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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů – KPS, rok 

2009 
 
 

1.  Studijní program: B6731 Sociální politika a sociální práce 
 

       Studijní obor: 6731R018 Poradenství v sociální práci – bakalářský–prezenční 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Poradenství v sociální práci 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 51 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  141 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 58 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 28 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=32; d2=38; d3=43; d4=49; d5=55; d6=64; d7=73; 
d8=80; d9=84  
 
 

2. Studijní program: B6731 Sociální politika a sociální práce 
 

       Studijní obor: 6731R018 Poradenství v sociální práci – bakalářský–kombinovaná 
 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Poradenství v sociální práci 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 78 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  160 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 95 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 28 
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Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=35; d2=43; d3=49; d4=60; d5=72; d6=78; d7=83; 
d8=85; d9=89  
 
 

 
 

 
 
Ostrava  24. 6. 2009  
 
Zpracoval: PhDr. Petr Saforek 
 
Za správnost odpovídá: PhDr. Anna Schneiderová, CSc. 



id 

otázky

id 

odpovědi

1 Které spojení autora a díla není chybné?
1_1 Jan Neruda - Zpěvy páteční x

1_2 Franz Kafka - Udání
1_3 Karel Čapek - Povídky z kapsy
1_4 Ludvík Vaculík - Jak se co dělá

2 Tričko a košile stály v akci dohromady 897,- Kč. Košile byla dvakrát dražší než tričko. Kolik stálo tričko?
2_5 269,- Kč
2_6 499,- Kč
2_7 299,- Kč x

2_8 283,- Kč

3 Jana a Ivana mají stejné množství peněz - je to více jak 1000 Kč. Kolik peněz musí dát Jana Ivaně, aby Ivana měla o 36 Kč více než Jana?
3_9 36
3_10 18 x

3_11 54
3_12 62

4 Vyberte ekvivalent tvrzení: "Číslo je dělitelné pěti právě tehdy, je-li jeho poslední cifra 0 nebo 5".
4_13 Je-li číslo dělitelné deseti, je dělitelné i pěti.
4_14 Čísla, která mají jako poslední cifru 0 nebo 5, jsou dělitelná pěti a žádná jiná čísla dělitelná pěti nejsou. x

4_15 Je-li poslední cifrou čísla 0, pak je toto číslo dělitelné pěti.
4_16 Jsou-li poslední cifrou čísla 0 nebo 5, pak je toto číslo dělitelné pěti. 

5 V roce 1949 byl československým prezidentem?
5_17 Klement Gottwald x

5_18 Eduard Beneš
5_19 Antonín Zápotocký
5_20 Gustáv Husák

6 Výraz "interpelace" znamená?
6_21 výzvu k odstoupení vlády
6_22 výklad právní norny



6_23 právo poslance dotazovat se člena vlády na schůzi Poslanecké sněmovny x

6_24 napadení rozhodčího při sportovním utkání

7 Opačnému významu výrazu "degradovat"  se nejvíce blíží slovo:
7_25 rozvíjet
7_26 povýšit x

7_27 růst
7_28 přiblížit

8 Jaký je rozdíl 80% ze 180 a dvou třetin ze 180? 
8_29 12
8_30 24 x

8_31 36
8_32 48

9 Opačnému významu slova "plavný"  se nejvíce blíží slovo:
9_33 obtížný
9_34 trhaný x

9_35 nešikovný
9_36 neplavecký

10

Máte 158 červených, 170 bílých a 191 žlutých karafiátů. Utvořte maximální počet kytic po třech různobarevných květech a prodejte. Kolik karafiátů 
Vám zbylo?

