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Výsledný počet bodů: Identifikační číslo uchazeče: 

 

 

Kombinace oborů: Datum: 

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, platí základní pokyny: písmeno označující vámi vybranou odpověď napište na 

příslušný řádek „Odpověď“. Správně je vždy jedna z nabízených variant.  

Pokud opravujete některou odpověď, vyznačte správnou odpověď tak, aby byl vás výběr zcela 

jednoznačný. Jedině v tom případě bude vaše odpověď hodnocena. 

 

 

1. Které tvrzení o Janu Patočkovi je nepravdivé? 

A: Navazoval na fenomenologickou tradici. C: Zásadně odděloval filosofii od etiky. 

B: Angažoval se ve hnutí Charta 77.  D: Je autorem spisu „Přirozený svět jako filosofický problém“. 

 

 Odpověď:  Body: 

2. Jaký je rozdíl mezi atributem a akcidentem? 

A: atribut je aktuální a akcident potenciální příčina  

B: atribut je nahodilá a akcident podstatná vlastnost 

C: atribut je podstatná a akcident nahodilá vlastnost  

D: atribut je potenciální a akcident aktuální příčina 

 Odpověď:  Body: 

3. Sociologie jako věda vznikla: 

A: V 18. století   C: V první polovině 20. století 

B: V první polovině 19. století D: V roce 1776  

 Odpověď:  Body: 

4. Paradigma je: 

A: Jádro teorie umožňující určitý typ myšlení  C: Teorie postavená na spekulacích 

B: Alternativní způsob myšlení    D: Typ vnímání sociální reality 

 

 Odpověď:  Body: 

5. A. Comte rozdělil sociologii na: 

 

A: Sociologii vertikální a sociologii horizontální  C: Sociologii pořádku a sociologii pokroku 

B: Sociální statiku a sociální dynamiku   D: Sociální empirii a sociální teorii 

  

Odpověď:  Body: 

6. Autorem politické koncepce třetí cesty je: 

 

A: A. Giddens   C: P. Bourdieu 

B: M. Foucault  D: J. Habermas 

 Odpověď:  Body: 

 



 

 

7. Anomie je: 

A: Sociální jednání, které se neohlíží na zákony a pravidla 

B: Neznalost významu sociálního jednání 

C: Sociální jednání, které se striktně drží zákonů a pravidel 

D: Období mezi přijetím zákona a jeho zveřejněním 

 Odpověď:  Body: 

8. Timokracií označujeme: 

A: Vládu vojenských představitelů   C: Vládu lůzy 

B: Vládu nejsilnějších či násilí  D: Vládu filosofů 

 

 Odpověď:  Body: 

9. Manifest „Dva tisíce slov“ požadoval urychlení reformního procesu tzv. Pražského jara.  

Kdy vznikl a kdo byl jeho autorem? 

 

A: 1968, Ludvík Vaculík  C: 1967, A. Dubček 

B: 1989, V. Havel   D: 1990, V. Klaus 

 Odpověď:  Body: 

10. L. Trocký byl autorem: 

A: teorie permanentní revoluce C: teorie bohemismu 

B: teorie trojí spravedlnosti  D: pojmu „ideologie“ 

 Odpověď:  Body: 

 

11. Která z uvedených možností je jednou z důležitých charakteristik kultury? 

 

A: kultura je adaptivní   C: kultura je charakteristická pro různé živočišné druhy 

B: kultura je maladaptivní  D: kultura je kontraproduktivní 

 Odpověď:  Body: 

 

12. Termín „otevřená společnost“ se objevuje v díle: 

 

A: Karla Poppera   C: Johna Stuarta Milla 

B: Karla Marxe   D: Maxe Webera 

 Odpověď:  Body: 

13. Sociálním darwinismem označujeme: 

 

A: Výklad sociálních jevů jako důsledků psychických dispozic 

B: Výklad sociálních jevů především z hlediska boje mezi jedinci a skupinami 

C: Pojetí lidské psychiky jako výsledku socializace 

D: Proces začleňování jedince do systému společenských vztahů 

 Odpověď:  Body: 

