
Obor Sociální patologie a prevence 
 

TEST 
Verze 001 

 
1. Mezi metody kvalitativního výzkumu nepatří např.:  

a) anketa 

b) pozorování 

c) analýza dokumentů 

d) rozhovor 

 

2. Max Weber (1864–1920) patří mezi významné německé:  

a) informatiky 

b) sociology 

c) pedagogy 

d) demografy 

 

3. Systematicky vedené násilí proti konkrétnímu etniku či národu označujeme jako:  

a) genocidu 

b) sociální deviaci 

c) sociální konformitu 

d) rasismus 

 

4. Výkonná moc nezahrnuje: 

a) státní zastupitelství 

b) vládu s administrativním aparátem 

c) policii 

d) soud 

 

5. V našem právním pořádku jsou lidská práva zakotvena v Listině základních práv a svobod přijaté 

v roce:  

a) 1968 

b) 1989 

c) 1991 

d) 2001 

 

6. Ke změně Ústavy ČR je zapotřebí:  

a) 3/5 poslanců parlamentu 

b) 50 % poslanců a 50 % přítomných senátorů 

c) 3/5 všech poslanců a  3/5 přítomných senátorů 
d) jednomyslný souhlas parlamentu 

 

7. Rozdělení sociologie na sociální statiku a sociální dynamiku se pojí se jménem: 

a) Auguste Comte 

b) Émile Durkheim  

c) Karel Marx 

d) Max Weber 

 

8. Teorie koloběhu elit se pojí se jménem: 

a) Max Weber 

b) Émile Durkheim 

c) Gaetano Mosca 

d) Vilfredo Pareto 

  



9. Studium davového chování je předmětem zájmu teorie: 

a) Wilhema Wundta 

b) Gabriela Tardeho 

c) Gustava Le Bona 

d) Herberta Spencera 

 

10. Třídní přístup rozdělení společnosti se pojí s teorií: 

a) Herberta Spencera  

b) Maxe Webera 

c) Karla Marxe  

d) Wilhelma Wundta 

 

11. Sociologie Ralfa Dahrendorfa je spojována s teoriemi: 

a) směny 

b) konsensu 

c) konfliktu 

d) interpretativními 

 

12. Sociologie hledá předmět svého zájmu: 

a) u jedince, v analýze osobnosti 

b) v sociálních systémech 

c) ve zdravém rozumu 

d) v právních normách 

 

13. Rituály souvisejí: 

a) s narušováním obvyklých způsobů komunikace 

b) s teorií společenské smlouvy 

c) s rozmanitostí neverbálních projevů 

d) se snahou opakovat to, co se osvědčilo 

 

14. Max Weber analyzoval problematiku: 

a) byrokracie 

b) davu 

c) sociální komunikace 

d) rodiny 

 

15. Osobnost člověka je jednotou: 

 a) tělesného a psychického 

b) tělesného, psychického a intelektuálního 

c) tělesného, psychického a sociálního 

d) tělesného, psychického a kulturního                                

 

16. Mezi státní vysoké školy patří v ČR: 

a) všechny nesoukromé vysoké školy 

b) jen vysoké školy vojenské a policejní 

c) fakticky všechny, včetně soukromých, protože vznik všech schvaluje stát 

d) jen vysoké školy zřízené do r. 1989                                  

 

17. Jako teorie vzdělávání a vyučování se označuje: 

a) Obecná pedagogika 

b) Obecná didaktika 

c) Teorie výchovy 

d) Srovnávací pedagogika 
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18. Kde vznikala YMCA (Young Men's Christian Association - Křesťanské sdružení mládeže): 

a) v Anglii 

b) ve Spojených státech amerických 

c) v Německu 

d) v Polsku 

 

19. Mnohdy hojně frekventovaným označení sexismus rozumíme:  

a) prosazování žen ve veřejném životě 

b) jakékoli předsudky a diskriminace jednoho pohlaví druhým 
c) shovívavost společnosti k sexuálnímu obtěžování v rodině (partnerském vztahu) 

d) výrazný humanistický boj pro prosazení práva žen 

 

