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1. K popisu vnitřní struktury malé sociální skupiny se využívá metoda, kterou označujeme jako:  

a) sociologii 

b) metodu vlastní identity 

c) sociometrii 

d) algoritmizaci 

 

2. Francouz Émile Durkheim (1858–1917) byl jeden ze zakladatelů oboru: 

a) sociologie 

b) antropologie 

c) politologie 

d) ekonomiky 

 

3. Postupné včleňování jednoho etnika a jeho kultury do jiné kultury tak, že znaky původní kultury 

se ztrácejí a jsou nahrazovány znak kultury přejímané, se označuje jako:  

a) asimilace 

b) similace 

c) stimulace 

d) autosimilace 

 

4. Pro účely voleb je Česká republika rozdělena na volební obvody, v nichž se volí 1 senátor. Těchto 

obvodů je: 

a) 83 

b) 82 

c) 81 

d) 80 

 

5. Český král a římský císař Karel IV. byl panovníkem v době:  

a) 12. století 

b) 14. století 

c) 13. století 

d) 15. století 

 

6. Počet tzv. stálých členů Rady bezpečnosti OSN je: 

a) 7 

b) 6 

c) 5 

d) 4 

 

7. Sociologii jako chápající vědu vymezuje: 

a) Max Weber 

b) Émile Durkheim 

c) Gaetano Mosca 

d) Auguste Comte 

 

8. Pozitivistické teorie společnosti navazují na teorie: 

a) Augusta Comta  

b) Karla Marxe  

c) Nicola Machiavelliho  

d) Herberta Spencera  

 

9. Naturalistický směr v sociologii vysvětluje existenci společnosti: 

a) ze vzorného sociálního jednání 

b) z forem lidského soužití 

c) z přírodních zákonitostí 

d) ze struktur a funkcí sociálního systému 



10. Sociolog Pitirim Sorokin je považován za zakladatele teorie: 

a) kulturního kapitálu 

b) sociální statiky 

c) sociální nerovnosti 

d) sociální mobility 

 

11.  Interpretativní sociologie zdůrazňuje: 

a) situace každodenního života 

b) aspekt lidských zvyklostí 

c) společenský konsensus 

d) dělbu práce 

 

12. Schopnost vytvořit takové podmínky, aby náklady cílového státu na odmítnutí převyšovaly 

náklady na přizpůsobení se požadovanému jednání, se nazývá: 

a) pluralitní systém 

b) moc 

c) konkurenceschopnost 

d) nerovnoměrná liberalizace 

 

13. Public Relations znamená: 

a) určité praktiky práce s veřejností 

b) důsledky práce na zařazení jedince do společnosti 

c) psychologický rozměr práce 

d) práce rutinní 

 

14. Pojem sociální deviace znamená: 

a) využití lidského potenciálu 

b) participaci na sociálních normách 

c) návrat k biologickým kořenům lidské existence 

d) odchylka od normy 

 

15. Životní styl člověka je: 

a) cílevědomá každodenní prezentace osobnosti na veřejnosti  

b) soubor návyků, zájmů a hodnot a způsob, jak je realizuje v životě 
c) cílevědomá prezentace osobnosti na veřejnosti dle vybraných vzorů 

d) představa o správné cestě životem                                      

 

16. Úmluvu o právech dítěte, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v r. 1989, potvrdila ČR v roce: 

a) 1989 

b) 1990 

c) 1993 

d) 2000                                                                                   

 

17. Která z alternativních škol byla u svého vzniku zaměřena jen na předškolní výchovu?   

a) Waldorfská  

b) Montessoriovská 

c) Jenská 

d) Daltonská 

 

18. Jak se označuje prevence, která chce zamezit vzniku závislostí u rizikových skupin obyvatelstva?  

a) primární prevence 

b) sekundární prevence 

c) terciární prevence 

d) optimalizační prevence 
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19. Argument je: 

a) úsudek 

b) výroková logika  

c) modis ponins 

d) tautologie  

 

