
Test základů společenských věd 

bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě 
 

Otázka 1  

Jan Patočka je představitelem:  

 a. pragmatismu  
 

 b. existencialismu  
 

 c. fenomenologie  
 

 

Otázka 2  

Korán a Sunna jsou posvátné spisy:  

 a. křesťanství  
 

 b. judaismu  
 

 c. islámu  
 

 

Otázka 3  

Prožívání je:  

 a. individuální  
 

 b. plně vyjádřeno chováním jedince  
 

 c. odrazem vnější objektivní reality  
 

 

Otázka 4  

Status znamená:  

 a. stabilní, neměnnou společnost  
 

 b. zakládací listinu organizace  
 

 c. pozice člověka vzhledem ke druhým  
 

 

Otázka 5  

Krize sociálního státu započala:  

 a. koncem 19. století  
 

 b. ve druhé polovině 20. století  
 

 c. v polovině 19. století  
 

 

Otázka 6  

Teorie sociální směny je inspirována:  

 a. sociální změnou  
 

 b. mechanismem trhu  
 

 c. výměnou myšlenek  
 

 

  



Otázka 7  

Osobnost chápeme jako:  

 a. jedinečnou  
 

 b. odraz výchovy  
 

 c. danou geneticky  
 

 

Otázka 8  

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti 

se nazývá:  

 a. způsobilost k právním úkonům  
 

 b. zletilost  
 

 c. právní subjektivita  
 

 

Otázka 9  

Proces socializace slouží:  

 a. k zajištění kontroly jednání členů společnosti  
 

 b. k výchově společenské elity  
 

 c. k lepšímu fungování sociálního státu  
 

 

Otázka 10  

Organizace je:  

 a. komunikace mezi lidmi  
 

 b. každé neformální sdružení  
 

 c. nástroj koordinace lidských aktivit  
 

 

Otázka 11  

Autorita je:  

 a. výsada otců  
 

 b. uznávaná moc  
 

 c. základ státu  
 

 

Otázka 12  

Paměť spočívá v:  

 a. opakování informací  
 

 b. procesu myšlení  
 

 c. zapamatování, uchování a vybavení si vnímaného  
 

 

  



Otázka 13  

Který z antických autorů vytvořil teorii dokonalé společnosti, která se skládala z řemeslníků, 

strážců a vládců v čele s králem-filozofem:  

 a. Platón  
 

 b. Aristotelés  
 

 c. Kalliklés  
 

 

Otázka 14  

Do souboru psychických jevů patří:  

 a. podněty a smyslové orgány  
 

 b. psychické procesy, stavy a vlastnosti  
 

 c. centrální nervová soustava  
 

 

Otázka 15  

Způsobilost nezletilých k právním úkonům:  

 a. nezletilí mají plnou způsobilost k právním úkonům  
 

 b. nezletilí nemohou činit žádné právní úkony  
 

 
c. nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou 

přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku   

 

Otázka 16  

Za zakladatele vědecké psychologie je považován:  
Vyberte jednu odpověď  

 a. Wilhelm Wundt  
 

 b. Sigmund Freud  
 

 c. J. B. Watson  
 

 

Otázka 17  

Zastánci, které etická školy helénistického období tvrdili, že slast je cílem lidského jednání:  

 a. stoicismus  
 

 b. epikureismus  
 

 c. skepticismus  
 

 

Otázka 18  

Ontologie je:  

 a. filozofická disciplina, která se zabývá otázkami poznání  
 

 b. filozofická disciplína, která se zabývá otázkami bytí  
 

 c. filozofická discíplina, která se zabývá otázkami povinnosti  
 

 

  



Otázka 19  

Jak je definován pojem domácnost podle občanského zákoníku:  

 a. tvoří ji fyzické osoby, které mají uvedeno trvalé bydliště na stejné adrese  
 

 b. tvoří ji fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby  
 

 c. tvoří ji manželé a děti, kteří spolu trvale žijí  
 

 

Otázka 20  

Dialektická triáda (teze-antiteze-synteze) jako zákon vývoje duchovní podstaty světa byla 

rozpracována v učení:  

 a. K. Marxe  
 

 b. Hegela  
 

 c. A. Comta  
 

 

Otázka 21  

Výpovědní doba při ukončení pracovního poměru je:  

 a. v případě výpovědi dané zaměstnancem činí 14 dnů  
 

 b. stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí nejméně 2 měsíce  
 

 c. v případě výpovědi dané zaměstnavatelem činí 1 měsíc  
 

 

Otázka 22  

Sigmund Freud se ve své práci zabýval:  

 a. archetypy  
 

 b. pudem k moci, který je podstatou pocitů méněcennosti  
 

 c. vlivem nevědomých motivů na chování člověka  
 

 

Otázka 23  

Autorem termínu „anomie“ je:  

 a. Ulrich Beck  
 

 b. Emile Durkheim  
 

 c. Max Weber  
 

 

Otázka 24  

Který z antických filozofů zformuloval aporie jako důkazy proti pohybu a mnohosti:  

 a. Demokrités  
 

 b. Hérakleitos  
 

 c. Zénón Elejský  
 

 

Otázka 25  

Vůle k životu je charakteristickou kategorií filozofického učení:  

 a. A. Schopenhauera  
 



 b. F. Nietzscheho  
 

 c. M. Schelera  
 

 

Otázka 26  

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď:  

 a. jen z důvodů uvedených v zákoníku práce,  
 

 b. bez udání důvodu  
 

 c. z důvodů, na nichž se zaměstnancem dohodl v pracovní smlouvě  
 

 

Otázka 27  

Nálada je:  

 a. relativně trvalý avšak velmi bouřlivý emocionální stav  
 

 b. relativně silný avšak krátkodobý emocionální stav  
 

 c. relativně trvalý avšak slabší emocionální stav  
 

 

Otázka 28  

Smluvní strany smlouvy o dílo se nazývají:  

 a. věřitel a dlužník  
 

 b. objednatel a zhotovitel  
 

 c. prodávající a kupující  
 

 

Otázka 29  

Součástí modernizace není:  

 a. vyrovnávání šance na dožití mužů a žen  
 

 b. soustřeďování populace do měst  
 

 c. vyrovnávání příjmů obyvatel  
 

 

Otázka 30  

Pojmem temperament označujeme:  

 a. soubor volních vlastností osobnosti  
 

 b. soubor vloh, schopností a nadání osobnosti  
 

 c. dynamické vlastnosti osobnosti  
 

 


