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Zadání, úkol odpo
věď 

počet 
bodů 

01. Autorem díla Emil čili o výchově je: 

a) Jan A. Komenský 
b) Jean J. Rousseau 
c) John Locke 
d) Jan Hus 
 

B 4 

02. Depistáž znamená: 

a) prognostikování 
b) diagnostikování 
c) vyhledávání 
d) vytvoření anamnestické zprávy 
 

C 4 

03. Oprávněnost nějakého jednání označujeme pojmem: 

a) legitimita 
b) legislativa 
c) ilegalita 
d) loajalita 
 

A 4 

04. Pojmem konformita označujeme: 

a) přizpůsobení se normám 
b) odmítání společenských norem 
c) skupinovou kohezi 
d) vyhýbání se sociálnímu kontaktu 
 

A 4 

05. Co označujeme pojmem xenofobie: 

a) chování, které spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu 
b) vládu, nadvládu cizinců 
c) strach z určitého sociálního kontaktu pramenící z vědomých negativních očekávání vlastního selhání v této 
osobní rovině 
d) strach z určitého sociálního kontaktu pramenící z nevědomých negativních očekávání vlastního selhání 
v této osobní rovině 
 

A 4 

06. Psychoaktivní drogy získávané z konopí zahrnují: 

a) marihuanu a kokain 
b) braun a marihuanu 
c) hašiš, marihuanu a zřídka také hašišový olej 
d) zejména marihuanu a mykoatropin 
 

C 4 

07. Manipulace dětí a mládeže pomocí informačních technologií za účelem zneužití se nazývá: 

a) marketingová manipulace 
b) happy slaping 
c) kyberšikana 
d) kybergrooming 
 

D 4 

08. Pojmem afiliace označujeme proces: 

a) osvojení, navazování těsného osobního kontaktu, přátelského vztahu 
b) přizpůsobování, splynutí s vnějším prostředím 
c) odříkání, zdrženlivého způsobu života, askeze 
d) dosažení vyššího společenského postavení na základě rodového původu 
 

A 4 

09. Minorita je: 

a) menší část společenského celku lišící se od majority (většiny) 
b) skupina lidí, která má stejný vztah k výrobním prostředkům 
c) skupina osob, která je pro své fyzické nebo kulturní charakteristiky nadřazena ostatním 
d) část města, ve které bydlí převážně sociálně vyloučení 
 

A 4 



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

a) promyšlený 
b) citlivý 
c) chápavý 
d) uskutečnitelný 
 

A 4 

11. Ve třídě je méně než čtyřicet žáků. Vytvoří-li družstva po osmi, zbudou tři žáci, vytvoří-li družstva po 
sedmi, zbude pět žáků. Kolik je ve třídě žáků: 

a) 35 
b) 19 
c) 33 
d) 27 
 

B 4 

12. Členové této instituce jsou ministři vlád členských zemí Evropské unie podle politické oblasti, kterou 
je nutné projednat. Jedna ze členských zemí Evropské unie vždy drží předsednictví po dobu šesti 
měsíců. Určete, která z následujících institucí vystihuje tuto definici: 

a) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
b) Evropská komise 
c) Evropská rada 
d) Rada Evropské unie 
 

D 4 

13. Co znamená latinský termín status quo: 

a) stávající stav 
b) podmínka 
c) nerozhodně 
d) v čí prospěch 
 

A 4 

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

a) skutečný 
b) pomíjivý 
c) falešný 
d) podstatný 
 

A 4 

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

a) náves 
b) stolice 
c) koruna 
d) lopatka 
 

A 4 

16. Určete, který z pojmů označuje pronásledování, např. pro rasovou či politickou příslušnost: 

a) exekuce 
b) perzekuce 
c) deportace 
d) impertinence 
 

B 4 

17. Určete, které ze slov má svým významem nejblíže k přísloví „Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty“: 

a) přejícnost 
b) obezřetnost 
c) nepřátelství 
d) zbabělost 
 

B 4 

18. Co je symetrie: 

a) nadměrnost 
b) neznalost 
c) souměrnost 
d) soucítění 
 

C 4 

19. Kdo byly sufražetky: 

a) umírněné bojovnice proti koňským dostihům v Anglii 
b) radikální bojovnice za volební právo žen v Anglii 
c) bojovnice za zlepšení pracovních podmínek žen v Anglii 
d) sociální pracovnice v Anglii  
 

B 4 

20. Protikladem pojmu demokracie je: 

a) deviace 
b) pluralita 
c) byrokracie 
d) autokracie 
 

D 4 

21. Zvukovou a artikulační stránkou jazyka se zabývá: 

a) fonetika 
b) frenetika 
c) fylogeneze 
d) filologie 
 

A 4 



22. Pojmy proxemika a haptika v komunikaci znamenají: 

a) oční kontakt a tělesnou blízkost 
b) typ postoje a způsob zdravení 
c) vzdálenost komunikujících a komunikaci dotekem 
d) způsob komunikace ve veřejném prostoru a v soukromí 
 

C 4 

23. Komunikátorem v komunikaci označujeme: 

a) osobu, od níž určité sdělení vychází 
b) médium, které nese určité sdělení 
c) osobu, která vytváří obsahovou stránku sdělení 
d) osobu, která přijímá a dešifruje určité sdělení 
 

A 4 

24. Co jsou masmédia: 

a) prostředí, kde se formují masy 
b) prostředky masové komunikace 
c) prostředky masové zábavy 
d) metody využívané v parapsychologii 
 

