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Oddíl I. Obecné studijní předpoklady 
 

 

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

5  11  23  47  ? 

a) 24 

b) 70 

c) 86 

d) 95 

3 

2. Které slovo významově nepatří mezi tato slova? 

opozice – evoluce – regres – stagnace 

a) opozice 

b) evoluce 

c) regres 

d) stagnace 

3 

3. Základní jednotkou termodynamické teploty je:  

a) ampér (značka „A“) 

b) kelvin (značka „K“). 

c) kandela (značka „cd“) 

d) mol (značka „mol“) 

3 

  



4. Odhalte nesprávný význam 

a) sensus – smysl 

b) tolerance – snášenlivost 

c) totum – síla 

d) sakrální – posvátné 

3 

5. Ve studijní skupině studuje 18 studentů. Tito studenti měli možnost přihlásit se 
na dva další nabízené předměty: sociologická praktika a sociologii výchovy. 
Někteří studenti se přihlásili pouze na jeden předmět, někteří na oba předměty. A 
dva studenti se nepřihlásili na žádný předmět. Na sociologii výchovy se celkem 
přihlásilo 11 studentů, z nichž někteří se zároveň přihlásili také na sociologická 
praktika. Těch, kteří se přihlásili zároveň na sociologii výchovy a sociologická 
praktika, bylo 8. Kolik studentů se přihlásilo pouze na sociologická praktika? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

3 

 
Oddíl II. Sociologie 
 

 

6. Jak A. Comte nazývá stádium, v němž se začaly naplno rozvíjet moderní vědy? 

a) teologické 

b) metafyzické 

c) pozitivní 

d) logické 

5 

7. Sociologické studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace 
získaných poznatků při porozumění případům obdobným je dle své povahy 
nazýváno:  

a) kvalitativním 

b) kvantitativním 

c) případovou studií 

d) pilotáží 

5 

8. Ideový proud sociální teorie, který zdůrazňuje sociální solidaritu a redistribuci 
bohatství za účelem snižování společenských nerovností, je nazýván: 

a) konzervativismus 

b) socialismus 

c) liberalismus 

d) anarchismus 

5 

  



9. Co označuje pojem sekularizace? 

a) Změnu počtu obyvatel způsobenou porodností a úmrtností 

b) Pokles významu náboženství ve společnosti 

c) Odbourávání sociálního státu 

d) Zvětšování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími lidmi 

5 

10. Mezi představitelky/představitele americké sociologie patří: 

a) Georg Simmel 

b) Julia Kristeva 

c) Talcott Parsons 

d) Karen Horneyová 

5 

 
Oddíl III. Filosofie 
 

 

11. Autorem díla Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi je: 

a) Jean Jacques Rousseau 

b) Ludwig Feuerbach 

c) Charles Darwin 

d) Hannah Arendtová 

5 

12. Immanuel Kant (označte nesprávnou charakteristiku) 

a) německý filosof 

b) autor, který zformuloval v etice tzv. „kategorický imperativ“ 

c) představitel scholastiky 

d) „Hvězdné nebe nade mnou, morální zákon ve mně.“ 

5 

13. Sofistika znamená: 

a) záměrné používání nesprávných argumentů a logických klamů  

b) učení, které hledá moudrost danou božími ukazateli 

c) metodicky vedená kritika vědeckého poznání 

d) rozpomínání se duše na dokonalý a věčný svět idejí 

5 

14. K myslitelům reformace nepatřil: 

a)  Augustinus Aurelius 

b) Ulrich Zwingli 

c) Martin Luther 

d) Jan Kalvín 

5 

  



15. Označte nesprávný význam slov: 

a) irenismus – učení o míru, jeho hodnotě a uchování 

b) premisa – předpoklad 

c) verifikace – ověřování pravdivosti 

d) predestinace – rozvoj 

5 

 
Oddíl IV. Psychologie 
 

 

16. Určete chybné spojení: 

a) analytická psychologie – J. B. Watson 

b) humanistická psychologie – A. Maslow 

c) hlubinná psychologie – S. Freud 

d) hlubinná psychologie – A. Adler 

5 

17. Stav mimořádného štěstí kombinovaný s ohromným pocitem psychické pohody 
se nazývá: 

a) saturace 

b) hédonismus 

c) euforie 

d) frustrace 

5 

18. Přizpůsobení se dominantním názorům a normám skupiny, v níž člověk žije, a 
potlačení projevů vlastních se nazývá: 

a) sublimace 

b) konformita 

c) projekce 

d) regrese 

5 

 
Oddíl V. Všeobecný kulturně politický a historický přehled 
 

 

19.1. Jean-Claude Juncker je:  

a) předseda Evropské rady 

b) předseda Evropské komise  

c) generální tajemník OSN  

d) generální tajemník NATO  

1 

19.2. Mezi díla E. M. Remarqua nepatří:  

a) Vítězný oblouk 

b) Tři kamarádi 

c) Na západní frontě klid 

d) Tři sestry   

1 



19.3. Autorem triptychu maleb Zahrada pozemských rozkoší byl mistr holandské 
renesance, který se jmenoval: 

a) El Greco 

b) Hieronymus Bosh 

c) Sandro Botticelli 

d) Jacques-Louis David 

1 

19.4. Autorem deváté symfonie zvané Osudová je: 

a) Bedřich Smetana 

b) Antonín Dvořák 

c) Ludwig van Beethoven 

d) Igor Stravinský 

1 

19.5. Bitva u Hradce Králové skončila vítězstvím:  

a) české armády 

b) polské armády 

c) pruské armády 

d) rakouské armády   

1 

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

a) Lásky jedné plavovlásky 

b) Přelet nad kukaččím hnízdem 

c) Rocky 

d) Vlasy 

1 

20.2. Současným předsedou vlády Maďarské republiky je: 

a) S. Kurz  

b) P. Pellegrini 

c) V. Orbán 

d) M. Morawiecki 

1 

20.3. Hlavním městem Kanady je:  

a) Toronto 

b) Québec 

c) Ottawa 

d) Vancouver  

1 

20.4. Odhalte nesprávnou spojitost: 

a) Antonio Vivaldi – antropologie 

b) Jan Amos Komenský – pansofie 

c) Dmitrij Ivanovič Mendělejev – chemie 

d) Kurt Gödel – matematika 

1 



20.5. Václav Havel nebyl prezidentem:  

a) České a slovenské federativní republiky  

b) Československé socialistické republiky  

c) Československé republiky  

d) České republiky  

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.  
 


