovaným na společný cíl 
c) Mnohočetné interakční vztahy a komunikační modely bez hierarchické struktury v demokratické 
atmosféře a při prosazování osobních cílových hodnot 
d) Terapeutické postupy pro větší počet lidí, a tak dosahuje racionálního využití personálu 
 
584. Pro taktilní halucinózu jsou typické halucinace 
a) Cenestopatické 
b) Intrapsychické 
c) Hmatové 
d) Chuťové 
 
585. Plané filosofování je nejtypičtější pro schizofrenii 
a) Simplexní 
b) Hebefrenní 
c) Paranoidní 
d) Katatonní 
 
586. Pro syndrom deliria je typické 
a) suicidální úmysly 
b) dezorientace 
c) megalomanické bludy 
d) intrapsychické halucinace 
 
587. Pro specifickou poruchu osobnosti je typické 
a) Periodický průběh 
b) Trvalá anxieta 
c) Manifestace v období puberty 
d) Sklon k sebepozorování 
 
588. Apersonalizací se myslí 
a) transformace osobnosti 
b) alternace osobnosti 
c) rozpad osobnosti 
d) připojení další osobnosti ke své vlastní 
 
589. Blud vychází z 
a) nesprávných logických operací 
b) nesprávné premise 
c) nedostatečného intelektu 
d) odlišného světového názoru 
 
590. Psychiatr je odborníkem 
a) V diagnostice 
b) V diagnostice a léčbě 
c) V diagnostice, léčbě a prevenci 



d) Ve všech zmíněných oblastech 
 
591. Náhlé, bouřlivé a často agresivní jednání doprovázené silným afektem se nazývá 
a) agitovanost 
b) raptus 
c) impuls 
d) zkratkové jednání 
 
592. Bupropion je užíván zejména u: 
a) depresí provázených útlumem 
b) depresí provázených úzkostí 
c) psychotických depresí 
d) generalizované úzkostné poruchy 
 
593. V rozhovoru je třeba 
a) Zeptat se jasně na konkrétní věci 
b) Položit otevřené otázky 
c) Požádat o příklady 
d) Platí vše uvedené 
 
594. Intrapsychické halucinace jsou typické pro schizofrenii 
a) Hebefrenní 
b) Simplexní 
c) Katatonní 
d) Paranoidní 
 
595. V dětské a dorostové psychiatrii se psychofarmaka 
a) používají:výjimečně 
b) u pacientů se schizofrenií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD), depresí a 
u dalších poruch 
c) jen u dětí léčených na ADHD a tikovou poruchu 
d) u žádné z uvedených poruch 
 
596. Mezi obvyklé příznaky periodické deprese nepatří 
a) pedanterie 
b) ztráta chuti k jídlu 
c) ranní pesimum nálady 
d) ztráta zájmů 
 
597. Poruchy příjmu potravy se mohou vyskytovat i u profesionálů, kteří se léčbou zabývají 
a) Pro pacienty to je výhoda  
b) Situaci je nutno posuzovat individuálně 
c) Pro pacienty to může představovat problém 
d) Léčbu to nijak neovlivňuje 
 
598. Neverbální komunikaci zejména využívá 

a) Psychodrama 
b) Psychogymnastika 
c) Hraní rolí 
d) Autogenní trénink 
 
599. Blokáda histaminových receptorů nezpůsobuje: 
a) anxiozně-depresivní syndrom 
b) hypnosedativní působení 
c) hypotenzi 
d) zvýšení hmotnosti 
 
600. Autoskopická halucinace se nejvíce blíží 
a) depersonalizaci 
b) halucinaci intrapsychické 
c) halucinaci inadekvátní 
d) iluzi zrakové 
 
601. U syndromu nočního přejídání (NES) neplatí, že 
a) Nemusí vždy být hmotnostní přírůstek,  
b) Většinou je konzumace o 500 kalorií vyšší u než u normálních jedinců.  
c) Touto chorobou trpí 5% populace, především ženy 
d) Je u obézních až v 10% a u masivně obézních až ve 27%.  
 
602. Mezi fenothiaziny nepatří: 
a) promazin 
b) haloperidol 
c) chlorpromazin 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
603. Pro přechodnou psychotickou poruchu je typické 
a) Akutní začátek 
b) Přítomnost halucinací a bludů 
c) Afektivní labilita 
d) Platí vše uvedené 
 
604. Omega (benzodiazepinové) receptorové subjednotky jsou součástí receptorů: 
a) dopaminových typu D1 
b) receptorů kyseliny gama-aminomáselné typu GABAA 
c) receptorů excitačních aminokyselin typu AMPA 
d) serotonergních receptorů typu 5-HT1A 
 