 

 

 

 

 



 

 

14. Náboženský systém, v němž je jeden bůh uctíván jako nejmocnější a jeho kult je výrazně 

preferován, zatímco ostatní bohové jsou vůči němu „upozaďováni“, se nazývá: 

 

A: Monoteismus   C: Henoteismus 

B: Polyteismus   D: Panteismus 

 Odpověď:  Body: 

 

 

15. Vzájemné prolínání různých náboženských systémů, či jejich částí označujeme jako: 

 

A: Náboženský synkretismus  C: Náboženský dynamismus 

B: Náboženskou degradaci  D: Náboženskou integraci 

 Odpověď:  Body: 

16. Hidžra v islámu znamená: 

 

A: Měsíční půst   C: Odchod proroka Muhammada z Mekky do Medíny 

B: Náboženskou daň   D: Povinnou pouť do Mekky 

 Odpověď:  Body: 

 

17. Jádro buddhismu (tj. stručné vyjádření podstaty buddhistické nauky formulované Buddhou 

Šákjamunim) se nazývá: 

 

A: Buddhistické desatero    C: Čtyři vznešené pravdy 

B: Pravda o spáse a koloběhu života   D: Zen 

 Odpověď:  Body: 

18. Jaký typ stratifikačního systému společnosti odpovídá následujícím charakteristikám? Hranice 

nejsou vymezeny zákonem či náboženstvím, příslušnost je do určité míry získaná, vztahy jsou 

neosobní, základem jsou ekonomické rozdíly.  

 

A: Třídní   C: feudální 

B: Statusový   D: funkcionalistický 

 Odpověď:  Body: 

 

19. Která z následujících charakteristik neodpovídá konsensualistickému pojetí společenských 

nerovností? 

 

A: Sociální nerovnosti jsou užitečné celé společnosti. 

B: Nerovnosti fungují jako spontánně vzniklý motivační systém. 

C: Současné demokratické společnosti směřují k meritokratickému ideálu. 

D: Společnost stojí na soupeření odlišných zájmů. 

 Odpověď:  Body: 

20. Mezi složky socioekonomického statusu nepatří: 

 

A: příjem   C: pohlaví 

B: vzdělání  D: zaměstnání 

 Odpověď:  Body: 

 

 

 



 

21. Nábožensko-filosofický systém dle tradice založený mistrem Lao’c se nazývá: 

 

A: Konfucianismus B: Šintoismus  C: Lámaismus  D: Taoismus 
 

          Odpověď:  Body: 

 

22. Termín „ontologická diference“ zavedl: 

 

A: Georg Wilhelm Friedrich Hegel  C: Søren Kierkegaard 

B: Karl Jaspers     D: Martin Heidegger 

 Odpověď:  Body: 

 

23. Pojem gender znamená: 

 

A: označení sexuální identifikace muže a ženy 

B: označení rodové dědičnosti 

C: označení sociální konstrukce ženství a mužství 

D: označení tradiční rodové společnosti 

 Odpověď:  Body: 

24. Tzv. prekoncepce znamená v didaktice: 

 

A: výchovu k zodpovědnému používání antikoncepce v rámci projektu sexuální výchova do škol 

B: apriorní postoj učitele ke kolektivu žáků 

C: předpoklad přípravy učitelské koncepce před započetím edukačního procesu 

D: postoj žáka k probíranému výukovému obsahu, který již získal před výukou daného tématu 

 

 Odpověď:  Body: 

25. Čemu se věnuje deskriptivní etika? 

 

A: hledá a stanovuje mravní normy a hodnoty 

B: popisuje jevy, které se dějí  

C: vytváří nová pravidla mravnosti 

D: zkoumá jazyk etických výroků a soudů 

 

 Odpověď:  Body: 

 

 

 

Opravil/a (jméno, podpis, datum):    Celkový součet bodů:  

 

…………………………………………………                                                        ………………………………………………….. 

………………………………………………… 

      

 

 