20. Známou teorii evoluce prvně prezentoval v publikaci O původu druhů:  

a) Ch. Darwin 

b) J. G. Mendel  

c) F. Nietsche  

d) S. Freud 

 

21. Možnost stoupat či klesat v sociální hierarchii, téměř neomezeně chudnout nebo bohatnout se 

označuje jako: 

a) vertikální mobilita 

b) individulazace 

c) horizontální mobilita 

d) verifikace 

 

22. Organizace spojených národů byla ustavena na konci druhé světové války podpisem zakládajícího 

dokumentu: 

a) Charty kolektivní bezpečnosti 

b) Charty USO 

c) Charty sdružení národů  

d) Charty OSN 

 

23. Vilfredo Pareto byl: 

a) Italský lékař a psycholog 

b) španělský ekonom a sociolog 

c) španělský lékař a psycholog  

d) italský ekonom a sociolog  

 

24. Možnost jednotlivce nebo skupiny změnit svůj sociální status se nazývá: 

a) mobilita  
b) vertikalismus 

c) stratifikace 

d) osifikace 

 

25. Náhodné seskupení lidí, které pojí lokalita, ve které se nacházejí, ale neprobíhá mezi nimi 

interakce, se označuje jako: 

a) organizace 

b) agregát  
c) subkultura 

d) komunita 

 

26. Stav, kdy ve společnosti přestávají platit doposud uznávané normy a hodnoty, se označuje jako: 

a) společenská dělba práce 

b) koncept společenských tříd 

c) anomie  
d) socializace 

 

27. Česká republika vznikla v roce:  

a) 1918 

b) 1992 

c) 1989 

d) 1993 



 

28. Dílo 1984 napsal:  

a) George Orwell 

b) Charles Dickens 

c) John Steinbeck 

d) Jerome David Salinger 

 

29. Zkratka ILO označuje:  

a) Mezinárodní organizaci práce 

b) Mezinárodní organizaci svobody 

c) Mezinárodní organizaci obchodu 

d) Nic takového neexistuje  

 

30. Mezinárodní soudní dvůr sídlí v:  

a) Štrasburku 

b) Bruselu 

c) Paříži  

d) Haagu 

 

31. Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce:  

a) 2004 

b) 2003 

c) 2001 

d) 1993  

 

32. Den české státnosti je slaven dne:  

a) 1. ledna 

b) 28. září 

c) 28. října 

d) 17. listopadu 

 

33. Jaký psychický obsah je výsledkem psychického procesu pozornosti: 

a) počitek 

b) vjem 

c) pojem 

d) nemá specifický obsah 

 

34. Vývoj západní demokracie byl ovlivněn střetáváním tří ideologických proudů. Mezi ně nepatří: 

a) liberalismus 

b) konzervatismus 

c) sociální demokracie 

d) enviromentalismus 

 

35. Pověření k výkonu funkce se nazývá:  

a) aktivní volební právo 

b) mandát 
c) klausule 

d) lobbismus 

 

36. Nejvýznamnějším renesančním filozofem zabývajícím se politickou vědou byl: 

a) Tomáš Akvinský 

b) Niccolo Machiavelli 

c) Imanuel Kant 

d) Jean Jacques Rousseau 
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37. Zákonitostmi uspořádávání vjemů do smysluplných celků a tvrzení, že celek je více než suma 

částí, je výchozím pro: 

a) tvarovou psychologii 
b) hlubinnou psychologii 

c) percepční psychologii 

d) individuální psychologii 

 

38. Potřeby hierarchicky uspořádal do systému, který označujeme jako pyramida lidských potřeb: 

a) J. Piaget 

b) E. H. Erikson 

c) A. Maslow 

d) H. J. Eysenck 

 

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

pokračovat. Určete další nejbližší číslo v řadě: 17 – 15 – 18 – 14 – 19 – 13 – 20 – ??? 

a) 28 

b) 16 

c) 12 

d) 19 

 

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

existuje podobný vztah. Najděte toto slovo: 

POHOŘÍ : PRŮSMYK = ŘEKA 
a) most 

b) brod 

c) přívoz 

d) lávka 

 


