
Test základů společenských věd 

bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě 
 

Otázka 1  

Za poptávku považujeme:  

 a. množství zboží a služeb určených ke koupi za určitou cenu  
 

 b. množství zboží a služeb nabízených výrobci při určité ceně na trhu  
 

 c. množství zboží a služeb nabízející výrobci kupujícím  
 

 

Otázka 2  

Který z řeckých myslitelů byl představitelem antického atomismu (myšlenky, že veškerá tělesa se 

skládají z atomů):  

 a. Demokritos  
 

 b. Zenon z Eleje  
 

 c. Empedokles  
 

 

Otázka 3  

Konfucianismus je:  

 a. náboženství či životní postoj zaměřený na správné chování a disciplínu  
 

 b. náboženství či životní postoj zaměřený na karmu  
 

 c. náboženství či životní postoj zaměřený na život v harmonii  
 

 

Otázka 4  

Kdo je autorem myšlenky "Myslím tedy jsem":  

 a. Francis Bacon  
 

 b. John Locke  
 

 c. René Descartes  
 

 

Otázka 5  

Který z následujících představitelů reprezentuje období scholastiky:  

 a. Tomáš Akvinský  
 

 b. Marcus Aurelius  
 

 c. Augustinus Aurelius  
 

 

Otázka 6  

Rozlišujeme tyto ekonomické sektory:  

 a. primární a sekundární  
 

 b. primární, sekundární a terciární  
 

 c. nulový, primární, sekundární a terciární  
 

 

  



Otázka 7  

Který z filozofů (novověké filozofie) zastával myšlenku, že lidské vědomí při narození je čistá 

nepopsaná deska (tabula rasa):  

 a. Francis Bacon  
 

 b. Gotfried Wilhelm Leibnitz  
 

 c. John Locke  
 

 

Otázka 8  

Komunismus chápeme jako:  

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

 b. nedemokratickou formu vlády vycházející z nesouhlasu s modernitou  
 

 c. politickou a ekonomickou koncepci vedenou ideálem spravedlnosti a bratrství  
 

 

Otázka 9  

Který z filozofů považuje zkušenost (empirii) za základ poznání:  

 a. René Descartes  
 

 b. Thomas Hobbes  
 

 c. Francis Bacon  
 

 

Otázka 10  

První ústav pro experimentální psychologii založil roku 1879: 

 a. Wilhelm Wundt  
 

 b. J. B. Watson  
 

 c. I. P. Pavlov  
 

 

Otázka 11  

Hrubý domácí produkt (HDP) představuje:  

 a. objem vyrobených statků a služeb v tuzemsku nebo zahraničí  
 

 b. objem vyrobených statků a služeb v ekonomice daného státu  
 

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

 

Otázka 12  

Konfederace představuje:  

 a. pevný svazek států  
 

 b. volný svazek států  
 

 c. jednotný stát  
 

 

Otázka 13  

Akulturace představuje:  

 a. kulturní podřízenost menšin vůči většinové společnosti  
 



 b. zvláštní normy menších skupin uvnitř většího společenství  
 

 c. přebírání kulturních rysů jiných kultur  
 

 

Otázka 14  

Demokracie představuje:  

 a. neomezenou vládu jednotlivce nebo celé skupiny  
 

 b. státní formu umožňující všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu  
 

 c. doživotní vládu jednoho představitele  
 

 

Otázka 15  

Za nabídku považujeme:  

 a. množství zboží a služeb nabízených výrobci při určité ceně na trhu  
 

 b. množství zboží a služeb nabízených výrobci kupujícím  
 

 c. množství zboží a služeb určených ke koupi  
 

 

Otázka 16  

Který z řeckých myslitelů je autorem díla Ústava:  

 a. Aristoteles  
 

 b. Sokrates  
 

 c. Platón  
 

 

Otázka 17  

Za zakladatele sociologie je považován: 

 a. Max Weber  
 

 b. Émile Durkheim  
 

 c. August Comte  
 

 

Otázka 18  

Rodinu chápeme jako:  

 a. formální skupinu  
 

 b. primární skupinu  
 

 c. sekundární skupinu  
 

 

Otázka 19  

Termínem "nevědomí" označujeme:  

 a. aktuálně vybavované vzpomínky  
 

 b. předjímání budoucnosti  
 

 c. aktuálně neuvědomované prožitky  
 

 

  



