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Příloha - test Sociologie 
 

1. "Apriorní" znamená? 

a vyplývající z minulé zkušenosti 

b vyplývající z předem daného faktu 

c dané před zkušeností 

d prvotní 

 

2. Autorem knihy Kapitál je: 

a Karl Marx 

b Bedřich Engels 

c Max Weber 

d Auguste Comte 

 

3. Co je podstatou pojmu sociální instituce? 

a Souhrn vztahů mezi lidmi upravený normami a zvyklostmi 

b Bezprostřední poznání dosažené vhledem do podstaty věci 

c Sebezkoumání, nahlížení vlastní mysli 

d Metoda zkoumání postupující od jedinečného k obecnému 

 

4. Co je to gnoseologie? 

a nauka o poznání 

b nauka o jsoucnu 

c nauka o Bohu 

d nauka o zkušenosti 

 

5. Co je to kasta? 

a dočasná sociální skupina  

b sociální rozdělení na třídy s nulovou mezitřídní mobilitou 

c dav lidí spojený společnou vírou 

d vrcholová vrstva společnosti sčasově limitovanými výsadami 

 

6. Co je to princip subsidiarity? 

a princip podřízení menších států větším 

b princip pomoci bohatých států chudým oblastem v rámci EU 

c princip postulující nutnost postupovat řešení problémů a svěřovat kompetence na co nejnižší 
úroveň 

d princip umožňující jednomu státu být ve sporu zastoupen jiným 

 

7. Co představuje pojem rituál? 

a Stereotypizovanou činnost prováděnou v určitém čase na určitém místě s cílem posílit 
solidaritu skupiny 

b Proces začleňování člověka do konkrétního sociálního prostředí 

c Proces začleňování člověka do konkrétního kulturního prostředí 

d Něco co je posvátné, nedotknutelné, co je vyňaté ze všedního, každodenního života 

 
 
 



8. Český filozof Jan Patočka byl žákem: 

a H. Bergsona 

b E. Husserla 

c E. Rádla 

d L. Wittgensteina 

 
9. Čtyřčlenná rodina zaplatí za sedm dní pobytu v hotelu sedm tisíc korun. Kolik zaplatí za 10 dní 

pobytu ve stejném hotelu tříčlenná rodina? 

a 6400 

b 7250 

c 7500 

d 7750 

 

10. From the political point of view, the Czech Republic can be descibed as: 

a a unitary semi-presidential republic 

b a unitary parliamentary republic 

c a federal presidential republic 

d a federal republic 

 

11. Globalizace je mimo jiné proces: 

a Sjednocování úrovně bohatství různých kulturně geografických prostředí 

b Sjednocování podoby kultury a rozdělování úrovně bohatství různých kulturně geografických 
prostředí 

c Rozdělování podoby kultury různých kulturních prostředí 

d Sjednocování podoby kultury i úrovně bohatství různých kulturně geografických prostředí 

 

12. In which year came the Nazi Party (NSDAP)  to power in Germany? 

a 1929 

b 1932 

c 1933 

d 1935 

 

13. Jaká je pravděpodobnost, že při současném hodu 3 kostkami padne na všech kostkách 6? 

a 1 ku 2 

b 1 ku 216 

c 1,18 

d 1,32 

 
14. Jaký je v ČR, v posledních dvou desetiletích, přibližný počet rozvodů na sto uzavřených 

manželství?  

a Méně než 10 

b O něco více než 20 

c O něco více než 50 

d Více než 80 

 
 
 
 



15. Jean-Paul Sartre napsal dílo: 

a Svět jako vůle a představa 

b Bytí a nicota 

c Soumrak model 

d Otázka viny 

 

16. Kdo z uvedených nepatří mezí postmodernistické filozofy? 

a J. Derrida 

b J. Lyotard 

c V. Bělohradský 

d J. P. Sartre 

 

17. Kriminalita je: 

a společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti za určité období 

b nauka zabývající se zločinností jako společenským jevem 

c soupis všech obětí a postižení násilné trestné činnosti spáchané v určité oblasti za určité 
období 

d míra agresivity ve společnosti 

 

18. Která dvojice (autor-dílo) odpovídá skutečnosti? 

a L. Janáček - Cyrilská mše 

b B. Hrabal - Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet 

c L. Vaculík - Jak se dělá děvče 

d B.Martinů - Studánky 

 

19. Která z řek mezi ostatní geograficky nepatří? 

a Ostravice  

b Olše 

c Opava 

d Otava 

 

20. Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu:mrštnost-atlet? 

a nuda-teorie 

b krev-tepna 

c termín-lhůta 

d vlhkost-tropy 

 

21. Kulturní šok představuje: 

a Rychlé převzetí a nahrazení jedné kultury jinou 

b Kulturní úpadek 

c Průnik kulturních a civilizačních prvků do ekosystému 

d Psychický a sociální otřes vyvolaný stykem s cizí kulturou 

 
 
 
 
 
 



22. Mezi ideály o absolutní sociální rovnosti nepatří: 

a raně křesťanský ideál 

b kastovní systém 4 varen 

c liberální koncepce  

d sociálně reformistická koncepce 

 

23. Mezi řeky, u nichž vznikaly nejstarší civilizace nepatří: 

a Nil 

b Amazonka 

c Žlutá řeka 

d Ganga 

 

24. Mezi scholastiky nepatří: 

a Tomáš Akvinský 

b William Ockham 

c Albert Veliký 

d Svatý Augustin (Augustinu Aurelius) 

