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1. K popisu vnitřní struktury malé sociální skupiny se využívá metoda:  

a) strukturní analýzy 

b) sociometrie 

c) identifikace 

d) algoritmu 

 

2. Émile Durkheim (1858–1917), zakladatel oboru sociologie, byl:  

a) Španěl 

b) Němec 

c) Francouz 

d) Rus 

 

3. Pro účely parlamentních voleb je Česká republika rozdělena na: 

a) volební obvody, v nichž se volí senátor 

b) krajské celky 

c) územní oblasti 

d) obce s rozšířenou působností 

 

4. Max Weber jako chápající vědu vymezuje: 

a) psychologii 

b) kulturní antropologii 

c) kinantropologii  

d) sociologii 

 

5. Naturalistický směr v sociologii vysvětluje existenci: 

a) rodu 

b) společnosti 
c) kultury 

d) etnika 

 

6. Za zakladatele teorie sociální mobility je považován: 

a) Alfred Adler 

b) Erich Fromm 

c) Pitirim Sorokin  

d) Karel Muchonin 

 

7. Situace každodenního života zdůrazňuje: 

a) interpretativní sociologie 

b) alternativní sociologie 

c) pozitivistická sociologie 

d) duchovědná sociologie 

 

8. Agregát v sociologii je: 

a) sociální útvar 

b) speciální měřící technika 

c) sociální status 

d) role 

  



9. Odchylka od normy se označuje jako:  

a) využití lidského potenciálu 

b) participace na sociálních normách 

c) návrat k biologickým kořenům lidské existence 

d) sociální deviace 

 

10. Úmluva o právech dítěte byla přijata v roce 1989: 

a) Radou Evropy 

b) Valným shromážděním OSN 

c) Mezinárodním soudním dvorem 

d) Parlamentem České republiky 

 

11. Montessoriovská alternativní škola byla u svého vzniku zaměřena jen na: 

a) předškolní výchovu 

b) 1. stupeň základní školy 

c) 2. stupeň základní školy 

d) středoškolské vzdělávání 

 

12. Známou teorii evoluce prvně prezentoval Ch. Darwin v publikaci: 

a) O původu jedince 

b) O původu rodu 

c) O původu druhů 

d) O původu lidstva 

 

13. Organizace spojených národů byla podpisem zakládajícího dokumentu Charty OSN 

ustavena: 

a) na konci druhé světové války  

b) na konci první světové války 

c) po listopadové revoluci 1989 

d) v revolučním roce 1848 

 

14. Mobilita je: 

a) možnost jednotlivce nebo skupiny změnit svůj sociální původ 

b) možnost jednotlivce nebo skupiny změnit svůj sociální status 

c) možnost jednotlivce nebo skupiny změnit svoji sociální strukturu 

d) možnost jednotlivce nebo skupiny změnit své sociální role 

 

15. George Orwell napsal: 

a) 1884 

b) 1984 

c) Ze života hmyzu 

d) Motýlí křídla 

 

16. Mezinárodní organizace práce má zkratku: 

a) WHO 

b) WOL 

c) ILO 

d) IWL 

 

  



17. Křivku zapomínání zobrazující procentuální podíl zapomenuté učební látky v čase 

zformuloval: 

a) Hermann Ebbinghaus  

b) Sigmund Freud 

c) Alfred Adler 

d) Carl Gustav Jung 

 

18. Odchylka od normy se označuje jako: 

a) sociální amonita 

b) sociální potenciál 

c) sociální deviace 

d) sociální prevence 

 

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

pokračovat. Určete další nejbližší číslo v řadě: 4-7-8-7-10-11-10- ??? 

a) 11 

b) 13 

c) 14 

d) 7 

 

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

slov existuje podobný vztah. Najděte toto slovo: 

AUTO : KONCOVÉ SVĚTLO = LOĎ : .... 

a) siréna 
b) bóje 

c) maják 

d) záď 

  