Otázka 20  

Psychologie je věda:  

 a. která studuje vztahy mezi jednotlivými živočišnými druhy  
 

 b. zabývající se vývojem společenských systémů  
 

 c. která se zabývá prožíváním a chováním jedince  
 

 

Otázka 21  

Organizace spojených národů (OSN):  

 a. je vojensko-politickou světovou organizací  
 

 b. je mezinárodní humanitární organizací  
 

 c. je mezinárodní institucí zaměřující se na udržování světového míru a bezpečnosti mezi státy  
 

 

Otázka 22  

Autorem prvního systematického pojednání o logice je:  

 a. Sokrates  
 

 b. Aristoteles  
 

 c. Platón  
 

 

Otázka 23  

Moc výkonná je v České republice zastoupena:  

 a. prezidentem republiky, vládou, ministerstvy a jinými správními úřady  
 

 b. senátem  
 

 c. parlamentem  
 

 

Otázka 24  

Duševní hygiena je:  

 a. soubor pravidel sloužících k udržení, prohloubení či znovuzískání duševní rovnováhy  
 

 b. dlouhodobá odchylka od běžných projevů  
 

 c. změna psychických jevů projevující se v chování a prožívání jedince  
 

 

Otázka 25  

Sociální kontrola je ve společnosti udržována: 

 a. systémem služeb  
 

 b. systémem sankcí  
 

 c. systémem dávek  
 

 

Otázka 26  

Morálku chápeme jako:  

 a. soubor představ určité společnosti v určité době o dobru v chování a smýšlení lidí a skupin  
 

 b. obvyklé vzorce chování členů dané společnosti  
 



 c. soubor norem vydaných či uznaných státem  
 

 

Otázka 27  

Humanistická psychologie klade největší důraz na:  

 a. snahu jedince o vlastní seberealizaci  
 

 b. pozorovatelné projevy lidské psychiky  
 

 c. práci se sny konkrétního jedince  
 

 

Otázka 28  

Kdo je autorem díla Kapitál:  

 a. Ludwig Feuerbach  
 

 b. Karl Marx  
 

 c. Friedrich Engels  
 

 

Otázka 29  

Logika pojednává o:  

 a. kritickém uvažování a problematice bytí  
 

 b. morálce a hodnotících soudech o ní  
 

 c. zásadách a formách správného myšlení a usuzování  
 

 

Otázka 30  

Společenské role jsou dány:  

 a. kulturními normami  
 

 b. očekáváním společnosti a způsoby jednání jedince  
 

 c. společenskými normami  
 

 

Otázka 31  

Za sociální mobilitu považujeme: 

 a. sociální rozvrstvení  
 

 b. přesun z jedné společenské vrstvy do jiné  
 

 c. sociální stálost  
 

 

Otázka 32  

Úřady práce v České republice:  

 a. zprostředkovávají za úhradu zaměstnání na území České republiky  
 

 b. poskytují sociální služby na území České republiky  
 

 c. zprostředkovávají bezplatně zaměstnání na území České republiky  
 

 

  



Otázka 33  

Inteligence je:  
Vyberte jednu odpověď  

 a. míra školní úspěšnosti  
 

 b. schopnost jedince řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, apod.  
 

 c. úroveň schopnosti jedince být samostatný  
 

 

Otázka 34  

Zakladatelem psychoanalýzy byl:  

 a. S. Freud  
 

 b. A. Adler  
 

 c. C. G. Jung  
 

 

Otázka 35  

Představitelem existencialismu je:  

 a. John Locke  
 

 b. Karl Raimund Popper  
 

 c. Jean-Paul Sartre  
 

 

Otázka 36  

Argument představuje:  

 a. logickou formu příslušného pojmu  
 

 b. logickou formu úsudku  
 

 c. logickou formu příslušného soudu  
 

 

Otázka 37  

Inflace představuje:  
Vyberte jednu odpověď  

 a. pokles cenové hladiny  
 

 b. proces postupného znehodnocování měny způsobený ekonomickou nerovnováhou  
 

 c. rovnovážný stav měny  
 

 

Otázka 38  

Funkcionalistický přístup v sociologii:  

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

 
b. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska jednání lidí a významů, které jsou 

institucím přisuzovány   

 
c. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska zájmů určitých skupin, které mají převahu 

nad skupinami ostatními   

 

  



Otázka 39  

Ústava představuje:  

 a. sbírku platných zákonů  
 

 b. souhrn norem dané společnosti  
 

 c. právní akt nejvyšší právní síly  
 

 

