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Otázka 1 

Charakter je:  

 a. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru   

 
b. soubor převážně vrozených psychických vlastností dynamizujících prožívání a chování 

jedince  
 

 c. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují   

 

Otázka 2  

Vnější pobídky nazýváme:  

 a. incentivy   

 b. retrospektivy   

 c. prospektivy   

 

Otázka 3  

Kretchmerova teorie temperamentu je založena na:  

 a. typu stavby těla (antropometrické šetření)   

 b. převládajících tělních tekutinách   

 c. reaktivitě nervové soustavy   

 

Otázka 4  

V každém postoji jsou zahrnuty tyto složky:  

 a. kognitivní, emocionální, behaviorální   

 b. kognitivní, emoční, názorová   

 c. kognitivní, konativní, kooperativní   

 

Otázka 5  

Racionalita nemůže být:  

 a. účelová (instrumentální)   

 b. hodnotová   

 c. afektivní   

 

Otázka 6  

Projekcí rozumíme:  

 a. tendenci k pozitivnímu či negativnímu očekávání vůči budoucímu jevu   

 b. podvědomou tendenci k předpojatosti   

 c. tendenci promítat vlastní vlastnosti a prožitky   

 

  



Otázka 7  

Pojem kongruence používá ve své teorii:  

 a. E. Fromm   

 b. C. R. Rogers   

 c. S. Freud   

 

Otázka 8 

Základními paměťovými procesy jsou:  

 a. sluchová, zraková a logická paměť   

 b. uložení, uchování a vybavení   

 c. krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá paměť   

 

Otázka 9 

Jak dlouho může trvat tzv. zadržovací vazba:  

 a. 48 hodin   

 b. 24 hodin   

 c. 72 hodin   

 

Otázka 10 

Do systému veřejného práva se řadí tato odvětví:  

 a. Správní právo, ústavní právo, trestní právo   

 b. Obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo soukromé   

 c. Občanské právo hmotné, občanské právo procesní, obchodní právo   

 

Otázka 11 

Teorie sociální směny je inspirována:  

 a. mechanismem trhu   

 b. sociální změnou   

 c. výměnou myšlenek   

 

Otázka 12 

Který z antických filozofů tvrdil, že podstatu všeho tvoří ideje:  

 a. Sokratés   

 b. Aristotelés   

 c. Platón   

 

Otázka 13 

Na přesvědčení o nadřazenosti vlastní kultury nad ostatními je založen:  

 a. multikulturalismus   

 b. kulturní relativismus   

 c. etnocentrismus   

 



Otázka 14 

Středověký realismus je:  

 a. myšlenkový směr období patristiky, který tvrdí, že obecniny existují reálně   

 b. myšlenkový směr období scholastiky, který tvrdí, že reálně existují pouze jednotliviny   

 c. myšlenkový směr období scholastiky, který tvrdí, že obecniny existují reálně   

 

Otázka 15 

Rodina je:  

 a. neformální skupina   

 b. někdy formální, jindy neformální skupina   

 c. formální skupina   

 

Otázka 16 

Fungování byrokracie zkoumal:  

 a. René Descartes   

 b. G. H. Mead   

 c. Max Weber   

 

Otázka 17 

Fluidní inteligence je:  

 a. vrozená, nezávislá na učení, nevyvíjí se   

 b. vrozená, ovlivnitelná učením, vyvíjí se   

 c. získaná, ovlivnitelná učením, relativně stálá   

 

Otázka 18 

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

 a. epikureismus   

 b. skepticismus   

 c. stoicismus   

 

Otázka 19 

Autorem termínu „anomie“ je:  

 a. Max Weber   

 b. Ulrich Beck   

 c. Emile Durkheim   

 

Otázka 20 

Provozování rituálů slouží k:  

 a. pokroku   

 b. sociální kontrole   

 c. novému poznání   

 



Otázka 21 

Kdo má v ČR pravomoc vydávat obecně závazné normativní právní akty:  

 a. Parlament, výkonné státní orgány, orgány územní samosprávy   

 b. Poslanecká sněmovna a Senát   

 c. Parlament a prezident   

 

Otázka 22 

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 23 

Krize sociálního státu započala:  

 a. koncem 19. století   

 b. v polovině 19. století   

 c. ve druhé polovině 20. století   

 

Otázka 24 

Dle právní teorie se právní norma skládá z:  

 a. Začátku, středu, závěru   

 b. Hypotézy, dispozice, sankce   

 c. Části primární a části sekundární   

 

Otázka 25 

Vzpomínkový optimismus je typický pro  

 a. mladou dospělost   

 b. adolescenci   

 c. stáří   

 

Otázka 26 

Hlavním představitelem latinské tradice křesťanského myšlení období patristiky byl:  

 a. sv. Augustin   

 b. sv. Tomáš Akvinský   

 c. sv. Basileios z Kaisareie   

 

Otázka 27 

Člověk má právní osobnost  

 a. od narození do smrti   

 b. od doby, kdy je mu přiznána soudním rozhodnutím   

 c. od dovršení 18 let do smrti   



Otázka 28 

Referenční skupina je skupina:  

 a. do které patříme   

 b. jejíž hodnoty uznáváme   

 c. složená z referentů   

 

Otázka 29 

Co je to habituace?  

 a. druh emocí typický pro předškolní věk   

 b. typ učení   

 c. teorie sociální rekognice   

 

Otázka 30 

Zakladatelem sociologie je:  

 a. Aristoteles   

 b. Max Weber   

 c. Auguste Comte   

 


