
Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta - Katedra sociální patologie a sociologie 
 

 
* 

    
 

Studijní program: Specializace v pedagogice /obor: Sociální patologie a prevence 
 
Varianta: B 

 
Datum konání zkoušky: 7. 6. 2018, 14:00 hod. 

 
 

Zadání, úkol odpo
věď 

počet 
bodů 

01. Jan A. Komenský je autorem spisu: 

a) Dcerka aneb o poznání cesty pravé ke spasení 
b) Všeobecné vychovatelství 
c) Brána jazyků otevřená 
d) O výchově řečníka 
 

C 4 

02. Pojem ordál znamená: 

a) jednohlasný zpěv zpívaný většinou větším počtem osob 
b) boží soud – iracionální důkazní prostředek při soudních přích 
c) dlouhá bodná zbraň s čepelí trojúhelníkového průřezu 
d) příkaz, který musí být okamžitě vyřízen 
 

B 4 

03. Jakým pojmem označujeme jednání v souladu se zákonem: 

a) legislativa 
b) legalita 
c) loajalita 
d) jurisdikce 
 

B 4 

04. Kdo je autorem stádií kognitivního vývoje (senzomotorické, předoperačního myšlení, konkrétních 
operací, formálních operací: 

a) Jean Piaget 
b) Lawrence Kohlberg 
c) Erik Erikson 
d) Sigmund Freud 
 

A 4 

05. Celkový počet (např. dokonaných sebevražd) v určitém časovém období označujeme pojmem: 

a) postvence 
b) prenunce 
c) prevalence 
d) prevence 
 

C 4 

06. Pojem streetwork označuje: 

a) zaměstnávání osob v chráněných dílnách 
b) prevenci prováděnou ve vrstevnických skupinách 
c) kontrolu výkonu alternativních trestů 
d) terénní sociální práci 
 

D 4 

07. Krádež citlivých osobních údajů označujeme pojmy: 

a) phishing a pharming 
b) flaming 
c) kyberloupež 
d) hoaxing 
 

A 4 

08. Pojmem kybergrooming označujeme: 

a) manipulaci dětí a mládeže pomocí informačních technologií za účelem zneužití 
b) efektivní využívání elektronických médií v přípravě na vyučování 
c) nadměrné využívání informačních technologií 
d) využívání umělé inteligence v prevenci sociálně patologických jevů 
 

A 4 

09. Pojem latentní znamená: 

a) skrytý 
b) omezený 
c) tvarový 
d) závislý 
 

A 4 

10. Určete, který z následujících pojmů je svým významem nejblíže významu slova presumpce: 

a) jistota 
b) skutek 
c) model 
d) domněnka 
 

D 4 



11. Ve třídě je méně než 40 žáků. Vytvoří-li družstva po šesti, zbudou dva žáci, vytvoří-li družstva po 
sedmi, zbude pět žáků. Kolik je ve třídě žáků: 

a) 32 
b) 26 
c) 20 
d) 27 
 

B 4 

12. Tato instituce je orgánem Evropské unie. Občané Evropské unie volí své zástupce v přímé volbě 
každých pět let. Poslední volby proběhly v roce 2014. Určete, která z následujících institucí vystihuje 
tuto definici: 

a) Výbor regionů 
b) Poslanecká sněmovna České republiky 
c) Evropská rada 
d) Evropský parlament 
 

D 4 

13. Co znamená latinský termín ad hoc: 

a) za určitým účelem 
b) náhodné 
c) ve skutečnosti 
d) předem 
 

A 4 

14. Z nabízených možností vyberte slovo, jehož význam se nejvíce blíží opačnému významu slova 
zasmušilý: 

a) udivený 
b) zachmuřený 
c) rozjařený 
d) průzračný 
 

C 4 

15. Jednoznačná slova jsou taková, která nesou jen jeden věcný význam. Z nabízených možností vyberte 
jednoznačné slovo: 

a) vločka 
b) pohrabáč 
c) trouba 
d) kohout 
 

B 4 

16. Určete, který z pojmů je synonymem pro slovo sjednocení: 

a) integrace 
b) indikace 
c) interference 
d) intervence 
 

A 4 

17. Určete, které ze slov má svým významem nejblíže k přísloví „Kdo si svého mistra váží, na toho hlad 
nedoráží“: 

a) pracovitost 
b) nesamostatnost 
c) podlézavost 
d) loajalita 
 

D 4 

18. Lásku a nenávist k člověku označujeme řeckými složeninami: 

a) antropologie a atropie 
b) filantropie a misantropie 
c) andragogika a eugenika 
d) kalokaghatia a daimonion 
 

