
Sociální práce  

bakalářské prezenční studium 

základy společenských věd 

 
Otázka 1 
Sociologie je věda:  

 a. zabývající se sociálními problémy, které se odehrávají v různých společenstvích   

 b. studující prožívání a chování jedince   

 c. zabývající se lidskou společností, sociálními jevy, strukturou a vývojem společnosti   
 
Otázka 2 
Představitelem existencialismu je:  

 a. Karl Raimund Popper   

 b. John Locke   

 c. Jean-Paul Sartre   
 
Otázka 3 
Společenské role jsou dány:  

 a. kulturními normami   

 b. společenskými normami   

 c. očekáváním společnosti a způsoby jednání jedince   
 
Otázka 4 
Klinická psychologie patří mezi:  

 a. aplikované psychologické vědy   

 b. základní psychologické disciplíny   

 c. speciální psychologické disciplíny   
 
Otázka 5 
Komunismus chápeme jako:  

 a. kritiku kapitalismu založenou na myšlence sociální rovnosti a beztřídní společnosti   

 b. politickou a ekonomickou koncepci vedenou ideálem spravedlnosti a bratrství   

 c. nedemokratickou formu vlády vycházející z nesouhlasu s modernitou   
 
Otázka 6 
Evropská unie (EU) vznikla:  

 a. v roce 1993 na základě Schengenské dohody   

 b. v roce 1993 na základě Lisabonské smlouvy   

 c. v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy   
 



Otázka 7 
Deprivace představuje:  

 a. chronické neuspokojení potřeb či nedosahování vytýčených cílů   

 b. vědomou strategii vyrovnávání se s negativními emocemi   

 c. překážku na cestě k určitému cíli   
 
Otázka 8 
Deismus považuje:  

 a. boha za stvořitele světa, který dále do jeho chodu nezasahuje   

 b. za stvořitele jediného boha   

 c. boha a přírodu jako totožné   
 
Otázka 9 
Morálku chápeme jako:  

 a. obvyklé vzorce chování členů dané společnosti   

 b. soubor norem vydaných či uznaných státem   

 c. soubor představ určité společnosti v určité době o dobru v chování a smýšlení lidí a skupin   
 
Otázka 10  
K vyhlášení válečného stavu, nebo k souhlasu s pobytem vojsk na našem území:  

 a. je potřeba souhlasu sněmovny a prezidenta   

 b. je potřeba souhlasu sněmovny i senátu   

 c. je potřeba souhlasu senátu a prezidenta   
 
Otázka 11  
Akulturace představuje:  

 a. přebírání kulturních rysů jiných kultur   

 b. začlenění menšiny do společnosti, ve které žije   

 c. kulturní podřízenost menšin vůči většinové společnosti   
 
Otázka 12 
Psychologie je věda:  

 a. která se zabývá prožíváním a chováním společnosti   

 b. která se zabývá prožíváním a chováním jedince   

 c. která se zabývá prožíváním a chováním skupin   
 
Otázka 13 
Za hlavního představitele klasické politické ekonomie je považován:  

 a. A. Smith   

 b. J.M. Keynes   

 c. M. Friedman   



 
Otázka 14 
Představitelem pozitivistické filozofie v České republice je:  

 a. Tomáš Garrigue Masaryk   

 b. Václav Bělohradský   

 c. Jan Ámos Komenský   
 
Otázka 15 
Funkcionalistický přístup v sociologii:  

 a. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska funkcí, které plní ve společnosti   

 
b. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska zájmů určitých skupin, které mají 
převahu nad skupinami ostatními   

 
c. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska jednání lidí a významů, které jsou 
institucím přisuzovány   

 
Otázka 16 
V rámci úrovně logické skladby jazyka rozlišujeme:  

 a. čtyři úrovně jazyka - pojem, soud, úsudek a pojmosloví   

 b. tři úrovně jazyka - pojem, soud a úsudek   

 c. dvě úrovně jazyka - pojem a úsudek   
 
Otázka 17 
Konfederace představuje:  

 a. pevný svazek států   

 b. jednotný stát   

 c. volný svazek států   
 
Otázka 18 
Úsudek znamená:  

 a. myšlenku, kterou věta vyjadřuje   

 b. soubor výroků, mezi nimiž je vztah   

 c. význam slova nebo spojení několika slov   
 
Otázka 19 
První ústav pro experimentální psychologii založil roku 1879:  

 a. W. Wundt   

 b. I. P. Pavlov   

 c. J. B. Watson   
 
  



Otázka 20 
Osobnost v psychologii chápeme jako:  

 a. soubor vlastností charakteristických pro daného jedince   

 b. vyjádření individuality jedince   

 c. schopnost jedince řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se apod.   
 
Otázka 21 
Který z myslitelů francouzského osvícenství se zabýval studiem vládních systémů a přišel s 
myšlenkou, že by vládní systém měl být rozdělen na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní:  

 a. Arthur Schopenhauer   

 b. Francois Marie Voltaire   

 c. Charles Louis de Montesquieu   
 
Otázka 22 
Motivace představuje:  

 
a. pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování 
určitých potřeb   

 b. souhrn všech intrapsychických dynamických sil, které aktivizují a organizují chování   

 c. iniciační síly, které vyvolávají, zaměřují a regulují aktivitu člověka   
 
Otázka 23 
Za znaky státu považujeme:  

 a. organizace státu, právo, území, obyvatelstvo a státní suverenitu   

 b. organizace státu, státní suverenitu a státní hymnu   

 c. organizace státu, státní vlajku a státní hymnu   
 
Otázka 24 
Česká republika je členem Severoatlantické aliance (NATO):  

 a. od roku 1992   

 b. od roku 1999   

 c. od roku 1996   
 
Otázka 25 
Kdo je autorem myšlenky "Myslím, tedy jsem."?  

 a. John Locke   

 b. Francis Bacon   

 c. René Descartes   
 
  



Otázka 26 
Termínem chování označujeme:  

 a. vědomé jednání   

 b. vnitřní projevy situace člověka   

 c. vnější projevy vnitřní situace člověka   
 
Otázka 27 
Racionalismus chápeme jako:  

 a. filozofický názor, že základem našeho poznání je smyslová zkušenost   

 b. filozofický názor, že základem našeho poznání je rozum   

 c. filozofický názor, že základem našeho poznání je vědění   
 
Otázka 28 
Kartel p ředstavuje:  

 a. obchodní aktivity usměrňující pohyb zboží na trzích   

 
b. tržní strukturu vzniklou sdružením firem, které jednají ve shodě s cílem maximalizovat svůj 
zisk   

 c. klamavou obchodní praktiku   
 
Otázka 29 
Religionistika znamená:  

 a. vědecké zkoumání náboženství   

 b. projev lidského vztahu k vyšší moci   

 c. nauku o bohu   
 
Otázka 30 
UNHCR je zkratka jedné z mezinárodních organizací začleněných do systému OSN. Její celý 
název je:  

 a. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu   

 b. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky   

 c. Dětský fond   
 
Otázka 31 
Sociální stratifikace znamená:  

 a. nadřazenost jedné společenské vrstvy nad druhými   

 b. přechod z jedné společenské vrstvy do druhé   

 c. diferenciaci společnosti na společenské vrstvy   
 
Otázka 32 
Pojem vůle chápeme jako:  

 
a. psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky 
činností jedince   



 
b. psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují řízení činností a dosahování cílů, zejména v 
situacích vyžadujících rozhodnutí mezi různými možnostmi   

 c. souhrn všech intrapsychických dynamických sil, které aktivizují a organizují chování   
 
Otázka 33 
Který z následujících představitelů reprezentuje období scholastiky:  

 a. Giordano Bruno   

 b. Tomáš Akvinský   

 c. Marcus Aurelius   
 
Otázka 34 
Humanistická psychologie klade největší důraz na:  

 a. snahu jedince o vlastní seberealizaci   

 b. pozorovatelné projevy lidské psychiky   

 c. práci se sny konkrétního jedince   
 
Otázka 35 
Jean Jacques Rousseau:  

 a. klade důraz na tzv. společenskou smlouvu   

 b. klade důraz na kategorický imperativ   

 c. klade důraz na lidskou přirozenost   
 
Otázka 36 
Základem Platónovy etiky je:  

 a. idea strachu   

 b. idea blaženosti   

 c. idea dobra   
 
Otázka 37 
Sociální kontrola je ve společnosti udržována:  

 a. systémem služeb   

 b. systémem sankcí   

 c. systémem dávek   
 
Otázka 38 
Který z představitelů řecké filozofie je známý svým výrokem "Vím, že nic nevím.":  

 a. Sokrates   

 b. Aristoteles   

 c. Platón   
 
  



