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Úkol Bodové 
hodnocení 

 
Oddíl I. Obecné studijní předpoklady 
 

 

1. Doplňte místo otazníku číslo, které vytváří podle určitého pravidla s ostatními 
čísly souvislou řadu. 

2 6  18  54  ? 

a) 256 

b) 162 

c) 108 

d) 90 

3 

2. Které slovo významově nepatří mezi tato slova? 

inovace – imitace – regenerace – optimalizace 

a) inovace 

b) imitace 

c) regenerace 

d) optimalizace 

3 

3. Základní jednotkou elektrického proudu je:  

a) ampér (značka „A“) 

b) kelvin (značka „K“). 

c) kandela (značka „cd“) 

d) mol (značka „mol“) 

3 

  



4. Odhalte nesprávný význam: 

a) geneze – vznik 

b) identita – zřejmost 

c) koheze – soudržnost 

d) imperativ – příkaz 

3 

5. Ve studijní skupině studuje 34 studentů. Tito studenti měli možnost přihlásit se 
na dva další nabízené předměty: sociální psychologii nebo sociální antropologii. 
Někteří studenti se přihlásili na jeden předmět, někteří na oba předměty, ale 
někteří si nevybrali žádný z  těchto předmětů. Na oba předměty zároveň se 
přihlásilo 15 studentů. Čtyři studenti si nepřihlásili žádný předmět. Studentů, kteří 
se přihlásili na sociální psychologii, bylo o jednoho více než těch, kteří se 
přihlásili na sociální antropologii. Kolik bylo studentů, kteří se přihlásili pouze na 
sociální antropologii? 

a) 7 

b) 8 

c) 15 

d) 22 

3 

 
Oddíl II. Sociologie 
 

 

6. Stádium, v němž člověk vykládá všechny jevy jako zapříčiněné imaginativními 
nadpřirozenými silami, A. Comte nazývá: 

a) teologické 

b) metafyzické 

c) pozitivní 

d) logické 

5 

7. Metoda využívající dotazníkové šetření a statistické zpracování 
reprezentativního vzorku je dle své povahy označována za metodu: 

a) kvalitativní 

b) kvantitativní 

c) případovou studii 

d) pilotáž 

5 

8. Ideový proud sociální teorie, ve kterém je postulován jedinec a jeho svobody 
za výchozí předpoklad dalšího uvažování o společenských vztazích, se nazývá: 

a) konzervativismus 

b) socialismus 

c) liberalismus 

d) anarchismus 

5 



9. Co označuje v sociologii pojem sankce? 

a) Trest, který člověk uděluje sám sobě 

b) Takový postup, který vede k posílení sociální normy, tj. odměna i trest 

c) Povolený způsob vymáhání pohledávek ze strany věřitelů 

d) Chování, kterým se porušují ustálené společenské normy 

5 

10. Mezi představitelky/představitele české sociologie patří:  

a) Helena Illnerová 

b) Jan Keller 

c) Egon Bondy 

d) Saskia Sassenová 

5 

 
Oddíl III. Filosofie 
 

 

11. Autorem díla Sluneční stát je: 

a) Platón 

b) Claude Henri de Saint-Simon 

c) Thomaso Campanella 

d) Erich Fromm 

5 

12. Jan Amos Komenský 
(označte nesprávnou charakteristiku) 

a) napsal dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských. 

b) žil v době třicetileté války. 

c) byl biskupem Jednoty bratrské. 

d) kladl důraz na rozdělení moci výkonné, soudní a legislativní. 