B 4 

19. Mezi totální instituce nepatří: 

a) kasárna 
b) policie 
c) léčebny 
d) vězení 
 

B 4 

20. Johannes Gutenberg vynalezl: 

a) lis na víno 
b) papír 
c) knihtisk 
d) inkoust 
 

C 4 

21. Co nepatří mezi komunikační média: 

a) nástěnka 
b) interaktivní tabule 
c) školní lavice 
d) výukový film 
 

C 4 

22. Prvky neverbální komunikace - vzdálenost komunikujících a komunikaci dotekem - označujeme 
pojmy: 

a) optika a posturika 
b) komunikant a komunikátor 
c) proxemika a haptika 
d) diskrétnost a diskriminace 
 

C 4 



23. Které z následujících komunikačních schémat v interpersonální komunikaci je správné: 

a) komuniké – komunikant – frekventant 
b) komunikant – komunikační šum – komunikátor 
c) informace – sdělení – zpráva 
d) komunikátor – komuniké – komunikant  
 

D 4 

24. Dokud se neustavila sociologie jako samostatná věda, řešila se sociologická problematika převážně v 
oboru: 

a) psychologie 
b) pedagogiky 
c) filozofie 
d) neřešila se 
 

C 4 

25. Představitelem tzv. biosociologie je: 

a) Ferdinand Tönnies 
b) Émile Durkheim 
c) Herbert Spencer 
d) Carl G. Jung 
 

C 4 

26. Poststrukturalisté reagují především na vývoj moderních společností vystavených systémovému 
tlaku. Kterou z uvedených osobností řadíme mezi poststrukturalisty (autor knihy Dějiny šílenství): 

a) Vilfredo Pareto 
b) Michel Foucault 
c) Sigmund Freud 
d) Fjodor M. Dostojevskij 
 

B 4 

27. Jestliže vědec zkoumá určitou kulturu pomocí měřítek své vlastní kultury a tím dává najevo, že jeho 
vlastní kultura je nadřazená kultuře jiné, jedná se o: 

a) multikulturalismus 
b) multietnicitu 
c) kulturní relativismus 
d) etnocentrismus 
 

D 4 

28. Mezi filozofické směry 20. století nepatří: 

a) existencialismus 
b) konzumentarismus 
c) postmodernismus 
d) fenomenologie 
 

B 4 

29. Autorem výroku „Poznej sám sebe“ a autorem myšlenky porodnického učení (techné maieutiké) je: 

a) Aristotelés 
b) Seneca 
c) Platón 
d) Sókratés 
 

D 4 

30. Tomáš Garrigue Masaryk nebyl: 

a) odpůrcem marxismu 
b) autorem díla Otázka sociální 

c) zastáncem Hilsnera v tzv. Hilsnerově aféře 
d) vyznavačem panslavismu 
 

D 4 

31. Jakým termínem označujeme odlišné chování osob vůči sociálním normám nebo systému norem: 

a) konkubinát 
b) demence 
c) deviace 
d) demagogie 
 

C 4 

32. Sociální percepce znamená: 

a) úspěšné zařazení se do sociálních skupin 
b) vnímání druhého, poznávání člověka člověkem 
c) vnímání sebe sama, schopnost sebekritiky 
d) schopnost vnímat druhé osoby jako součást instituce 
 

B 4 

33. Strukturní funkcionalismus je spojen se jménem sociologa: 

a) Talcott Parsons 
b) Anthony Giddens 
c) Ferdinand Tönnies 
d) Robert K. Merton 
 

A 4 

34. Který český sociolog je autorem knihy Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty: 

a) Josef Král 
b) Jan Keller 
c) Tomáš G. Masaryk 
d) Inocenc A. Bláha 
 

C 4 



35. Kulturní změnu, k níž dochází při vzájemném kontaktu různých kultur, označujeme pojmem: 

a) akulturace 
b) enkulturace 
c) kohabitace 
d) kulturní relatvismus 
 

A 4 

36. Co rozumíme pod pojmem sociální mobilita: 

a) přesun z jedné společenské vrstvy do druhé 
b) posun jednotlivce v kariérovém žebříčku 
c) imigrační a emigrační procesy 
d) splynutí dvou kultur 
 

A 4 

37. Se kterou sociologickou teorií souvisejí typy sociálního jednání renegát a heretik: 

a) teorie konsensu 
b) teorie modernity 
c) teorie relativity 
d) teorie konfliktu 
 

D 4 

38. Který sociolog definoval sociologii jako vědu o sociálních faktech: 

a) Georg Simmel 
b) Herbert Spencer 
c) Anthony Giddens 
d) Émile Durkheim 
 

D 4 

39. Auguste Comte, který je považován za zakladatele sociologie, dělí tuto vědu na dvě části: 

a) organicismus a technicismus 
b) sociální statiku a sociální dynamiku 
c) společnost a společenství 
d) sociální solidaritu a konkurenci 
 

B 4 

40. Jak nazýváme dle Freuda jádro osobnosti, jejímž prostřednictvím si člověk uvědomuje sám sebe a své 
postoje: 

a) ego 
b) id 
c) superego 
d) libido 
 

A 4 

41. Karen Horneyová, Harry S. Sullivan, Erich Fromm jsou představiteli: 

a) gestalt psychologie 
b) neobehaviorismu 
c) kognitivní psychologie 
d) neopsychoanalýzy, kulturní psychoanalýzy 
 

D 4 

42. Agnózie je porucha: 

a) rozpoznávání objektů 
b) rozpoznávání emocí 
c) řeči 
d) spánku 
 

A 4 

43. Melancholik je: 

a) vznětlivý, kombinace emocionální lability a extraverze 
b) vyrovnaný, kombinace emocionální stability a extraverze 
c) emocionálně založený, kombinace emocionální lability a introverze 
d) lhostejný, kombinace emocionální stability a introverze 
 

C 4 

44. Zdravé sebeprosazování je typické pro člověka: 

a) autoritativního 
b) asertivního 
c) introvertního 
d) agresivního 
 

B 4 

45. Zranitelnost nebo zvýšenou citlivost, nejčastěji jako předpoklad nemoci, označujeme pojmem: 

a) emocionální stabilita 
b) vulnerabilita 
c) emocionalita  
d) psychóza 
 

B 4 

46. Anamnéza je: 

a) zjišťování světového názoru klienta 
b) analýza uměleckých výtvorů 
c) zjišťování shodnosti vlastností mezi předměty 
d) zjišťování údajů z minulosti vztahujících se k předmětu léčby 
 

D 4 

47. Neshodu mezi anatomickým pohlavím a pohlavní identitou označujeme pojmem: 

a) transsexualita 
b) homofobie 
c) homosexualita 
d) gender 
 

A 4 



48. Holismus je označení pro: 

a) destruktivní chování 
b) formu konsenzuálního přístupu 
c) celostní pojetí živého organismu 
d) chorobný strach z malých předmětů 
 

C 4 

49. Schopnost empatie znamená:  

a) kognitivní zpracování situace 
b) vcítění se 
c) sympatie k druhým lidem 
d) nesympatie k druhým lidem 
 

B 4 

50. Kolektivní nevědomí je termín: 

a) zavedený Émilem Durkheimem 
b) spjatý se jménem Carl G. Jung 
c) pro vyjádření kosmopolitismu 
d) spjatý se jménem Sigmund Freud 
 

B 4 

Celkem:  200 

 


