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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. Altruista je člověk, který: 

 

a vystupuje vstřícně, ale neztrácí ze zřetele vlastní zájmy 

b prosazuje vlastní zájmy i na úkor druhých 

c je ochoten vyjednávat a za určitou náhradu od svých zájmů ustoupit 

d je schopen nezištně obětovat vlastní zájmy ve prospěch druhých 

  

3. Co je to gnoseologie? 

 

a nauka o poznání 

b nauka o jsoucnu 

c nauka o Bohu 

d nauka o zkušenosti 

  

4. Český filozof Jan Patočka byl žákem: 

 

a H. Bergsona 

b E. Husserla 

c E. Rádla 

d L. Wittgensteina 

  

5. 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 

  

6. Do antické filozofie nepatří 

 

a  atomismus 

b sofismus 

c orfismus 

d scholastika 

  

7. Dohoda o cenách a objemu výroby mezi podniky, které ovládají trh za účelem dosažení co 

nejvyššího zisku a příp. vyloučeni nových konkurentů, se nazývá? 

 

a trust 

b kartel 



c syndikát 

d koncern 

  

8. Jak označujeme historické období, ve kterém se prosadilo kulturní hnutí zdůrazňující cit, 

fantazii, individuální přirozenost, umělecké afekty, složitost a dramatičnost duševních 

stavů a obdiv k divoké přírodě? 

 

a renesance 

b klasicismus 

c romantismus 

d osvícenství 

  

9. Jak se jmenovali členové Československé národní rady v Paříži za 1. svět. války? 

 

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 

  

10. 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 

11. Jana 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? 

 

a 80 

b 120 

c 140 

d 160 

  

12. Jean-Paul Sartre napsal dílo: 

 

a Svět jako vůle a představa 

b Bytí a nicota 

c Soumrak model 

d Otázka viny 

  

13. Kdo z uvedených nepatří mezí postmodernistické filozofy? 

 

a J. Derrida 

b J. Lyotard 

c V. Bělohradský 

d J. P. Sartre 

  

14. Kolik základních chuťových pocitů rozlišujeme? 

 

a tři 



b čtyři 

c pět 

d sedm 

  

15. 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 

  

16. Která dvojice (autor-dílo) neodpovídá skutečnosti? 

 

a Gropius - Bauhaus 

b Coppola - Kmotr 

c Marquez - Kronika ohlášené smrti 

d Picasso - Slečny z Albionu 

  

17. Která z uvedených alternativ nejlépe odpovídá vztahu: jezero : nádrž? 

 

a oceán : moře 

b pleso : kanál 

c průliv : průplav 

d pramen : studna 

  

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

 

a nuda-teorie 

b krev-tepna 

c termín-lhůta 

d vlhkost-tropy 

  

19. Max Weber se pokusil vyložit vznik kapitalismu: 

 

a z principů katolické etiky 

b z principů protestantské etiky 

c ze zákonitostí třídního boje 

d z koloběhu elit 

  

20. Mezi díla Jeana - Jacquese Rousseaua nepatří 

 

a Candide 

b Emil aneb O výchově 

c Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi 

d O společenské smlouvě 

  

21. Mezi představitele pragmatismu nepatří 

 

a Charles Peirce 

b Karl Jaspers 



c William James 

d John Dewey 

  

22. Mezi představitele racionalismu nepatří 

 

a René Descartes 

b Gottfried Wilhelm Leibniz 

c Nicolo Machiavelli 

d Baruch Spinoza 

  

23. Mezi scholastiky nepatří 

 

a Tomáš Akvinský 

b William Ockham 

c Albert Veliký 

d Svatý Augustin (Augustinu Aurelius) 

  

24. Mezi významné sociologické směry nepatří 

 

a pozitivismus 

b marxismus 

c strukturalismus 

d gestaltismus 

  

25. 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? 

 

a cibule byla první 

b první může být petržel, nebo cibule 

c vedle mrkve je celer 

d celer je za česnekem 

  

26. 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 

  

27. Od domu vede přímá cesta, podél níž jsou na jedné straně umístěny patníky. První patník 

stojí 40 metrů od domu, třetí patník 100 metru od domu. Vzdálenosti mezi sousedními 

patníky jsou při tom stejné. Jak daleko od domu stoji pátý patník? 

 

a 120 metrů 

b 140 metrů 

c 150 metrů 

d 160 metrů 

  

28. Opačnému významu slova "pokorný" se nejvíce blíží slovo: 



 

a prudký 

b radikální 

c bujný 

d pyšný 

  

29. Opačnému významu slova "zahálčivý" se nejvíce blíží výraz: 

 

a tvořivý 

b iniciativní 

c snaživý 

d pracovitý 

  

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

 

a rozvíjet 

b povýšit 

c růst 

d přiblížit 

  

31. Pavel je nevidomý. Ve skříni 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? 

 

a tři 

b šest 

c sedm 

d osm 

  

32. 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 

  

33. Poslední census na území ČR proběhl v roce: 

 

a 2009 

b 2010 

c 2011 

d 2012 

  

34. 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 



  

35. Sektory národního hospodářství členíme na: 

 

a výrobní, nevýrobní, smíšené 

b primární, sekundární, terciární 

c výrobní, obchodní, průmyslové 

d hospodářské, politické, sociální 

  

36. Sociologie jako nový samostatný obor vzniká ve století: 

 

a 17. století 

b 18. století 

c 19. století 

d 20. století 

  

37. Státní zásahy do ekonomiky prosazoval: 

 

a F.A. Hayek 

b A. Smith 

c J. M. Keynes 

d M. Friedman 

  

38. Ústavní soud má sídlo v: 

 

a Praze 

b Olomouci 

c Brně 

d Plzni 

  

39. V logice a sémantice označujeme termínem "denotát": 

 

a znak 

b jméno 

c označený předmět 

d smysl znaku 

  

40. 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? 

 

a sedm 

b devět 

c jedenáct 

d třináct 

  

41. Ve které z následujících vět je nevyjádřený podnět? 

 

a Očekává se schválení nového zákona o sociálních službách. 

b Čeká se na nový lék proti rakovině. 

c Na dovolenou se všichni těší. 



d Na dovolenou se chystají už týden. 

  

42. Ve kterém období probíhala občanská válka ve Španělsku? 

 

a 1933 - 1938 

b 1936 - 1939 

c 1933 - 1939 

d 1935 - 1938 

  

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

 

a 1919 

b 1922 

c 1924 

d 1925 

  

44. Ve kterém roce získala NSDAP vládu v Německu? 

 

a 1929 

b 1932 

c 1933 

d 1935 

  

45. 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. 

  

46. Výrokům, které jsou tvořeny tak, že jsou vždy nepravdivé říkáme: 

 

a tautologie 

b kontradikce 

c implikace 

d disjunkce 

  

47. 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 

  

48. Zakladatelem teorie elit byl: 

 



a A. Comte 

b V. Pareto 

c G. Simmel 

d F. Nietzsche 

  

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 

 

 