5 

13. Patristika znamená: 

a) učení církevních otců v počátečním rozvoji křesťanské filosofie 

b) územní vlastenectví v pojetí romantiků 

c) prosazování myšlenky světového míru  

d) umění polemiky 

5 

14. K pragmatismu nepatřil: 

a) John Dewey 

b) Charles Sanders Peirce 

c) William James 

d) Jean-Paul Sartre 

5 

  



15. Označte nesprávný význam termínů: 

a) ateismus – teorie a názor popírající boží existenci (spojený s kritikou 
náboženství) 

b) apologie – obrana 

c) indukce – proces postupného zániku  

d) fenomén – úkaz, jev, zjevení 

5 

 
Oddíl IV. Psychologie 
 

 

16. Určete chybné spojení: 

a) analytická psychologie – K. G. Jung 

b) humanistická psychologie – J. B. Watson 

c) hlubinná psychologie – S. Freud 

d) hlubinná psychologie – A. Adler 

5 

17. Stav závažného nenaplnění našich potřeb se nazývá: 

a) euforie 

b) hédonismus 

c) saturace 

d) frustrace 

5 

18. Návrat na nižší vývojový stupeň se nazývá: 

a) sublimace 

b) askeze 

c) projekce 

d) regrese 

5 

 
Oddíl V. Všeobecný kulturně politický a historický přehled 
 

 

19.1. António Guterres je:  

a) předseda Evropské rady  

b) předseda Evropské komise  

c) generální tajemník OSN  

d) generální tajemník NATO 

1 

19.2. Mezi díla F. M. Dostojevského nepatří:  

a) Bratři Karamazovi  

b) Otcové a děti  

c) Zločin a trest  

d) Idiot  

1 



19.3. Autorem obrazu Smrt Marata z období francouzské revoluce je: 

a) El Greco 

b) Donatello 

c) Sandro Botticelli 

d) Jacques-Louis David 

1 

19.4. Autorem symfonické skladby Novosvětská je:  

a) Bedřich Smetana 

b) Antonín Dvořák 

c) Ludwig van Beethoven 

d) Igor Stravinský 

1 

19.5. Bitva u Hradce Králové se odehrála v roce:  

a) 1846 

b) 1856 

c) 1866  

d) 1876   

1 

20.1. Který z uvedených titulů nepatří mezi filmová díla česko-amerického 
režiséra Miloše Formana: 

a) Lid versus Larry Flynt 

b) Man on the Moon 

c) Amadeus 

d) Něžný barbar  

1 

20.2. Současným předsedou vlády Polské republiky je:  

a) S. Kurz  

b) P. Pellegrini 

c) V. Orbán 

d) M. Morawiecki   

1 

20.3. Hlavním městem Mongolska je:  

a) Alma-Ata 

b) Káthmándú 

c) Ulánbátar 

d) Lhasa  

1 

20.4. Odhalte nesprávnou spojitost: 

a) Hippokrates – lékařství 

b) Watson a Crick – model DNA 

c) Claude Lévi-Strauss – fyzika 

d) Richard Wagner – hudba 

1 



20.5. Charta 77 byla:  

a) ekologické hnutí, které usilovalo o zlepšení ochrany přírody 

b) feministické hnutí, které kritizovalo nedodržování práv žen 

c) občanská iniciativa, která kritizovala nedodržování lidských a občanských 
práv 

d) občanské sdružení, které sdružovalo lidi s protikomunistickým smýšlením 

1 

 
Test obsahuje 20 otázek.  
Oddíl I. zahrnuje 5 otázek s nabídkou čtyř variant odpovědí, z nichž jedna odpověď je správná a je 
bodována 3 body. Celkem za oddíl I. lze získat 15 bodů. 
Oddíl II. až IV. zahrnuje otázky s nabídkou čtyř variant odpovědí, z nichž jedna odpověď je správná a 
je bodována 5 body. V součtu za oddíl II. až IV. (13 otázek) lze získat 65 bodů.  
Oddíl V. zahrnuje 2 otázky dále členěné do pěti dílčích otázek s nabídkou čtyř variant odpovědí, 
z nichž jedna odpověď je správná. Každá z dílčích otázek je bodována 1 bodem. Tedy v součtu za 
oddíl V. (2 otázky, tj. 10 dílčích otázek) lze získat 10 bodů.  
Za nesprávnou odpověď se body neodečítají. Vždy je správná jedna ze čtyř možností. 
 

 
Maximální celkový počet bodů za všechny otázky je 90.  
 