10_37 28
10_38 35
10_39 45 x

10_40 54

11 Kolik procent představuje 24 minut ze čtyř hodin?
11_41 12%
11_42 6%
11_43 10% x

11_44 20%

12 Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu:mrštnost-atlet?
12_45 nuda-teorie



12_46 krev-tepna
12_47 termín-lhůta
12_48 vlhkost-tropy x

13 Ve které evropské zemi vznikla první univerzita?
13_49 v Anglii
13_50 v Itálii x

13_51 ve Francii
13_52 v Německu

14 Konsensus je?
14_53 spolupráce
14_54 shoda x

14_55 soudržnost
14_56 sounáležitost

15 Která dvojice (autor-dílo) neodpovídá skutečnosti?
15_57 Gropius - Bauhaus
15_58 Coppola - Kmotr
15_59 Marquez - Kronika ohlášené smrti
15_60 Picasso - Slečny z Albionu x

16 Která dvojice (autor-dílo) odpovídá skutečnosti?
16_61 L. Janáček - Cyrilská mše
16_62 B. Hrabal - Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet x

16_63 L. Vaculík - Jak se dělá děvče
16_64 B.Martinů - Studánky

17

Karel je nevidomý. Ve skřími má  tři stejné páry gumáků a čtyři stejné páry galoší. Kolik nejméně musí ze skříně vytáhnout bot, aby měl jistotu, že 
vybral jeden stejný pár bot.

17_65 tři
17_66 šest
17_67 sedm
17_68 osm x



18

Pět chlapců, jeden z nich se jmenuje Karel, a pět dívek, jedna z nich se jmenuje Karla, má utvořit zcela náhodně taneční páry. Jaká je 
pravděpodobnost, že Karel bude tančit s Karlou? 

18_69 0,33
18_70 0,25
18_71 0,2 x

18_72 0,18

19 Právní normy nabývají účinnosti:
19_73 vždy od 1. ledna následujícího roku
19_74 15. dnem po uveřejnění ve Sbírce zákonů nebo vyvěšení na Úřední desce 
19_75 není-li uvedeno jinak, dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, popř. vyvěšením na Úřední desce x

19_76 dnem podepsání právní normy prezidentem, popř. starostou obce (v případě obecně závazných vyhlášek)

20 Lyže stály 4000 Kč. Byly dvakrát zdraženy. Poprvé o dvě pětiny a podruhé o 3/8 z ceny po prvním zdražení. Kolik nakonec stály?  
20_77 5 600 Kč
20_78 7 700 Kč x

20_79 8 400 Kč
20_80 8 800 Kč

21 Koberec tvaru čtverce o straně 500 cm se má položit na podlahu o výměře 23,5 čtverečních metrů. Kolik dm2 bude přinejmenším třeba odstřihnout?
21_81 1,5 dm2
21_82 15 dm2
21_83 150 dm2 x

21_84 1500 dm2

22 Na fotbalové hřiště dlouhé 110 m a široké 60 m napadla 20 cm vysoká rovnoměrná vrstva sněhu. Kolik krychlových metrů sněhu na hřiště napadlo?
22_85 320 m3
22_86 1320 m3 x

22_87 1650 m3
22_88 3300 m3

23

Babička při pečení buchet používala mouku, cukr a máslo v poměru 10 : 3 : 2. Kolik cukru a másla musíme použít chceme-li si upéct buchty podle 
babiččina receptu a máme 600g mouky 

23_89 120 g cukru a 80 g másla



23_90 180 g cukru a 120 g másla x

23_91 200g cukru a 140 g másla
23_92 210 g cukru a 140 g másla

24 Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu:kustod-sbírka?
24_93 kastelán-hrad x

24_94 farář-kostel
24_95 sběratel-album
24_96 továrník-továrna

25 Opačnému významu slova "adekvátní"  se nejvíce blíží slovo:
25_97 nepatřičný
25_98 nepřiměřený x

25_99 nepřízpůsobený
25_100 neadaptovaný

26 V logice a sémantice označujeme termínem "denotát"?
26_101 znak
26_102 jméno
26_103 označený předmět x

26_104 smysl znaku

27 Indukce je metoda využívaná zvláště v?
27_105 racionalismu
27_106 scholastice
27_107 empirismu x

27_108 hermeneutice

28 "Apriorní" znamená?
28_109 vyplývající z minulé zkušenosti
28_110 vyplávající z předem daného faktu
28_111 dané před zkušeností x