Otázka 39 
Systém státní sociální podpory České republiky je tvořen:  

 a. finanční podporou skládající se z dávek státní sociální podpory   

 b. systémem dávek a sociálních služeb   

 c. systémem sociálních služeb   
 
Otázka 40 
Émile Durkheim definoval sociologii jako:  

 a. vědu o sociálních faktech   

 b. vědu o sociálním jednání   

 c. vědu o sociální komunikaci   
 
Otázka 41 
Inflace představuje:  

 a. rovnovážný stav měny   

 b. pokles cenové hladiny   

 c. proces postupného znehodnocování měny způsobený ekonomickou nerovnováhou   
 
Otázka 42 
Konfucianismus je:  

 a. náboženství či životní postoj zaměřený na život v harmonii   

 b. náboženství či životní postoj zaměřený na karmu   

 c. náboženství či životní postoj zaměřený na správné chování a disciplínu   
 
Otázka 43 
Federace představuje:  

 a. volný svazek států   

 b. jednotný stát   

 c. pevný svazek států   
 
Otázka 44 
Za zakladatele sociologie je považován:  

 a. Max Weber   

 b. August Comte   

 c. Émile Durkheim   
 
Otázka 45 
Demografii chápeme jako:  

 
a. vědní disciplínu zabývající se lidskou společností, sociálními jevy, strukturou a vývojem 
společnosti   

 
b. vědní disiplínu zabývající se kvantitativním a kvalitativním složením obyvatelstva, jeho 
strukturou a vývojem v určitých historických podmínkách   



 
c. vědní disciplínu zabývající se podstatou člověka, původem společenství a vznikem lidské 
kultury   

 
Otázka 46 
Sociální patologie se zabývá:  

 a. odchylkami a porušováním společenských norem   

 b. souladem s normami dané společnosti   

 c. nezdravými, obecně nežádoucími společenskými jevy nebezpečnými pro existenci společnosti   
 
Otázka 47 
Autorem prvního systematického pojednání o logice je:  

 a. Platón   

 b. Sokrates   

 c. Aristoteles   
 
Otázka 48  
Ústava představuje:  

 a. sbírku platných zákonů   

 b. souhrn norem dané společnosti   

 c. právní akt nejvyšší právní síly   
 
Otázka 49 
Obecná soustava soudů je v České republice tvořena:  

 a. ústavním soudem, nejvyšším soudem, vrchním soudem, krajskými a okresními soudy   

 b. nejvyšším správním soudem, krajskými soudy a okresními soudy   

 c. nejvyšším soudem, vrchním soudem, krajskými soudy a okresními soudy   
 
Otázka 50 
Představitelem kognitivní psychologie je:  

 a. G. A. Kelly   

 b. K. Goldstein   

 c. A. Adler   
 
Otázka 51 
Které jméno je spojováno se založením pozitivismu (jako "pozitivní filozofie", která je 
orientována na to, co je dáno, co je "faktické"):  

 a. August Comte   

 b. Bertrand Russel   

 c. Herbert Spencer   
 
  



Otázka 52 
Dogmatismus:  

 a. zpochybňuje možnost dosáhnout poznání   

 b. označuje jako klíčový prvek poznání zkušenost   

 c. označuje nekritické lpění na určitém názoru   
 
Otázka 53 
Empirismus představuje:  

 a. filozofický názor, že základem našeho poznání je smyslová zkušenost   

 b. filozofický názor, že základem našeho poznání je rozum   

 c. filozofický názor, že základem našeho poznání jsou emoce   
 
Otázka 54 
Objektivní právo znamená:  

 a. soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti   

 b. odchylku od norem společnosti   

 c. oprávnění jedince chovat se určitým způsobem   
 
Otázka 55 
Kdo je zakladatelem fenomenologie (učení o tom, co se jeví, co je nepochybně dáno):  

 a. Arthur Schopenhauer   

 b. Edmund Husserl   

 c. Friedrich Nietzsche   
 
Otázka 56 
Družstvo je:  

 a. společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků   

 b. společenství osob založené za účelem podnikání nebo uspokojování jiných potřeb svých členů   

 c. je založena minimálně dvěma osobami, které podnikají pod společnou firmou   
 
Otázka 57  
Za sociální mobilitu považujeme:  

 a. přesun z jedné společenské vrstvy do jiné   

 b. možnost pouze vertikálního přesunu z jedné společenské vrstvy do druhé   

 c. možnost pouze horizontálního přesunu z jedné společenské vrstvy do druhé   
 
Otázka 58 
Který z řeckých myslitelů byl představitelem antického atomismu (myšlenky, že veškerá tělesa 
se skládají z atomů):  

 a. Zenon z Eleje   

 b. Empedokles   



 c. Demokritos   
 
Otázka 59 
Referendum je:  

 a. právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony či vyhlášení referenda   

 
b. hlasování obyvatel určitého území o osamostatnění se od daného státu či připojení k jinému 
státu   

 c. hlasování voličů o závažné politické otázce   
 
Otázka 60 
Hrubý domácí produkt (HDP) představuje:  

 a. objem vyrobených statků a služeb v ekonomice daného státu   

 b. objem vyrobených statků a poskytnutých služeb ve všech státech EU   

 c. objem vyrobených statků a poskytnutých služeb v ekonomice státu za určité období   
 