20. Jednání, které bere ohled na prospěch druhých lidí, se označuje jako: 

a) inkluze 

b) integrace 

c) altruismus 
d) asertivismus 

 

21. Tvůrcem moderní teorie rasismu je: 

a) Arthur de Gobineau 

b) Ferdinand Tonies 

c) Hans Simmel 

d) Robert C. Marton 

 

22. Mezi instituce Organizace spojených národů NEPATŘÍ:  

a) Rada bezpečnosti 

b) Ekonomická a sociální rada 

c) Mezinárodní soudní dvůr 

d) Mezinárodní právní dvůr 

 

23. Gustave Le Bon je autorem spisu: 

a) Myšlení dnešního člověka 

b) Psychologie davu  

c) Sigmund Freud a jeho analytické spisy 

d) Chudoba světa 

 

24. Stav dlouhodobého neuspokojování sociálních potřeb se nazývá: 

a) sociální privace 

b) sociální deprivace  

c) sociální stratifikace 

d) sociální konzistence 

 

25. Anglický antropolog Francis Galton hodlal zdůvodnit méněcennost nižších ras pomocí tzv.: 

a) autostereotypů 

b) xenofobie 

c) diskriminace  

d) biometrie  

 

26. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě má zkratku: 

a) OBSE  

b) OBES 

c) OSBE 

d) OSEB 

  



27. Právo státu vykonávat na svém území moc neomezeně a nezávisle na ostatních se označuje jako: 

a) suverenita  
b) hegemonie 

c) neoglobalizace 

d) regionalismus 

 

28. Do Severoatlantické aliance (NATO) vstoupila Česká republika v roce:  

a) 1997 

b) 1998 

c) 1999 

d) 2000 

 

29. Křesťanství bylo „legalizováno“ tzv. ediktem milánským v roce:  

a) 543 n. l. 

b) 313 n. l. 

c) 0 

d) 29 n. l.  

 

30. Prezident Abraham Lincoln dal všem černochům svobodu v roce:  

a) 1763 

b) 1663 

c) 1963 

d) 1863 

 

31. Genocida mezi kmeny Hutu a Tutsi probíhala v:  

a) Rwandě 

b) Bolívii 

c) Súdánu 

d) Pobřeží Slonoviny 

 

32. Krach newyorské burzy se odehrál v roce:  

a) 1919 

b) 1929 

c) 1939 

d) 1945 

 

33. Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) působí v České republice od roku:  

a) 1993 

b) 1997 

c) 2000 

d) 2005 

 

34. Mezi chyby v procesu sociálního poznávání NEPATŘÍ: 

a) projekce 

b) efekt prvního dojmu 

c) Műller-Lyerova figura 

d) stereotypy 

 

35. V  politice považoval za nezbytný mravní zákon, v jehož rámci přichází s vizí trvalého míru: 

a) Jean Jacques Rousseau 

b) Niccolo Machiavelli 

c) Charles de Motesquieu  

d) Immanuel Kant 
 

 



Přijímací test verze 001  

5 
 

36. Nejvyššího státního zástupce v ČR jmenuje a odvolává: 

a) vláda 

b) vláda na návrh ministra spravedlnosti 

c) prezident republiky na návrh ministra spravedlnosti 

d) ministr spravedlnosti 

 

37. Souhrn všech duševních jevů a vlastností se nazývá: 

a) psychologie 

b) psychoterapie 

c) psychika 

d) psychický determinismus 

 

38. C. G. Jung je zakladatelem psychologického směru: 

a) behaviorismu 

b) psychoanalýzy 

c) analytické psychologie 

d) individuální psychologie 

 

39. Je dána řada čísel uspořádaná podle určitého pravidla. Řada může podle tohoto pravidla 

pokračovat. Určete další nejbližší číslo v řadě: 5-6-4-6-7-5-7- ??? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

 

40. Mezi prvním a druhým slovem je určitý vztah, mezi třetím a jedním ze čtyř volitelných slov 

existuje podobný vztah. Najděte toto slovo: 

 HODINY : ČAS = TEPLOMĚR :.... 

a) přístroj 

b) teplota 

c) měření 

d) horko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


