
Terminologický test- Y3 ( Psychológia, sociológia ) 
 
1. mimika- re� tváre 
2. identifikácia- zistenie, presné ur�enie (totožnosti) 
3. ergonómia- náuka na organizovanie práce a pracovných prostriedkov , pracovná psychológia 
4. individualizácia- proces vedúci k rozlíšeniu 
5. procesualita- vývojovos�, vývinovos� 
6. interakcia- vzájomné pôsobenie 
7. senzitivita- citlivos� na zmyslové podnety 
8. organizmus- ú�elne zložený celok 
9. reflex- odpove� na vonkajší podnet 
10. habituácia- vznik návyku 
11. komplexný- súhrnný, všestranný 
12. korešpondova�- zhodova� sa, by� v súlade 
13. motorika- súhrn pohybových  schopností 
14. imitácia- napodob�ovanie 
15. senzorický- zmyslový 
16. modalita- (modus) spôsob 
17. figuratívny- zameriavajúci sa na tvar, predmetnos� 
18. reverzibilný- vratný (obojsmerný) proces 
19. ilúzia- predstava nezodpovedajúca skuto�nosti 
20. koncentrácia- sústredenie sa (zhustenie….. pozornosti) 
21. selekcia- výber 
22. fluktuácia- pohyblivos�, premenlivos� 
23. flexibilita- pružnos�, ohybnos�, prispôsobivos� 
24. oscilácia- striedanie, kolísanie 
25. reprodukcia- opakovanie, napodobovanie, opakované rozmnožovanie 
26. analýza- rozbor, rozklad celku na �asti 
27. indukcia- myšlienkový postup vyvodzujúci z jednotlivých �astí všeobecnú zákonitos� 
28. dedukcia- m.p. � od všeobecného k jednotlivému 
29. sémantický- významový 
30. epizóda- drobný príbeh, krátky úsek 
31. interferencia- vzájomné prelínanie, stretávanie 
32. imaginácia- predstavivos�, obrazotvornos�, fantázia 
33. eidos- (idea) podstata veci, základná myšlienka 
34. projekcia- pripisovanie vlastností nie�omu, (premietanie) 
35. kognitívny- poznávací 
36. generalizácia- zovšeobec�ovanie 
37. syntéza- zhrnutie, zjednotenie 
38. abstrakcia- proces odde�ujúci odlišnosti, h�adajúci všeobecné 
39. heuristický- objavný (metodický postup) 
40. ikonický- druh znaku, spodobujúci, zobrazujúci nie�o 
41. introvert- uzatvorený do seba, kladúci dôraz na vnútorné skuto�nosti 
42. extrovert- orientujúci sa osobnostne navonok 
43. klasifikácia- triedenie, hodnotenie pod�a h�adísk (kritérií) 
44. štandardizácia- jednotná úprava pod�a nejakej normy 
45. mentálny- myšlienkový (psychický), duševný 
46. retardácia- oneskorenie, spomalenie 
47. homeostáza- rovnováha 
48. aspekt- h�adisko, stavenisko 
49. primárny- najdôležitejší, (prvý) 
50. sekundárny- druhoradý, odvodený (druhý) 
51. efemérny- prchavý, podružný 
52. transparentný- prieh�adný, zrejmý, jasný 
53. transcendencia- presahovanie zmyslovej skúsenosti 
54. patetický- založený na emóciách (citový) 
55. symptóm- príznak nie�oho 
56. alternatívny- založený na možnosti výberu, vo�by, možný iný ako terajší 
57. sugescia- podma�ujúce pôsobenie na psychiku 
58. direkcia- príkaz, smer 