605. Mezi projekční psychologické nástroje patří 
a) Ravenův test 
b) Rorschachův protokol 
c) Wechslerův test 
d) Minimental State Examination 



e) Neplatí nic z uvedeného 
 
606. Do rizikové populace pro vznik poruch příjmu potravy nepatří 
a) Vrcholoví sportovci a sportovkyně 
b) Baletky a tanečnice 
c) Modelky a herečky 
d) Učitelky a učitelé 
 
607. Zakladatelem nedirektivního psychoterapeutického rozhovoru je 
a) C. R. Rogers 
b) M. Balint 
c) V. Schreiber 
d) E. Erikson 
 
608. U periodické deprese se poruchy spánku projevují 
a) Inverzí spánku 
b) Povrchním spánkem 
c) Špatným usínáním 
d) Brzkým ranním probouzením 
 
609. Přenosová neuróza je podle Freuda 
a) Psychoterapeutická nemoc z povolání 
b) Běžná součást psychoterapeutické terapie 
c) Terapeutická chyba 
d) Symptomatická obsedantně kompulzivní porucha 
 
610. Prostřednictvím kterého neurotransmiterového systému působí benzodiazepinová anxiolytika? 
a) serotonergního 
b) noradrenergního 
c) GABAergního (systému kyseliny gama-aminomáselné) 
d) Dopaminergního 
 
611. V případě, že se pachatel dopustí trestného činu ve stavu prosté opilosti mírné intenzity, 
hodnotíme jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti většinou jako 
a) zachovalé 
b) snížené 
c) vymizelé 
d) podle hladiny alkoholu v krvi a dalších okolností 
 
612. Psychosomatický přístup 
a) Pracuje s psychosociálními vlivy na somatické choroby a pojímá pacienta jako celek 
b) Vychází ze zjištění, že somatická choroba může ovlivnit psychiku 
c) Vychází ze zjištění, že psychická choroba způsobuje somatické onemocnění 
d) Je vhodný především pro ambulantní léčbu 
 
613. Mezi specifické vývojové poruchy nepatří 

a) dyslexie 
b) dyskalkulie 
c) syndrom neobratného dítěte 
d) fobie 
 
614. Pro simplexní schizofrenii je typický příznak 
a) Autismus 
b) Halucinace 
c) Persekuční bludy 
d) Klackovité chování 
 
615. Mezi projevy simulace patří 
a) Ganserův syndrom 
b) pseudologia phantastica 
c) konfabulace 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
616. Je-li život jedince usměrňován určitou myšlenkou, jde o 
a) dominující představu 
b) ovládavou myšlenku 
c) komplex 
d) neplatí nic z uvedeného 
 
617. U chlapce, který vysloví přání být dívkou budeme diferenciálně diagnosticky zvažovat 
přítomnost 
a) poruchy pohlavní identity 
b) poruchu přizpůsobení 
c) afektivní poruchy 
d) psychotické poruchy 
e) vše z uvedeného 
 
618. Manický jedinec může být nebezpečný sobě i svému okolí 
a) zvýšeným utrácením peněz 
b) vulgárním a hlučným chováním 
c) navazováním nevhodných partnerských vztahů 
d) platí vše uvedené 
 
619. Antimanický účinek nevykazuje: 
a) karbamazepin 
b) lithium karbonát 
c) lithium citrát 
d) methylfenidát 
 
620. Psychogenní paranoidní psychózu řadíme do širší kategorie 
a) Schizofrenie 
b) Reaktivních stavů 



c) Symptomatických psychóz 
d) Afektivních poruch 
 
621. Normální osobnost zaniká při 
a) kontrérních myšlenkách 
b) antagonistických halucinacích 
c) obnubilaci 
d) platí vše uvedené 
 
622. V etiopatogenezi ADHD hraje hlavní roli systém: 
a) dopaminergní 
b) serotoninergní 
c) cholinergní 
d) dopaminergní a noradrenergní 
 
623. Aktivní negativismus znamená 
a) agresivní chování vůči vyšetřujícímu 
b) odmítání vyhovět pokynu 
c) dělání pravého opaku, než se na pacientovi žádá 
d) platí vše uvedené 
 
624. Mezi bludy mikromanické nepatří blud 
a) ruinační 
b) enormity 
c) hypochondrický 
d) eternity 
 
625. Pro potschizofrenní defekt není typické 
a) Autismus 
b) Emoční labilita 
c) Citová otupělost 
d) Hypobulie 
 
626. Mezi odvykací stavy u alkoholismu patří 
a) Reziduální poruchy 
b) Alkoholová halucinóza 
c) Patická opilost 
d) Delirium tremens 
 
627. Mezi nejčastější příčiny úmrtí u anorexia nervosa nepatří 
a) Kardiovaskulární komplikace 
b) Sebevražda 
c) Důsledky metabolického rozvratu při malnutrici a zvracení 
d) Nádorová onemocnění 
 