28_112 prvotní

29 Komenského idea pansofie vyjadřuje ?
29_113 filosofické základy pedagogiky



29_114 harmonii světa
29_115 potřebu univerzální vědy x

29_116 výklad Bible v duchu osvícené teologie

30 Novotomismus je?
30_117 filosofií katolické církve x

30_118 filosofií protestantské církve
30_119 jedním z pokusů o výklad Písma sv.
30_120 scholastickým pokusem o revizi učení Tomáše Akvinského 

31 Který stavební styl dosáhl v době pobělohorské vrcholového rozvoje?
31_121 renesanční
31_122 barokní x

31_123 rokoko
31_124 klasicistní

32

Na školním pozemku se měl vysázet záhon se zeleninou: s petrželí, s mrkví, s česnekem, s cibulí a s celerem. Celer měl být vysazen těsně za cibulí a 
těsně před petržel, mrkev měla být až úplně poslední. Na kterém místě mohl být česnek?

32_125 na prvním nebo na čtvrém x

32_126 na druhém nebo na třetím
32_127 na třetím nebo na prvním
32_128 na čtvrém nebo na druhém

33 V době 1. svět války byl prezidentem USA?
33_129 Theodor Roosevelt
33_130 Franklin D. Roosevelt
33_131 Woodrow Wilson x

33_132 Jefferson Davis

34 Mezinárodní soudní dvůr má sídlo?
34_133 Štrasburku
34_134 Haagu x

34_135 Vídni
34_136 Ženevě

35 Do řady slov "vidět - slyšet - myslet - čichat" významově nepatří ?



35_137 čihat
35_138 myslet x

35_139 slyšet
35_140 vidět

36 Která z charekteristik neplatí pro volby v České republice? 
36_141 všeobecné
36_142 veřejné x

36_143 přímé
36_144 svobodné

37 Státní zásahy do ekonomiky prosazoval?
37_145 F.A. Hayek
37_146 A. Smith
37_147 J. M. Keynes x

37_148 M. Friedman

38 Proprioreceptory přijímají podněty z?
38_149 vnějšího prostředí
38_150 vnitřního prostředí
38_151 svalů, šlach a kloubů x

38_152 enviromentálního prostředí

39 "Kokpit" je součástí?
39_153 nemocnice
39_154 autobusu
39_155 letadla x

39_156 počítače

40 Nervy vegetativní se dělí na?
40_157 nervy sympatické  a parasympatické x

40_158 nervy sympatické  a cerebrospinální
40_159 nervy parasympatické a cerebrospinální
40_160 nervy sympatické, parasympatické a cerebrospinální



41

Následující výrazy jsou vůči sobě v jistém významovém vztahu: sopka - vulkán.  Z následujících slov určete to, které je ve stejném vztahu ke slovu 
protestant.

41_161 věřící
41_162 evangelík x

41_163 rabín
41_164 kněz

42

Výsledky průzkumu veřejného mínění před volbami ukázaly, že: pro stranu A by hlasovala celá 1/8 všech dotázaných, pro stranu B jedna pětina, pro 
stranu C 25 % a pro stranu D 20% dotázaných občanů. Zbytek, tedy 135 dotázaných, nevědělo, pro kterou stranu se rozhodne. Kolik lidí bylo celkem 
dotazováno? 

42_165 500 osob
42_166 550 osob
42_167 600 osob x

42_168 650 osob

43

Na školním pozemku se měl vysázet záhon se zeleninou: s petrželí, s mrkví, s česnekem, s cibulí a s celerem. Celer měl být vysazen těsně za cibulí a 
těsně před petržel, mrkev měla být až úplně poslední. Pokud víme, že česnek byl až za petrželí, potom?

