
TÉZY NA ŠTÁTNE BAKALÁRSKE SKÚŠKY 

v akademickom roku 2021/2022 

 

Predmet: SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA 

Skúška vyžaduje uplatnenie poznatkov z predmetu Sociálna psychológia a schopnosť ich vzájomného 

prepájania a integrácie s poznatkami získanými v ďalších predmetoch bakalárskeho štúdia. 

1. Predmet, metódy a história sociálnej psychológie 

Predmet sociálnej psychológie. Metódy. Významné udalosti a obdobia v histórii sociálnej 

psychológie. Kríza v sociálnej psychológii. Súčasnosť v sociálnej psychológii. Sociálna psychológia 

v našich podmienkach. 

Príklad otázky: 

• Aké výskumné metódy sociálna psychológia používa? Ilustrujte jednotlivé metódy na 

príkladoch konkrétnych výskumov. 

2. Človek, spoločnosť a kultúra 

Vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Typy sociálneho správania. Efekt prizerajúcich sa. 

Modely a teórie motivácie. Kultúra a kultúrny šok. Kultúra a veda. 

Príklad otázky: 

• Prečo sa fenomény ako sociálna facilitácia či zaháľanie nevyskytujú všeobecne 

a univerzálne? 

3. Identity 

Socializácia a vytváranie identít. Sociálna identita. Identita v sociálnokonštrukcionistických 

prístupoch. Biologická vs. sociálna rodová identita. Rod ako sociálny konštrukt. Národná identita. 

Príklad otázky: 

• Ako sa dá teória/princípy Alberta Banduru využiť pri skúmaní efektov sociálnych sietí 

ako napr. Facebook? 

4. Interpersonálne vnímanie 

Prvý dojem pri interpersonálnom kontakte. Sebanapĺňajúce sa proroctvo. Teórie atraktivity. 

Krásizmus. Teórie lásky a rozchodu. 

Príklad otázky: 

• Na základe čoho si vytvára skúšobná komisia prvý dojem o jednotlivých študentoch? 

5. Komunikácia 



Schéma a zložky komunikácie. Neverbálna komunikácia. Komunikácia emócií. Verbálna 

komunikácia. Komunikačné rituály v škole. Komunikácia vo virtuálnom prostredí. 

Príklad otázky: 

• Vysvetlite, aké nedorozumenia môžu vzniknúť podľa teórie komunikácie. 

6. Postoje a sociálne reprezentácie 

Pojem postoj. Teória odôvodneného správania. Kognitívna disonancia. Teória sociálnych 

reprezentácií. Metódy skúmania postojov. 

Príklad otázky: 

• Je konzistentnosť postojov pre jednotlivca dôležitá? Zdôvodnite. 

7. Sociálny vplyv, konformita a poslušnosť 

Sociálny vplyv a vodcovstvo. Aschov výskum konformity. Vplyv menšiny na väčšinu. Sociálne 

normy. Muzafer Sherif: Psychológia sociálnych noriem. Skúmanie poslušnosti: Milgramov 

experiment, jeho interpretácie a význam. 

Príklad otázky: 

• Vysvetlite rozdiely medzi dvomi hlavnými teóriami vodcovstva? Uveďte príklady vodcov 

z reálneho života. 

8. Skupiny a skupinová dynamika 

Rozdelenie skupín. Sociometria, súdržnosť, skupinová dynamika. Začleňovanie sa do skupiny. 

Dynamika v skupinách: Sherifov tábor v Robbers Cave. Identifikovanie sa s rolou: Stanfordský 

väzenský experiment. Kritika Zimbardovho experimentu. 

Príklad otázky: 

• Kedy má význam skúmať sociometrické vlastnosti skupiny? 

9. Vedecké vs. sociálne poznanie 

Sociálna konštrukcia reality. Príbeh Kitty Genovese ako príklad konštruovania poznania. Vedecké 

legendy. Poznanie a sociálna psychológia. 

Príklad otázky: 

• Čo znamená téza naratívneho charakteru poznania? Ako podľa vás komplikuje život 

autorom učebníc sociálnej psychológie (a študentkám a študentom, ktorí s tými 

učebnicami pracujú)? 
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