628. K hyperkinetickému syndromu nepatří 

a) porucha pozornosti 
b) pocity méněcennosti 
c) manický syndrom 
d) desihibice v sociálních vztazích 
 
629. K manickému syndromu patří 
a) inkoherence 
b) pseudoinkoherence 
c) autismus 
d) hypersomnie 
 
630. Průměrná denní dávka citalopramu v léčbě depresivních poruch je: 
a) 2,0 - 4,0 mg 
b) 10 - 60 mg 
c) 200 - 400 mg 
d) 0,2 - 0,4 mg 
 
631. K příznakům akutní intoxikace halucinogeny patří 
a) Depersonalisace 
b) Afektivní labilita 
c) Snížená koncentrace 
d) Platí vše uvedené 
 
632. Je-li jedinec nemocný schizofrenií přesvědčen, že vidí i mimo rozsah svého zorného pole, jde o 
halucinaci 
a) asociovanou 
b) reflektorickou 
c) inadekvátní 
d) extrakampinní 
 
633. Sigmund Freud se věnoval především studiu 
a) schizofrenie 
b) maniodepresivity 
c) demence 
d) hysterie 
 
634. Puntičkářství a perfekcionismus je známkou osobnosti 
a) Histrionské 
b) Anankastické 
c) Schizoidní 
d) Paranoidní 
 
635. Kverulatorní blud patří nejspíše do obrazu  
a) Psychotické deprese 
b) Psychotické manie 
c) Trvalé poruchy s bludy 



d) Přechodné psychotické poruchy 
 
636. Do syndromu závislosti nepatří 
a) Postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů 
b) Zvýšená tolerance 
c) Snížená tolerance 
d) Potíže v kontrole užívání látky 
 
637. Přesvědčení o vlastní společenské méněcennosti je typické pro specifickou poruchu 
a) Emočně nestabilní 
b) Paranoidní 
c) Závislou 
d) Schizoidní 
 
638. Oidipovský komplex je 
a) Závistivý postoj k druhému pohlaví 
b) Nevědomý erotický vztah k rodiči opačného pohlaví 
c) Strach z nefunkčnosti pohlavního orgánu 
d) Divadelní hra 
 
639. Humanistická psychoterapie je založena 
a) Soustavném rozšiřování péče o člověka 
b) Respektování a prosazování potřeb jednotlivce 
c) Pomoci člověku v životní tísni 
d) Respektování lidské individuality a možnosti osobnostního růstu a rozvoje 
 
640. Fetální alkoholový syndrom se vyvine u plodu ženy se závislostí na alkoholu, která  
a) Pokračuje v době těhotenství v požívání alkoholu 
b) Během těhotenství abstinuje 
c) otěhotněla pod vlivem alkoholu 
d) Platí vše uvedené 
 
641. Pro schizotypní poruchu nesvědčí 
a) Emoční labilita 
b) Občasné psychotické epizody 
c) Podezíravost 
d) Podivínské chování 
 
642. Mezi typ vedení psychoterapeutické skupiny nepatří skupina 
a) Interakční 
b) Tematická 
c) Seberegulační 
d) Biografická 
 
643. Způsobilostí občanů k právním úkonům se zabývá 
a) trestní zákon 

b) trestní řád 
c) občanský zákoník 
d) jiný zákon 
e) žádná odpověď není správná 
 
644. Autogenní trénink je  
a) Stupeň jogínské meditace 
b) Soubor autosugestivních relaxačních cvičení 
c) Technika tvarové psychoterapie 
d) Příprava na následující psychoterapii 
 
645. Afektivní labilita znamená 
a) projev bezradnosti 
b) psychickou nevyváženost u normálního jedince 
c) vegetativní labilitu se silným afektivním doprovodem 
d) náhlé střídání afektů různého druhu 
 
646. Když pacient hovoří volně a spontánně 
a) Je třeba co nejdříve ho přerušit. 
b) Nechat ho tak hovořit stále 
c) Nechat ho vymluvit se a pak rozhovor ukončit 
d) Z toho, co říká, najít podstatné a to pak rozvinout 
 
647. Pro patickou ebrietu je typické 
a) Agresivní chování 
b) Kvalitativní porucha vědomí 
c) Nezávislost na množství požitého alkoholu 
d) Platí vše uvedené 
 
648. Obnubilace patří do klinického obrazu 
a) Schizofrenie 
b) Manického syndromu 
c) Ebrietas simplex 
d) Symptomatické psychózy 
 
649. Náplní sexuologie je léčebně preventivní péče o 
a)  pacienty se sexuálními dysfunkcemi, muže i ženy 
b) pacienty se sexuálními úchylkami, muže i ženy 
c) pachatele sexuálních deliktů 
d) pacienty s poruchami plodnosti s důrazem na andrologii a na celý infertilní pár  
e) platí vše z uvedeného 
 
