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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 váš výběr zcela 

jednoznačný. Jedině v tom případě bude vaše odpověď hodnocena. 

 
1. Filosofové vídeňského kruhu usilovali o: 

 

A. formulování pojmů, metod a pravidel, které garantují smysluplné poznání  

a mají přispět ke sjednocené vědě 

B. vyjádření nového životního postoje v souvislosti s revolučními událostmi  

v Evropě počátku 20. století 

C. existenciální analýzu lidského prožívání nevratného času 

D. obecnou aplikaci psychoanalytických pravidel na konzervativní  

rakouskou společnost 
           Odpověď:  A Body: 

2. Spojení „deus sive natura“ znamená: 

 

A. