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Příloha - test Sociologie 

 

1. Tričko a košile stály v akci dohronady 897,- Kč. Košile byla dvakrát dražší než tričko. 

Kolik stálo tričko? 

a) 269,- Kč 

b) 499,- Kč 

c) 299,- Kč 

d) 283,- Kč 

 

2. Kolik procent představuje 24 minut ze čtyř hodin? 

a) 10% 

b) 12% 

c) 6% 

d) 20% 

 

3. Dva natěrači natřou za 2 hodiny dvě zahradní besídky. Kolik zahradních besídek 

natřou 4 natěrači za 4 hodiny? 

a) 6 

b) 8 

c) 12 

d) 16 

 

4. Kolik je ústavních soudců? 

a) 11 

b) 13 

c) 15 

d) 19 

 

5. Which sociologist concentrates on the concept of anomie? 

a) A. Comte 

b) E. Durkheim 

c) J. Keller 

d) Z. Bauman 

 

6. Minority is: 

a) the greater part of a societal whole 

b) a group of people that are separated from others depending on their ethnical or 

cultural characteristics  

c)  a group of people with an identical relationship towards the means of production 

d) a type of a religious sect 

 

7. Které z uvedených slovních spojení je ve spisovné češtině správné? 

a) s oběma dvěma dívkami 

b) s oběma dvěma dívkama 

c) s oběma dvěmi dívkami 

d) s oběmi dvěma dívkami 

 

8. Sušina obsahuje 40 % tuku. V sýru je 50 % sušiny.Jaké je množství tuku ve 100 g 

sýru? 

a) 10 g 



b) 20 g 

c) 30 g 

d) 40 g 

 

9. The oldest theory of temperament was conceived by 

a) Sokrates 

b) Aristofanes 

c) Hippokrates 

d) Aristoteles 

 

10. Co je základní stavební jednotkou nervové soustavy? 

a) mozek 

b) podvěsek mozkový 

c) neuron 

d) vzruch 

 

11. Which term does not belong to the others? 

a) stratum 

b) mobility 

c) class 

d) estate 

 

12. Změnu individua v osobnost, osvojování si sociálních norem, hodnotové soustavy, 

navazování a prohlubování sociálních kontaktů, proces přeměny biologického jedince 

v kulturní bytost, označujeme jako:  

a) fylogenezi  

b) socializaci 

c) determinaci 

d) akulturaci 

 

13. Hostilita je: 

a) nepřátelství 

b) pohostinnost 

c) přetvářka 

d) 

 

úzkostnost 

14. Technical term that designates highly-valued social position: 

a)  status 

b) role 

c) rank 

d) 

 

function 

15. Fóbie je porucha: 

a) pozornosti 

b) myšlení 

c) emocí 

d) 

 

zraku 

16. Pojmy "porozumění" a "ideální typ" jsou ústředními pojmy sociologie: 

a) A.Touraine 



b) H. Spencera 

c) L. Warda 

d) 

 

M. Webera 

17. The concept of social dysfunction was coined by: 

a) Pitirim Sorokin 

b) Robert K. Merton 

c) Talcot Parsons 

d) 

 

Claude Lévi-Strauss 

18. Autorem konceptu hegemonie je: 

a) Karel Marx 

b) Daniel Bell 

c) Antonio Gramsci 

d) 

 

Jürgen Habermas 

19. Model "koloběhu elit" vytvořil: 

a) Gaetano Mosca 

b) Vilfredo Pareto 

c) Charles W. Mills 

d) 

 

Ortega y Gasset 

20. Podle Vilfreda Pareta elita se vytváří v rámci: 

a) některých sociálních skupin 

b) všech sociálních skupin 

c) v sociálních skupinách disponujících mocí 

d) 

 

vládnoucích sociálních skupin 

21. Knihu "Otázka sociální" napsal: 

a) Miroslav Petrusek 

b) Libor Musil 

c) Jan Keller 

d) 

 

T.G. Masaryk 

22. Velké sociální skupiny usilující o získání politické moci označujeme jako: 

a) politická hnutí 

b) politické strany 

c) sociální hnutí 

d) 

 

anarchistická hnutí 

23. Tradiční patriarchálně strukturované rodiny pravděpodobně vznikly 

a) kolem roku 8000 př.n.l. v souvislosti se zemědělsko-pasteveckým způsobem obživy 

b) kolem roku 5000 př.n.l. v souvislosti se zdokonalením technologie zpracování kovů 

c) kolem roku 2000 př.n.l. v souvislosti s lovecko-sběračským způsobem obživy 

d) 

 

kolem roku 1000 př.n.l. v souvislosti s rozvojem kolonizace nových území 

24. Listina základních práv a svobod je: 

a) součástí ústavního pořádku České republiky 

b) zákon obsahující politická práva občanů České republiky 

c) nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 



d) 

 

osobnostní právo 

25. Uprchlická zařízení spadají do resortu: 

a) ministerstva obrany 

b) ministerstva vnitra 

c) ministerstva pro místní rozvoj 

d) 

 

ministerstva práce a sociálních věcí 

26. Člověk je trestně odpovědný od: 

a) 18 

b) 16 

c) 15 

d) 

 

12 

27. Azylová politika:  

a) se zabývá otázkami, jak omezit pohyb cizinců na našem území 

b) upravuje pobyt cizinců na našem území 

c) zabývá se právy cizinců v jiných státech 

d) 

 

zabývá se všemi, kteří nemají kde bydlet 

28. Asimilace je: 

a) napodobování 

b) úplné přiblížení menšiny a většiny 

c) ovládnutí většiny menšinou 

d) 

 

odmítnutí většiny 

29. V následující větě jsou dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco 

vynecháno. Za každou větou najdete pět možností - pět dvojic slov. Vyberte dvojici 

slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku.V ______ situaci vystoupil v 

přímém televizním přenosu prezident a _______ všechny obyvatele k zachování klidu. 

a) katastrofální - nabádal 

b) nepřehledné - žádal 

c) klíčové - zapřísahal 

d) 

 

kritické - vyzval  

30. Ke slovu NEUSTÁLÝ vyberte z nabízených možností to, které se nejvíce blíží k jeho 

opačnému významu. 

a) žádný 

b) přerušovaný  

c) ojedinělý  

d) 

 

zpomalený 

31. Manažer může mít podřízené umístěné v jednom místě nebo mohou být rozptýlení po 

kraji. Čím roztroušenější podřízení jsou, tím užší by měla být šíře řízení.Z textu 

jednoznačně vyplývá, že: 

a) šíře řízení by měla záviset na umístění podřízených  

b) pro manažera je výhodnější, má-li své podřízené umístěné v jednom místě 

c) má-li manažer své podřízené rozptýlené po kraji, snižuje to jeho rozhodovací možnosti 

d) 

 

řízení by mělo být tím širší, čím rozptýlenější jsou podřízení 



32. Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy: PTÁT SE : ODPOVÍDAT = TVRDIT : ? 

a) přitakat 

b) litovat 

c) zaručit 

d) 

 

dokázat  

33. The statements that are formed in such a way that they are always false are: 

a) tautology 

b) implication 

c) contradiction 

d) 

 

disjunction 

34. Pojmy "mechanická solidarita" a "organická solidarita" jsou součástmi pojmového 

aparátu sociologie: 

a) Ulricha Becka 

b) Roberta K. Mertona 

c) Emile Durkheima 

d) 

 

Jana Kellera 

35. As the founder of the structural functionalism is usually considered: 

a) Ch. W. Mills 

b) T. Parsons 

c) R. Dahrendorf 

d) 

 

L. Coser 

36. Sociology distinguishes among various types of roles. Which of these alternatives 

corresponds to the role that is compelled.  

a) son 

b) first-born son 

c) chairman of board of directors 

d) 

 

patient 

37. Sociální učení je: 

a) učení o přeměně lidské společnosti 

b) proces, kterým získáváme a uplatňujeme sociální zkušenosti v nových situacích 

c) metoda sociálního vzdělávání 

d) 

 

nauka o vzdělávání sociálně handicapovaných 

38. Empathy is: 

a) love 

b) ability to sense the feelings of another person 

c) happiness 

d) 

 

conviction 

39. Amnézie je: 

a) ztráta paměti 

b) umrtvení 

c) obsedantní porucha 

d) 

 

životopis 



40. K. Teige se nejvíce proslavil jako: 

a) historik 

b) básník 

c) dramatik 

d) 

 

literární kritik a teoretik umění 

41. Kdo zkomponoval skladbu Liška Bystrouška? 

a) Leoš Janáček 

b) Bedřich Smetana 

c) Antonín Dvořák 

d) 

 

Zdeněk Fibich 

42. Kdy byla postavena budova Národního divadla? 

a) dříve než v 18. století 

b) v 18. století 

c) v 19. století 

d) 

 

ve 20. století 

43. E. M. Remarque napsal: 

a) Na západní frontě klid 

b) Komu zvoní hrana 

c) Židovská válka 

d) 

 

Proces 

44. Herci Osvobozeného divadla byli: 

a) J. Grossmann a M. Šimek 

b) V. Burian a J. Marvan 

c) J. Voskovec a J. Werich 

d) 

 

J. Šlitr a J. Suchý 

45. Interpelace je: 

a) oficiální dotaz poslance předložený v parlamentu členu vlády 

b) vysvětlení zákona, nejasných míst v textu 

c) dodatečná vsuvka v textu zákona 

d) 

 

novela zákona 

46. Nejvyšším orgánem obce je:  

a) obecní (městské) zastupitelstvo 

b) obecní rada 

c) starosta 

d) 

 

primátor 

47. OSN sídlí: 

a) v Ženevě 

b) v New Yorku 

c) v Bruselu 

d) 

 

v Paříži 

48. Který z uvedených států není členem Evropské unie: 

a) Polsko 



b) Nizozemí 

c) Finsko 

d) 

 

Norsko 

49. Kdy zanikla Česká a Slovenská federativní republika? 

a) 1. ledna 1991 

b) 1. ledna 1993 

c) 17.listopadu 1989 

d) 

 

21. srpna 1968 

50. Sociální stratifikace je: 

a) sjednocení tvarů rozměrů a technických vlastností 

b) vrstvovité ukládání semen 

c) konstatování, že společnost se rozvrstvuje 

d) dělení obyvatel dle rasy 

 

 