650. Pro disociační poruchu není typické 
a) Psychogenní amnézie 
b) Spastický pláč 
c) Pocit nedostatku vzduchu 



d) Poruchy motoriky a citlivosti 
 
651. Pro diagnózu reziduální schizofrenie se vyžaduje přítomnost 
a) Negativních příznaků schizofrenie 
b) Demence 
c) Intrapsychických halucinací 
d) Úplné remise 
 
652. Schizofrenie bývá spojena s tělesnou konstitucí 
a) Pyknickou 
b) Atletickou 
c) Dysplastickou 
d) Leptosomní 
 
653. K diagnóze restriktivní formy anorexie nepatří 
a) Zvýšená sebekontrola a perfekcionismus 
b) Restrikce jídla 
c) Zvracení 
d) Výrazná malnutrice 
 
654. Léčbu sestupnými dávkami methadonu lze použít při odvykání: 
a) benzodiazepinů 
b) opiátů 
c) psychostimulancií 
d) halucinogenů 
 
655. Posthypnotická sugesce spočívá v  
a) Doplňující instrukci pro pacienta po skončení hypnózy 
b) Sugesci zadané v hypnóze s nástupem účinku po skončení hypnózy 
c) Doplňující sugesci po skončení hypnózy 
d) Neplatí nic z uvedeného 
 
656. Psychoterapeutická krizová intervence je 
a) Časově a věcně omezený léčebný zásah 
b) Předchází nekontrolovanému rozvinutí psychických poruch a nemocí 
c) Pomoc člověku, který nezvládá situaci 
d) Platí vše uvedené 
 
657. Empatie je 
a) Korektivní zkušenost 
b) Posun v motivaci 
c) Vliv nových situací v životě pacienta  
d) Schopnost vcítění a porozumění 
 
658. Syndrom nočního přejídání (NES) nezahrnuje 
a) Ranní záchvatovité přejídání (binge eating) 

b) Pozdně odpolední a večerní hyperfagii  
c) Nejméně 50% denního příjmu energie je přijímáno po posledním večerním jídle  
d) Potíže s usínáním  
e) Jedení při probuzení, pacienti znovu bez menší dávky jídla neusnou  
 
659. K neverbálním technikám patří 
a) Arteterapie 
b) Muzikoterapie 
c) Pantomina 
d) Platí vše uvedené 
 
660. Hypomnézie znamená 
a) ostrůvkovitou amnézii 
b) formu deprese 
c) povšechné snížení paměťových funkcí 
d) retrográdní amnézii 
e) iluze paměti 
 
661. Typickým příznakem Rettova syndromu je 
a) somnilokvie 
b) ztráta funkčních pohybů ruky 
c) urychlený rozvoj řeči 
d) nadměrná spavost 
 
662. Benzodiazepinová anxiolytika mají mimo jiné účinek:¨ 
a) psychostimulační 
b) halucinogenní 
c) antipsychotický 
d) antikonvulzivní 
 
663. Alkoholismus v dospívání je způsoben 
a) závadami ve výchovném prostředí 
b) hereditární zátěží 
c) nezralou strukturou osobnosti 
d) vším uvedeným 
 
664. Postnatální sexuální vývoj je ovlivňován faktory především z oblasti 
a) biologické 
b) psychosociální 
c) endokrinní 
d) genetické 
e) vše z uvedeného 
 
665. Specifická fobie androfobie označuje strach z 
a) Lidí 
b) Žen 



c) Mužů 
d) Zvířat 
 
666. Psychoterapeut provádí psychoterapii na základě 
a) Bohaté odborné a životní zkušenosti 
b) Osvojení teoretických a etických zásad 
c) Systematického, dlouhodobého a kontrolovaného výcviku 
d) Bezúhonnosti a psychologického přístupu 
 
667. Cílem supervize je 
a) Komplexní zachycení průběhu terapie 
b) Odborná pomoc psychoterapeutovi 
c) Poznání „slepých míst“ v práci psychoterapeuta 
d) Kritika psychoterapeuta 
 
668. Pozice terapeut pacient „face to face“ se používá u 
a) Psychoanalýzy 
b) Psychogymnastiky 
c) Rogerovské psychoterapie 
d) Arteterapie 
 
669. Závažný nežádoucí účinek clomethiazolu je: 
a) útlum dechového centra 
b) útlum krvetvorby 
c) vyvolání autoimunní reakce 
d) útlum sekrece inzulinu 
 
670. Pro schizofrenní impuls je typické 
a) porucha vědomí 
b) zachovalá vzpomínka 
c) ztráta vzpomínky 
d) zlostná nálada 
 