B 4 

25. Sociologie se jako věda ustavila: 

a) v 17. století 
b) v 18. století 
c) v 19. století 
d) ve 20. století 
 

C 4 

26. Ke jménu Max Weber se váže následující teorie: 

a) „sociální atom“ – vytvořený pro systém socioemocionálních vztahů 
b) „anomie“ – stav, kdy přestávají platit zákony 
c) „panství“ – v rámci typologie panství se zkoumají vztahy nadvlády a podřízení 
d) „pozitivistická sociologie“ – zakládající se na pozorování a experimentech 
 

C 4 

27. Očekávaný způsob chování vázaný na určitý sociální status se nazývá: 

a) expektace 
b) zvyk 
c) postoj 
d) role 
 

D 4 

28. Který z uvedených filozofů 19. století je představitelem pesimistické filozofie, jejímž cílem je dosažení 
stavu nirvany: 

a) Sören Kierkegaard 
b) Arthur Schopenhauer 
c) Jean P. Sartre 
d) David Humme 
 

B 4 

29. Autorem výroku „Vím, že nic nevím“ je: 

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

D 4 

30. Jak nazýváme dějinnou fázi středověkého křesťanského myšlení datovaného přibližně do roku 1500 n. 
l.: 

a) hermeneutika 
b) atomismus 
c) judaismus 
d) scholastika 
 

D 4 

31. Autorem teorie anomie je: 

a) Émile Durkheim 
b) Max Weber 
c) Niklas Luhmann 
d) Vilfredo Paretto 
 

A 4 

32. Které pojmy jsou spojeny se jménem sociologa Herberta Spencera: 

a) konfliktualismus, elitářství, socialismus 
b) konsensus, panství, élan vital, strukturalismus 
c) evolucionismus, organismus, liberalismus, militaristické industriální společnosti 
d) cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik 
 

C 4 

33. Talcott Parsons je představitelem sociologického směru, který býval spojován se sociologií vůbec: 

a) teorie konfliktu 
b) strukturní funkcionalismus 
c) poststrukturalismus 
d) teorie střídání elit 
 

B 4 



34. Definice sociálně ekonomické formace (prvobytně pospolná společnost, feudalismus, kapitalismus, 
komunismus) je spojena se jmény: 

a) Vladimír I. Lenin, Josif V. Stalin 
b) Jean P. Sartre, Albert Camus 
c) Karel Marx, Bedřich Engels 
d) Henri de Saint-Simon, Auguste Comte 
 

C 4 

35. Co rozumíme pod pojmem akulturace: 

a) kulturní změnu, k níž dochází při vzájemném kontaktu různých kultur 
b) kulturní změnu, k níž dochází prostřednictvím socializace 
c) přizpůsobení se sociální většiny sociální menšině 
d) asimilační proces 
 

A 4 

36. Přesun z jedné společenské vrstvy do druhé nazýváme: 

a) sociální kariéra 
b) imobilita 
c) sociální mobilita 
d) sociální konsensus 
 

C 4 

37. Celosvětový společenský proces vedoucí ke stále vyšší vzájemné propojenosti a závislosti všech 
oblastí světa nazýváme: 

a) urbanizace 
b) industrializace 
c) globalizace 
d) socializace 
 

C 4 

38. Člověka, který nenávidí lidi, označujeme pojmem: 

a) antropolog 
b) filantrop 
c) filosof 
d) misantrop 
 

D 4 

39. Rodina, ve které jsme se narodili, se odborně nazývá: 

a) prokreační rodina 
b) orientační rodina 
c) rekreační rodina 
d) neolokální rodina 
 

B 4 

40. Jak nazýváme dle Freuda morální princip osobnosti, druh vědomého i nevědomého svědomí, které se 
vytváří přijetím sociálních příkazů, zákazů, hodnot a norem: 

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

C 4 

41. Viktor E. Frankl je zakladatelem metody, jejímž výsledkem je poznatek, že pro člověka je 
charakteristická vůle ke smyslu. Jedná se o: 

a) logoterapii 
b) logopedii 
c) psychoterapii 
d) psychopedii 
 

A 4 

42. Porucha rozpoznávání objektů je: 

a) agnózie 
b) afázie 
c) amnézie 
d) apercepce 
 

A 4 

43. Pacienti, u nichž dochází ke střídání období deprese s obdobími mánie, obvykle s návratem 
k normální náladě mezi těmito obdobími, trpí: 

a) bipolární poruchou 
b) endogenní depresí 
c) disociační poruchou 
d) generalizovanou úzkostnou poruchou 
 

A 4 

44. Americký psycholog John B. Watson je představitelem: 

a) psychoanalýzy 
b) behaviorismu 
c) evolucionismu 
d) strukturalismu 
 

B 4 

45. Cholerik 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  
 

A 4 



46. Pro asertivního člověka je příznačná/é: 

a) agresivita 
b) pasivita 
c) zdravé sebeprosazování 
d) autoritativnost 
 

C 4 

47. Zakladatelem psychoanalýzy je: 

a) Erich Fromm 
b) Carl R. Rogers 
c) Carl G. Jung 
d) Sigmund Freud 
 

D 4 

48. Burn out syndrom je: 

a) syndrom selhání imunity 
b) syndrom vyhoření 
c) citová deprivace 
d) obranný mechanismus 
 

B 4 

49. Ontogenetický vývoj člověka začíná: 

a) socializací 
b) porodem 
c) novorozeneckým obdobím 
d) prenatálním obdobím 
 

D 4 

50. Afekt je: 

a) emoční proces 
b) dlouhodobé citové prožívání 
c) projev citové inhibice 
d) intelektuální proces 
 

A 4 

Celkem:  200 

 