59. kauzalita- prí�innos� (prí�ina…následok) 
60. katarzia- o�ista, uvo�nenie napätia 
61. somatický- telesný 
62. predikcia- predpove�, predpoklad 
63. stratégia- spôsob, postup riešenia problému 
64. simultánny- naraz s iným javom prebiehajúci 
65. altruizmus- nezištnos�  
66. inhibícia- zákaz, prekážka 
67. frustrácia- bezvýchodiskovos�, sklamanie sa, (deprimovaný, pesimistický �l.) 
68. iniciácia- uvedenie do �alšej etapy života, podnet 
69. indícia- náznak (pomoc, návod) 
70. submisívny- podriadený 
71. interindividuálny- existujúci (vz�ah) medzi jedincami 
72. asymetrický- nesúmerný 
73. degradácia- znehodnotenie, zosadenie 
74. uniformita- jednotvárnos� 
75. konformita- prispôsobenie, súhlasnos� 
76. konven�nos�- správanie sa pod�a noriem a zvykov 
77. segregácia- triedenie, vylu�ovanie 
78. selekcia- výber 
79. relevancia- významovos�, závažnos� 
80. nivelizácia- mechanické vyrovnávanie skuto�ných rozdielov 
81. nihilizmus- popieranie hodnôt 
82. inovácia- obnovovanie, vynovovanie, zlepšovanie 
83. patológia- chorobná zmena, tenden�nos� 
84. kooperácia- spolupráca 
85. statický- nehybný, nemenný, stály 
86. rigidný- strnulý, nehybný, stály 
87. bigotný- prehnane upjatý (zbožný)  
88. afekt- stav prchkosti a podráždenosti 
89. efekt- ú�inok, výsledok 
90. exaktný- presný, (vedecký) 
91. atomizácia- drobenie, trieštenie celku 
92. averzia- odpor 
93. anonymita- skrytie sa, bez totožnosti 
94. revízia- skúmanie, úprava, kontrola 
95. faux-pas /fópa/- spolo�enský „trapas“ 
96. maladeptácia- nedostato�ná prispôsobivos� 
97. demografia- náuka o obyvate�stve (raste, úbytku…) 
98. antropológia- náuka o �loveku 
99. konsenzus- zhoda 
100. interpretácia- vysvetlenie, výklad 
101. empirický- skúsenostný (zmysly) 
102. artefakt- výtvor �loveka 
103. ideológia- náuka ur�ujúca ciele správania 
104. organizácia- ú�elné riadenie vecí 
105. subkultúra- menšinová kultúra v rámci vä�šinovej 
106. relativizmus- poznanie je relatívne- viacero právd 
107. antropocentrizmus- �lovek je „stred sveta“ 
108. antropický- týkajúci sa �loveka 
109. endogénny- z vnútorných prí�in pochádzajúci 
110. exogénny- z vonkajších prí�in 
111. akulturácia- proces zmien v dôsledku blízkosti kultúr 
112. interiorizácia- zvnútor�ovanie (noriem) 
113. deviácia- odchýlka, úchylka 
114. dysfunk�ný- narušený 
115. anómia- stav rozkladu štruktúry 
116. agregát- zhluk, súhrn 
117. rituál- slávnostný zvyk, obrat 
118. byrokracia- organiza�ná štruktúra zabezpe�ujúca koordináciu nejakých �innosti 



119. nekompetentný- neopravnený 
120. stratifikácia- rozvrstvenie, poschodovitos� 
121. kasta- uzavretá skupina, vrstva  
122. kult- uctievanie  
123. mobilita- pohyblivos� 
124. reputácia- poves�, vážnos� 
125. cyklický- opakujúci sa 
126. progres- vývin, napredovanie, pokrok 
127. evolucionizmus- evolu�ná, vývojová teória o vývine živej prírody, popiera revolúciu vo vývine 
128. konštelácia- zoskupenie 
129. egalitárny- rovnostársky 
130. dispozícia- podklad, možnos�, vloha 
131. industrializácia- zavádzanie strojnej techniky, spriemys�ovanie 
132. animizmus- má život, napr. kame� má dušu 
133. sakrálny- svätý 
134. profánny- oby�ajný, svetský 
135. teizmus- u�enie, ktoré je založené na viere v boha 
136. sekulárny- odboštený, zosvetštený 
137. korporácia- záujmové združenie 
138. ekumenizmus- hnutie za zjednotenie všetkých cirkví sveta 
139. autokracia- samovláda, diktátorstvo 
140. xenofóbia- nenávis� vo�i cudziemu (štátu), neznámemu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