21. Anketa: 

a) patří mezi metody kvalitativního výzkumu 

b) není výzkumnou metodou 

c) patří mezi metody kvantitativního výzkumu 

d) je kvaziexperimetem 

 

22. Max Weber, významný německý sociolog, žil:  

a) na přelomu 18. a 19. století 

b) na přelomu 20. a 21. století 

c) na přelomu 17. a 18. století 

d) na přelomu 19. a 20. století 

 

23. V roce 1991 byla na našem území přijata: 

a) Všeobecná deklarace lidských práv 

b) Listina základních práv a svobod  
c) Charta OSN 

d) Opční protokol o komerčním zneužívání 

 

24. Se jménem Auguste Comte je spojeno: 

a) oddělení psychologie od filozofie 

b) oddělení sociální práce a sociální politika 

c) formování politických elit 

d) rozdělení sociologie na sociální statiku a sociální dynamiku  



25. Pragmatismus je filozofický směr, který vznikl: 

a) ve 2. pol. 19. stol. v USA 

b) v 1. pol. 19. stol. ve Velké Británii 

c) ve 2. pol. 20. stol. v USA 

d) na konci 18. století ve Francii 

 

26. Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche jsou představiteli: 

a) experimentální psychologie 

b) iracionalismu  
c) pozitivistického přístupu 

d) pragmatismu  

 

27. Obecná didaktika se označuje jako: 

a) teorie vzdělávání a vyučování 
b) obecná pedagogika 

c) teorie výchovy 

d) srovnávací pedagogika 

 

28. YMCA znamená: 

a) Sportovní sdružení středoškolské mládeže 

b) Středoškolská odborná činnost 

c) Křesťanské sdružení mládeže 

d) Mezinárodní studentský fond 

 

29. Předsudky a diskriminace jednoho pohlaví druhým označujeme jako: 

a) sextování 

b) sexualitu 

c) racionalizaci pohlaví  

d) sexismus 
 

30. Arthur de Gobineau je tvůrcem: 

a) moderní teorie inteligence  

b) moderní teorie rasismu 

c) moderní teorie gnoseologie 

d) moderní teorie inkluze 

 

31. První waldorfská škola byla založena ve Waldorfu u Stuttgartu roku: 

a) 1919 

b) 1925 

c) 1930 

d) 1935 

 

32. Křesťanství bylo „legalizováno“ v roce 313 n. l.: 

a) tzv. ediktem římským 

b) tzv. ediktem babylónským 

c) tzv. ediktem padovským 

d) tzv. ediktem milánským 

 

  



33. Akademický titul bakalář umění je: 

a) Bc.U 

b) BcA. 
c) MS.C.  

d) Art. Bc. 

 

34. Lateralitou rozumíme:  

a) přednostní užívání jednoho z párových orgánů 

b) orgánovost 

c) výskyt poruch psaní 

d) měření párových orgánů 

 

35. Mezi chyby v procesu sociálního poznávání NEPATŘÍ: 

a) Projekce 

b) Efekt prvního dojmu 

c) Hermanova mříž 

d) Stereotypy 

 

36. Uctívání předka kmenem je typické pro: 

a) talismanismus 

b) amuletismus 

c) animaci 

d) totemismus 

 

37. Disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých se sluchovým 

postižením, se nazývá: 

a) tyflopedie 

b) etopedie 

c) psychopedie  

d) surdopedie 

 

38. Dlouhodobá paměť, která zahrnuje události našeho života, se nazývá: 

a) procesní 

b) deklarační 

c) semiotická 

d) epizodická 
 

39. Psychika je: 

a) mozková struktura  

b) souhrn všech psychických stavů 

c) souhrn všech duševních jevů a vlastností 

d) synonymum pro psychologii 

 

40. Kapacita krátkodobé paměti u dospělého člověka je podle kognitivní psychologie dána: 

a) rozsahem kmitů nervových vláken 

b) četností spojů v synapsích 

c) rozsahem počtu jednotek, které si je schopen krátkodobě (do 30 s) udržet 

d) frekvencí počitků za 1 minutu 