 

25. Mezi znaky sekundární sociální skupiny patří: 

a Účelová racionalita a intimní vztahy 

b City, sympatie a intimní vztahy 

c Účelová racionalita a formalizované vztahy 

d City, sympatie a formalizované vztahy 

 

26. Nejstarším sociologickým směrem byl: 

a Marxismus 

b Strukturalismus 

c Pozitivismus 

d Strukturální funkcionalismus 

 

27. Novotomismus je: 

a filosofií katolické církve 

b filosofií protestantské církve 

c jedním z pokusů o výklad Písma sv. 

d scholastickým pokusem o revizi učení Tomáše Akvinského 

 

28. Opačnému významu výrazu "degradovat" se nejvíce blíží slovo: 

a rozvíjet 

b povýšit 

c růst 

d přiblížit 

 
 
 
 
 
 



29. 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? 

a 0,33 

b 0,25 

c 0,2 

d 0,18 

 

30. Philantrophy means: 

a stamp collecting 

b fundraising 

c sciencentific field dealing with funding of non-profit-making organizations 

d charity 

 

31. Podstata sociálního jednání spočívá: 

a Ve vztahu zaměřeném k individuu 

b Ve vztahu zaměřeném ke druhým 

c V sociální práci 

d V humanitární pomoci 

 

32. Podstatou socializační funkce rodiny je: 

a Plození dětí a zachování rodu 

b Genetické předávání biologických znaků 

c Začleňování jedince do vztahů mezi lidmi 

d Pomoci rodiny chudým a potřebným 

 

33. Pojem nonverbální komunikace představuje: 

a Dorozumívání mezi lidmi za pomoci řeči 

b Slovní i mimoslovní formu dorozumívání mezi lidmi 

c Slovní formu dorozumívání mezi lidmi 

d Mimoslovní formu dorozumívání mezi lidmi 

 

34. Pojem suicidum znamená: 

a Sebepoškozování 

b Předávkování 

c Sebevražda 

d Krádež 

 

35. Příčinou tzv. Karibské krize bylo: 

a znárodnění Panamského průplavu 

b instalace sovětských raket na Kubě 

c pokles světových cen třtinového cukru 

d krach na New Yorské burze 

 
 
 
 
 
 



36. Spis sebevražda patří mezi základní díla: 

a Karla Marxe 

b Friendricha Nietzscheho 

c Émile Durkheima 

d Sigmunda Freuda 

 

37. Státní zásahy do ekonomiky prosazoval: 

a F.A. Hayek 

b A. Smith 

c J. M. Keynes 

d M. Friedman 

 

38. The idea of pansofism coined by Komenský refers to: 

a the philosophical basis of pedagogy 

b the world harmony 

c the need for a universal science 

d biblical exegesis in terms of enligtened theology 

 

39. The members of the Czechoslovak National Council during World War I were: 

a T.G. Masaryk, E. Beneš, V. Šrobár 

b T.G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik 

c T.G. Masaryk, K. Kramář, A. Rašín 

d T.G. Masaryk,  V. Šrobár, A. Švehla 

 

40. The Spanish Civil War took place from - to: 

a 1933 - 1938 

b 1936 - 1939 

c 1933 - 1939 

d 1935 - 1938 

 

41. The term migration refers to: 

a export and import of products connected to certain state territories 

b the regular movement by people from the place of their residence to the workplace and back 

c the movement by people connected with the change of permanent residence 

d the regular holiday spent outside the country of permanent residence 

 

42. Ústavní soud má sídlo v: 

a Praze 

b Olomouci 

c Brně 

d Plzni 

 

43. Ve kterém roce zemřel V.I. Uljanov-Lenin? 

a 1919 

b 1922 

c 1924 

d 1925 



44. Ve větě se slovesem v záporu a záporným zájmenem je v češtině interpretován pouze zápor na 
slovese, tzn. že věta Nikdo nepřisel znamená to, že nebyl někdo takový, kdo by přisel (zápor je 
interpretován pouze jednou). Ve kterém z následujících příkladů tomu tak není (oba zápory 
jsou interpretovány, a tedy se ruší)? 

a Vysedávaní v parku nebylo nepříjemné. 

b Nic neexistovalo. 

c Nikdy nepřišla. 

d Nic neřekla. 

 

45. What stream of thought is characteristic of sociology? 

a modern and rational 

b modern and based on belief 

c traditional and based on belief 

d archaic and magical 

 

46. When did sociology develop as an independent subject field? 

a 17th century 

b 18th century 

c 19th century 

d 20th century 

 

47. Which school of thought cannot be considered sociological? 

a positivism 

b Marxism 

c structuralism 

d gestaltism 

 

48. 
Za dva stříbrné tolary je jeden zlatý tolar a za tři stříbrné tolary je pět měděných tolarů. Kolik 
zlatých tolarů dostanete za 60 měděných? 

a 12 

b 15 

c 18 

d 20 

 

49. Zákonodárné orgány ČR jsou voleny: 

a Senát - poměrným způsobem, Poslanecká sněmovna - většinově 

b Senát i Poslanecká sněmovna poměrným způsobem 

c Senát - většinově, Poslanecká sněmovna - poměrným způsobem 

d Senát i Poslanecká sněmovna většinově 

 

50. Zásadní dílo Nicola Machiavelliho se jmenuje: 

a Utopia 

b Vladař  

c O učené nevědomosti 

d Novum Organon 

 


