
Zdravotně sociální pracovník  

bakalářské prezenční studium 

základy společenských věd 

 
Otázka 1 
Základní formou motivů jsou:  

 a. potřeby   

 b. ambice   

 c. pudy   
 
Otázka 2 
K představitelům novověkého empirismu patří :  

 a. R. Descartes, B. Spinoza, J.W. Leibniz   

 b. J.Locke, G. Berkeley, D. Hume   

 c. J. Locke, B. Spinoza, D. Hume   
 
Otázka 3 
Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Obnova řízení   

 b. Dovolání   

 c. Odvolání   
 
Otázka 4 
Teorie sociální směny je inspirována:  

 a. sociální změnou   

 b. mechanismem trhu   

 c. výměnou myšlenek   
 
Otázka 5 
Proces socializace slouží:  

 a. k zajištění kontroly jednání členů společnosti   

 b. k lepšímu fungování sociálního státu   

 c. k proměně společnosti od nerovnosti k rovnostářství   
 
Otázka 6 
Novorozenecké období trvá:  

 a. přibližně 8 týdnů   

 b. přibližně 6 týdnů   

 c. přibližně 4 týdny   
 



Otázka 7 
Chování lze rozlišovat do forem:  

 a. expresivní a adaptivní   

 b. vnitřní a vnější   

 c. záměrné a nezáměrné   
 
Otázka 8 
Temperament je:  

 a. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují   

 
b. soubor převážně vrozených psychických vlastností dynamizujících prožívání a chování 
jedince   

 c. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru   
 
Otázka 9 
Systém vnitřní hodnotové orientace:  

 a. dědíme po rodičích   

 b. získáváne v procesu socializace   

 c. je z velké části vrozený   
 
Otázka 10 
V etapě názorného myšlení v kognitivním vývoji:  

 a. je myšlení řízeno názorným poznáním   

 b. je myšlení řízeno jednoduchou logikou   

 c. je myšlení řízeno názory   
 
Otázka 11 
Zakladatelem sociologie je:  

 a. Auguste Comte   

 b. Max Weber   

 c. Aristoteles   
 
Otázka 12 
Rodina je:  

 a. formální skupina   

 b. někdy formální, jindy neformální skupina   

 c. neformální skupina   
 
Otázka 13 
Na proces primární socializace má nejvýznamnější vliv:   

 a. vzdělávací systém   

 b. rodina   



 c. skupina vrstevníků   
 
Otázka 14 
Sociální stratifikace vyjadřuje:  

 a. nenormální stav společnosti   

 b. sociální rozvrstvení společnosti   

 c. stupeň demokracie   
 
Otázka 15 
Dle právní teorie se právní norma skládá:  

 a. Začátek, střed, závěr   

 b. Hypotéza, dispozice, sankce   

 c. Část primární a část sekundární   
 
Otázka 16 
Jak dlouho může trvat tzv. zadržovací vazba:  

 a. 72 hodin   

 b. 24 hodin   

 c. 48 hodin   
 
Otázka 17 
Krize sociálního státu započala:  

 a. v polovině 19. století   

 b. koncem 19. století   

 c. ve druhé polovině 20. století   
 
Otázka 18 
Způsobilost občana k protiprávnímu jednání v trestním právu je dána dosažením věku:  

 a. 18let   

 b. 15let   

 c. 14let   
 
Otázka 19 
K regulaci vlastního chování a jednání slouží:  

 a. volní vlastnosti   

 b. systém hodnot a svědomí   

 c. temperamentové vlastnosti   
 
  



Otázka 20 
Kolik soudců má Ústavní soud:  

 a. 20   

 b. 15   

 c. 12   
 
Otázka 21 
Dialektická triáda (teze-antiteze-synteze) jako zákon vývoje duchovní podstaty světa byla 
rozpracována v učení:  

 a. Hegela   

 b. K.Marxe   

 c. A. Comta   
 
Otázka 22 
Autorem díla "Protestantská etika a duch kapitalismu v Evropě" je:  

 a. Max Weber   

 b. Karel Marx   

 c. Emil Durkheim   
 
Otázka 23 
Opakem pojmu „komunita“ je:  

 a. obec   

 b. pospolitost   

 c. společnost   
 
Otázka 24 
Jan Patočka je představitelem:  

 a. pragmatismu   

 b. fenomenologie   

 c. existencialismu   
 
Otázka 25 
Charakter je:  

 
a. soubor převážně vrozených psychických vlastností dynamizujících prožívání a chování 
jedince   

 b. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru   

 c. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují   
 
  



Otázka 26 
Organizace je:  

 a. každé neformální sdružení   

 b. nástroj koordinace lidských aktivit   

 c. komunikace mezi lidmi   
 
Otázka 27 
Kdo je autorem učení o kategorickém imperativu: "jednej tak, aby subektivní zásady tvé vůle 
(maximy) mohly vždy zároveň platit jako principy všeobecného zákonodářství":  

 a. I.Kant   

 b. Th.Hobbes   

 c. J.J. Rouseau   
 
Otázka 28 
Premisou rozumíme:  

 a. vyjádření vztahu mezi více soudy   

 b. soudy, ze kterých vycházíme   

 c. vyvozený soud   
 
Otázka 29 
Do tzv. „velké pětky“ (Big Five) osobnostních rysů patří:  

 a. extraverze, intelekt, neuroticismus, adaptace, emoční inteligence   

 b. extroverze, sociální adaptace, racionalita, otevřenost, stabilita   

 c. extraverze, přívětivost, svědomitost, stabilita, otevřenost   
 
Otázka 30 
Hlavním představitelem latinské tradice křes'tanského myšlení období patristiky byl:  

 a. sv. Augustin   

 b. sv. Tomáš Akvinský   

 c. sv. Basileios z Kaisareie   
 