43_169 cibule byla první x

43_170 první může být petržel, nebo cibule
43_171 vedle mrkve je celer
43_172 celer je za česnekem

44 Sigmund Freud vytvořil svou teorii na základě terapeutické práce s lidmi, kteří trpěli:
44_173 schizofrenií
44_174 oligofrenií
44_175 maniodepresivní psychózou
44_176 neurózou x

45 Retikulární formace zprostředkuje:
45_177 nespecifickou aktivaci mozkové kůry x

45_178 programování emočních vzorců činnosti
45_179 rozumění a vytváření řeči
45_180 tvorbu amylázy

46 Vyberte dvojici, v níž se vztahmezi členy nejvíce blíží vztahu: HROB : ROV
46_181 střecha : krov



46_182 luna : měsíc x

46_183 chata : chatička
46_184 sad : sadař

47 Chybějícím výrazem v řadě "x, xy, xyz, xy, xyz, …, xyz, xyza, xyzab" je výraz?
47_185 xyza x

47_186 xyzab
47_187 xy
47_188 xya

48 Chybějícím číslem v řadě "0,5; …; 0,125; 0,0625; 0,03125" je číslo?
48_189 ½
48_190 ¼ x

48_191 ⅛
48_192 10/100

49

V týmu je třicet hráčů, 20 z nich může hrát obránce, z toho 11 může hrát jak útočníka , tak obránce. Dále jsou v týmu tři brankáři, ovšem žádný jiný 
post zastávat nemohou. Kolik hráčů může hrát pouze útočníka?

49_193 sedm x

49_194 devět 
49_195 jedenáct
49_196 třináct

50 Negací věty: "Jestliže vyhraju, se všemi se podělím.", je věta:
50_197 Jestliže nevyhraju, nepodělím se s nikým.
50_198 Kbybych vyhrál,  pak se se všemi podělím.
50_199 Vyhraju, a potom se s nikým nepodělím. x

50_200 Nevyhraju, a potom se podělím se všemi.

51 Zážitky vyvolané jednoduchými podněty (např. blikajícím červeným světlem) se nazývají:
51_201 počitky x

51_202 vjemy
51_203 zážitky 
51_204 imprese

52 Ve kterém roce byla založena Ostravská univerzita?



52_205 1995
52_206 1991 x

52_207 1990
52_208 1993

53 Co je to princip subsidiarity?
53_209 princip podřízení menších států větším
53_210 princip pomoci bohatých států chudým oblastem v rámci EU
53_211 princip postulující nutnost postupovat řešení problémů a svěřovat kompetence na co nejnižší úroveň x

53_212 princip umožňující jednomu státu být ve sporu zastoupen jiným

54 Jean-Paul Sartre napsal dílo:
54_213 Svět jako vůle a představa
54_214 Bytí a nicota x

54_215 Soumrak model
54_216 Otázka viny

55 Která z řek mezi ostatní geograficky nepatří?
55_217 Ostravice 
55_218 Olše
55_219 Opava
55_220 Otava x

56 Pro 40 koní máme  krmení na 60 dní. Po 30 dnech 10 koní prodáme. Kolik dní můžeme krnit zbývající koně? 
56_221 40 x

56_222 50
56_223 60
56_224 70

57 Dva natěrači natřou za 2 hodiny dvě zahradní besídky. Kolik zahradních besídek natřou 4 natěrači za 4 hodiny?
57_225 6
57_226 8 x

57_227 12
57_228 16



58

Karla četla zajímavý román 3 dny. Každý další den přečetla 2x více stránek než den předchozí. Kolik stránek přečetla poslední den,když kniha měla 
celkem 210 stran?

58_229 80
58_230 120 x

58_231 140
58_232 160

59 Strany trojúhelníku jsou v poměru 7 : 9 : 11. Jaká je délka nejdelší strany, je-li obvod trojúhelníku 81 cm?
59_233 11 cm
59_234 22 cm
59_235 33 cm x

59_236 38,5 cm

60 Kolik os souměrnosti má čtverec?
60_237 dvě
60_238 tři 
60_239 čtyři x

60_240 jiný výsledek

61 Která z následujících dvojic se nemohla potkat?
61_241 Konstatantin a Metoděj
61_242 Karel IV. a  Josef II. x

61_243 sv. Václav a sv. Ludmila
61_244 Rudolf II. a Tycho de Brahe

62 Vyberte pravdivé tvrzení: Pokud se v lidském tělě cévy zúží,
62_245 hrozí nebezpečí nedokrvení mozku a omdlení
62_246 krevní tlak se zvýší x

