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Management v neziskovém sektoru
Otázka 1
Český sociolog Arnošt Bláha je představitelem:
a. sociologie venkova
b. sociologie politky
c. funkcionalismu
d. pozitivismu
Otázka 2
Chybějícím číslem v řadě "0,5; ...; 0,125; 0,0625; 0,03125" je číslo?
a. 10/100
b. 1/8
c. 1/2
d. 1/4
Otázka 3
Česká republika je:
a. federativní republika
b. spolková prezidentská republika
c. unitární parlamentní republika
d. unitární poloprezidentská republika
Otázka 4
Které spojení autora a díla není chybné?
a. Franz Kafka - Udání
b. Jan Neruda - Zpěvy páteční
c. Karel Čapek - Povídky z kapsy
d. Ludvík Vaculík - Jak se co dělá
Otázka 5
Vyberte číslo, které patří na místo otazníku, aby byla splněna logika řady - 1, 3, 4, ?, 11, 18,
29,….
a. 8
b. 10
c. 7
d. 9
Otázka 6
Tvůrcem strukturálního funkcionalismu byl:
a. G.H. Mead
b. J. Habermas

c. T. Parsons
d. R. Merton
Otázka 7
Který z představitelů řecké filosofie je známý svým výrokem "Vím, že nic nevím."?
a. Seneca
b. Platón
c. Aristoteles
d. Sokrates
Otázka 8
Která dvojice (autor - dílo) neodpovídá skutečnosti?
a. Marquez - Kronika ohlášené smrti
b. Picasso - Slečny z Albionu
c. Coppola - Kmotr
d. Gropius - Bauhaus
Otázka 9
Jan ze Salisbury:
a. je znám pojednáním o tyranii
b. vytvořil jeden z ideologických pilířů absolutismu
c. nastolil téma dvou obcí, Boží a lidské
d. je považován za prvního teoretika moderního státu
Otázka 10
Kdo zavedl pojem "neviditelná ruka trhu"?
a. David Ricardo
b. John Maynard Keynes
c. Milton Friedman
d. Adam Smith
Otázka 11
Právní subjektivita je:
a. odlišně vymezena v různých odvětvích jednoho právního řádu
b. nezpůsobilost k právním úkonům
c. vyloučením možnosti přijímat právní závazky
d. vyloučení možnosti právnických osob nabývat práva
Otázka 12
Co si připomínáme 8. května?
a. konec 2. světové války v Evropě

b. výročí sametové revoluce
c. první přistání člověka na Měsíci
d. Svátek práce
Otázka 13
Máte 158 červených, 170 bílých a 191 žlutých karafiátů. Utvořte maximální počet kytic po třech
různobarevných květech a prodejte. Kolik karafiátů Vám zbylo?
a. 35
b. 28
c. 45
d. 54
Otázka 14
Který z myslitelů v rámci etiky vychází z tzv. "kategorického imperativu"…"Jednej tak, aby
maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství"?
a. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
b. Ludwig Feuerbach
c. Friedrich Engels
d. Immanuel Kant
Otázka 15
Kdo je autorem díla "Rozprava o metodě"?
a. Francis Bacon
b. John Locke
c. René Descartes
d. Thomas Hobbes
Otázka 16
Mezi základní myšlenkové operace nepatří:
a. analýza a syntéza
b. abstrakce
c. generalizace
d. interpretace
Otázka 17
Sémiotika zkoumá:
a. znakové systémy
b. preliterární kultury
c. problémy etiky
d. interakce v malých skupinách

Otázka 18
Za věk absolutismu bývá považováno:
a. 17. a 18. stol
b. 15. a 16. stol
c. 16. a 17. stol
d. 19. stol
Otázka 19
Termín sociální darwinismus označuje:
a. výklad sociálních jevů především z hlediska boje mezi jedinci a skupinami
b. teorii vlivu přírodních podmínek na vývoj společnosti
c. výklad vzniku tržního hospodářství
d. Darwinovu evoluční teorii
Otázka 20
Která dvojice (autor - dílo) odpovídá skutečnosti?
a. B. Martinů - Studánky
b. L. Vaculík - Jak se dělá děvče
c. B. Hrabal - Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet
d. L. Janáček - Cyrilská mše
Otázka 21
Tričko a košile stály v akci dohromady 897,- Kč. Košile byla dvakrát dražší než tričko. Kolik
stálo tričko?
a. 499,- Kč
b. 283,- Kč
c. 269,- Kč
d. 299,- Kč
Otázka 22
Mezi země skupiny G7 nepatří:
a. Itálie
b. Kanada
c. Francie
d. Čína
Otázka 23
Psychologie je věda:
a. zabývající se vývojem společenských systémů
b. zkoumající duševní jevy, jejich zákonitosti a projevy
c. která studuje vztahy mezi jednotlivými živočišnými druhy