Otázka 40  

Empirismus představuje:  

 a. filozofický názor, že základem našeho poznání je zkušenost  
 

 b. filozofický názor, že základem našeho poznání je rozum  
 

 c. filozofický názor, že základem našeho poznání jsou emoce  
 

 

Otázka 41  

Akcie představují:  

 a. druh šeku  
 

 b. druh měny  
 

 c. druh cenného papíru  
 

 

Otázka 42  

Moc soudní je v České republice vykonávána:  

 a. soustavou soudů  
 

 b. prezidentem republiky  
 

 c. vládou  
 

 

Otázka 43  

Autorem kategorického imperativu je: 

 a. Immanuel Kant  
 

 b. Thomas Hobbes  
 

 c. Niccoló Machiavelli  
 

 

Otázka 44  

Česká republika:  

 a. není členem Severoatlantické aliance (NATO)  
 

 b. je členem Severoatlantické aliance (NATO)  
 

 c. připravuje se na členství v Severoatlantické alianci (NATO)  
 

 

Otázka 45  

Émile Durkheim definoval sociologii jako:  

 a. vědu o sociálních faktech  
 

 b. vědu o sociální komunikaci  
 



 c. vědu o sociálním jednání  
 

 

Otázka 46  

Religionistika znamená:  

 a. vědecké zkoumání náboženství  
 

 b. projev lidského vztahu k vyšší moci  
 

 c. nauku o bohu  
 

 

Otázka 47  

Sociální percepce znamená:  

 a. vnímání a posuzování druhých  
 

 b. zachycení podnětů působících na naše smyslové orgány  
 

 c. vytváření nových představ  
 

 

Otázka 48  

Sociální stratifikace znamená:  

 a. diferenciaci společnosti na společenské vrstvy  
 

 b. přechod z jedné společenské vrstvy do druhé  
 

 c. nadřazenost jedné společenské vrstvy nad druhými  
 

 

Otázka 49  

Které jméno je spojováno se založením pozitivismu (jako "pozitivní filozofie", která je 

orientována na to, co je dáno, co je "faktické"):  

 a. Bertrand Russel  
 

 b. August Comte  
 

 c. Herbert Spencer  
 

 

Otázka 50  

Klinická psychologie patří mezi:  

 a. speciální psychologické disciplíny  
 

 b. aplikované psychologické vědy  
 

 c. základní psychologické disciplíny  
 

 

Otázka 51  

Který z představitelů řecké filozofie je známý svým výrokem "Vím, že nic nevím.":  

 a. Aristoteles  
 

 b. Sokrates  
 

 c. Platón  
 

 

  



Otázka 52  

Monoteismus reprezentuje:  

 a. uznávání jednoho boha  
 

 b. ztotožnění boha s přírodou  
 

 c. uznávání více bohů  
 

 

Otázka 53  

Do oblasti soukromého práva řadíme právo:  

 a. správní  
 

 b. rodinné  
 

 c. trestní  
 

 

Otázka 54  

Za stát považujeme:  

 a. organizované společenství lidí, mluvící stejným jazykem  
 

 b. organizované společenství lidí stejného etnického původu  
 

 c. organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém území  
 

 

Otázka 55  

Sociální deviace chápeme jako: 

 a. psychická onemocnění  
 

 b. odchylky a porušování společenských norem  
 

 c. soulad s normami dané společnosti  
 

 

Otázka 56  

Termínem chování označujeme:  

 a. vědomé jednání  
 

 b. bezprostřední reakci na stimul  
 

 c. vnější projevy vnitřní situace člověka  
 

 

Otázka 57  

Sociální komunikaci chápeme jako:  

 a. proces sdělování a výměny informací  
 

 b. proces uskupování sociálních vztahů  
 

 c. proces vzájemného ovlivňování  
 

 

Otázka 58  

Soustava soudů je v České republice tvořena:  

 a. nejvyšším soudem, krajskými soudy a okresními soudy  
 

 b. nejvyšším soudem, vrchním soudem a krajskými soudy  
 



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

 

Otázka 59  

Etika:  

 a. je jednou z dalších filozofických disciplín  
 

 b. není filozofickou disciplínou  
 

 c. je jednou z hlavních filozofických disciplín  
 

 

Otázka 60  

Systém státní sociální podpory České republiky je tvořen:  

 a. systémem dávek a sociálních služeb  
 

 b. finanční podporou skládající se z dávek státní sociální podpory  
 

 c. systémem sociálních služeb  
 

 