62_247 krevní tlak se sníží
62_248 krevní tlak se nezmění

63 Co si připomínáme 8. května?
63_249 výročí sametové revoluce
63_250 Svátek práce
63_251 konec 2. světové války v Evropě x

63_252 první přistání člověka na Měsíci



64 Která dvojice slov je tvořena antonymy?
64_253 les - lesíček
64_254 měsíc - luna
64_255 láska - nenávist x

64_256 proběhnout - přeběhnout

65 Vyberte číslo, které patří na místo otazníku, aby byla splněna logika řady - "1, 3, 4, ?, 11, 18, 29, ... 
65_257 7 x

65_258 8
65_259 9
65_260 10

66 Základní stavebním prvkem diamantu je?
66_261 uhlík x

66_262 hořčík
66_263 křemík
66_264 draslík

67 Vyberte to slovní spojení, které nejlépe odpovídá vztahu - "Kukla - housenka - motýl"
67_265 Chlapec - muž - žena
67_266 Žák - student - vědec x

67_267 Nápad - výrobek - prodej
67_268 Nemocný - sestra - lékař

68 Za dva stříbrné tolary je jeden zlatý tolar a za tři stíbrné tolary je pět měděných tolarů. Kolik zlatých tolarů dostanete za 60 měděných?
68_269 12
68_270 15
68_271 18 x

68_272 20

69 Dva dělníci přeřezali kovovou trubku na 5 kusů za 20 min. Za kolik minut by přeřezali stejnou trubku na 10 kusů?
69_273 40 minut
69_274 45 minut x

69_275 50 minut
69_276 55minut



70 Určete, která z uvedených trojic jazyků používá azbuku:
70_277 ukrajinština, srbština, francouzština
70_278 makedonština, ruština, chorvatština
70_279 běloruština, ruština, chorvatština
70_280 bulharština, ruština, makedonština x

71 Ústavní soud má sídlo v:
71_281 Praze
71_282 Olomouci
71_283 Brně x

71_284 Plzni

72 Co jsou to védy?
72_285 naučné staroindické spisy psané sanskrtem x

72_286 spisy shrnující starověkou čínskou moudrost
72_287 texty zachycující arabské legendy a zákony
72_288 základní náboženské texty protestantské věrouky

73 Temperament řadíme?
73_289 k dynamickým vlastnostem osobnosti x

73_290 k získaným vlastnostem osobnosti
73_291 k výkonovým vlastnostem osobnosti
73_292 k seberegulačním vlastnostem osobnosti

74 Deprivace znamená?
74_293 dlouhodobé neuspokojení potřeb člověka x

74_294 krátkodobé neuspokojení potřeb člověka
74_295 reakce na stress
74_296 nepřiměřenou krátkodobou reakci neurotické osobnosti

75 Mezi orgány činné v trestním řízení nepatří?
75_297 soud
75_298 policie
75_299 advokát x

75_300 státní zástupce



76 Kolik je ústavních soudců?
76_301 11
76_302 13
76_303 15 x

76_304 19

77 Které z následujících tvrzení je správné?
77_305 v molekule DNA je uracil
77_306 v molekule DNA je thymin x

77_307 DNA přenáší aminokyseliny
77_308 DNA nemá sekundární strukturu

78 Podstatou činnosti enzymů je?
78_309 zvyšování aktivační energie
78_310 snižování aktivační energie x

78_311 zvyšování i snižování aktivační energie
78_312 činnost enzymů se aktivační energie vůbec netýká

79 Které z uvedených slovních spojení je ve spisovné češtině správné?
79_313 s oběma dvěma dívkama
79_314 s oběma dvěma dívkami x

79_315 s oběma dvěmi dívkami
79_316 s oběmi dvěma dívkami

80 Ve které z vět se vyskytuje vsuvka?
80_317 Nejatraktivnější vlastnost dinosaurů - jejich gigantický růst -  patří zároveň k největším záhadám.
80_318 Proč, musíme se stále ptát, byli tak obrovští? x

80_319 Tyranosauři, dominantní masožravci, rostli pomalu a rovnoměrně
80_320 Velikost, ta fascinuje dodnes.