d. zabývajcí se myšlením a emocemi
Otázka 24
Ministerstva lze zřizovat:
a. usnenesním předsedy poslanecké sněmovny
b. rozhodnutím prezidenta
c. rozhodnutím vlády
d. zákonem
Otázka 25
Sako bylo zlevněno z 2400 Kč na 1872 Kč. Je to sleva o:
a. jiná možnost
b. 23 %
c. 19 %
d. 21 %
Otázka 26
Listina základních práv a svobod je:
a. specifický dokument, který není součástí ústavního pořádku ČR
b. specifický dokument, který je součástí legislativy EU
c. součást ústavního pořádku EU
d. součást ústavního pořádku ČR
Otázka 27
Hlavní představitelé filozofického směru zvaného existencialismus jsou:
a. Kierkegaard a Sartre
b. Marx a Engels
c. T.G. Masaryk a E. Beneš
d. I. Kant a D. Ricardo
Otázka 28
Se kterým sociologem je hlavně spojován termín sociologismus?
a. V. Pareto
b. R. Dahrendorf
c. E. Durkheim
d. M. Foulcaut
Otázka 29
Zkratka HDP znamená:
a. hlavní daňový plátce
b. hornický deputátní příspěvek

c. hrubý domácí produkt
d. hospodářská domácí politika
Otázka 30
V roce 1945 vznikla:
a. Rada vzájemné hospodářské pomoci
b. Světová banka
c. Světová obchodní organizace
d. Všeobecná dohoda o clech a obchodu
Otázka 31
Transfery jsou:
a. poměry vyjadřující reakci mezi kupními silami měn
b. platby, které mají povahu subvencí ekonomickým subjektům
c. statky, které se ve spotřebě doplňují
d. typy burzovních obchodů
Otázka 32
Základní složkou myšlení je:
a. vhled
b. dojem
c. vjem
d. pojem
Otázka 33
Ekonomie je:
a. věda, která zkoumá ekonomiku jako celek (na úrovni celého národního hospodářství)
b. věda, která se zabývá ekonomickými činnostmi z pohledu jednotlivých ekonomických
subjektů
c. společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v hospodářském životě
d. hospodářství určité země
Otázka 34
Kdo řekl slavný výrok: "Jak sladký je život, když na nic nemyslíš"?
a. Sofokles
b. E. Cassierer
c. J.A. Komenský
d. E. Rotterdamský
Otázka 35
A.Bráf byl jedním z prvních českých:
a. redaktorů časopisu "Samosprávný obzor"

b. představitelů analýz o samosprávě
c. představitelů analýz o obci
d. redaktorů časopisu "Obec"
Otázka 36
Od 20. let 20. století do poloviny 20. století se sociologie rozvíjela především:
a. v Německu
b. v USA
c. ve Velké Británii
d. v Sovětském svazu
Otázka 37
Kdo řekl: "Jsem nesmrtelný, jakmile se rozhodnu, že budu poslušen zákonu."?
a. I. Kant
b. K. Marx
c. J.G. Fichte
d. B. Engels
Otázka 38
Barter je:
a. obchod ,kdy se vyměňuje zboží za zboží
b. bezcelní zóna
c. převod většího množství akcií
d. snížení kurzu měny
Otázka 39
Ekonomika má na právo vliv:
a. přímý
b. zprostředkovaný přes politiku
c. jen vyjímečný při nutnosti zachovat právní kontinuitu
d. jen při porušování zákonů
Otázka 40
Kdo je autorem pojmu "riziková společnost"?
a. J. Zeman
b. Z. Bauman
c. A. Giddens
d. U. Beck

Otázka 41
Max Weber byl klasik teorie:
a. naturalisticko - evolucionalistická
b. sociálního jednání
c. sebevraždy
d. společensko - ekonomické
Otázka 42
Hlavní představitel utilitarismu, jakožto principu co největší užitečnosti pro všechny je:
a. B. Geist
b. E. Husserl
c. J. Bentham
d. K. Loewenstein
Otázka 43
Základními institucemi EU jsou:
a. Evropská investiční banka, Evropský soudní dvůr, Eurostat
b. Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament
c. Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Eurostat
d. Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský ombudsman
Otázka 44
Názor, že společnost je vždy ovládaná menšinou, tvoří jádro:
a. fašismu
b. elitismu
c. feudalismu
d. marxismu
Otázka 45
Mezi prameny práva nepatří:
a. právní normy vydané státem
b. obyčejové právo
c. smlouvy normativního charakteru
d. procesní právo
Otázka 46
Nejmenší společný násobek čísel 10, 12, 16 je:
a. 160
b. 240
c. 360
d. 120

Otázka 47
Autor díla "Pravidla sociologické metody" je:
a. M. Weber
b. V. Pareto
c. A. Comte
d. E. Durkheim
Otázka 48
Autorem díla Principy ekonomie je:
a. J.A. Schumpeter
b. A. Marshall
c. J.K. Galbraith
d. M. Friedman
Otázka 49
Termín "archetypy" a "kolektivní nevědomí" používal:
a. I.P. Pavlov
b. A. Adler
c. S. Freud
d. C.G. Jung
Otázka 50
Termín sociální deviace označuje:
a. proces osamostatňování členů určité skupiny
b. vytváření neformálních skupin
c. porušování sociálních norem
d. určitý typ sociální mobility