81 Opačnému významu slova "pokorný"  se nejvíce blíží slovo:
81_321 prudký
81_322 radikální 
81_323 bujný
81_324 pyšný x



82 Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: jezero : nádrž?
82_325 oceán : moře
82_326 pleso : kanál
82_327 průliv : průplav x

82_328 pramen : studna 

83 Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: podlaha : koberec?
83_329 střecha : trámy
83_330 postel : polštář
83_331 zeď : omítka x

83_332 gramofon : deska

84 Karla plete svetr. Přes den uplete 30 % ze zbývající části svetru a přes noc 20 % již upletenéhio svetru vypárá. Za kolik dní bude mít svetr hotov?
84_333 10
84_334 20
84_335 50
84_336 Karla svetr nikdy neuplete x

85 Sušina obsahuje 40 % tuku. V sýru je 50 % sušiny.Jaké je množství tuku ve 100 g sýru?
85_337 10 g
85_338 20 g x

85_339 30 g
85_340 40 g

86 Heroin je:
86_341 amfetain 
86_342 halucinogen
86_343 opiát x

86_344 kath

87 Varolův most spojuje:
87_345 koncový mozek se středním mozkem
87_346 střední mozek a mozeček
87_347 mezimozek a střední mozek



87_348 koncový mozek s mozečkem x

88 Při zátěžových (stresových) situacích se uplatňují především hormony:
88_349 nadledvin x

88_350 štítné žlázy
88_351 slinivky břišní
88_352 neurohypofýzy

89 Daltonismus znamená:
89_353 mentální retardaci
89_354 barvoslepost x

89_355 hluchotu
89_356 opožděný vývoj

90 Vyberte stát, který neleží v Africe.
90_357 Egypt
90_358 Omán x

90_359 Libye
90_360 Sudán

91 Workholismus je:
91_361 chorobná závislost na práci a výkonu x

91_362 rychlý mimovolní pohyb očí
91_363 chorobný strach z cizího
91_364 sexuální úchylka

92 Vědecké studium lidských populací se nazývá?
92_365 demoskopie
92_366 demografie x

92_367 demokracie
92_368 démonologie

93 Mezi základní myšlenkové operace nepatří:
93_369 abstrakce
93_370 generalizace
93_371 analýza a syntéza

 

 

 

 



93_372 interpretace x

94 Základní složkou myšlení je:
94_373 dojem
94_374 pojem x

94_375 vjem
94_376 vhled

95 Nejstarší teorii temperamentu vypracoval:
95_377 Sokrates
95_378 Aristofanes
95_379 Hippokrates x

95_380 Aristoteles

96 Kdo vládl v českých zemích v roce, ve kterém proběhla bitva na Bílé hoře?
96_381 Karel IV
96_382 Rudolf II
96_383 Fridrich Falcký x

96_384 Marie Terezie

97 Spis Sebevražda patří mezi základní díla
97_385 Sigmunda Freuda
97_386 Friendricha Nietzscheho
97_387 Carla Gustava Junga
97_388 Émile Durkheima x

98 Podle Karla Marxe je společenský život primárně determinován
98_389 náboženstvím
98_390 politikou
98_391 ekonomikou x

98_392 filozofií

99 Max Weber se pokusil vyložit vznik kapitalismu
99_393 z principů katolické etiky
99_394 z principů protestantské etiky x

99_395 ze zákonitostí třídního boje

 

 

 

 



99_396 z koloběhu elit

100 Od 20. let 20. století do poloviny 20. století se sociologie rozvíjela především
100_397 v USA x

100_398 v Německu
100_399 v Sovětském svazu
100_400 ve Velké Británii

 


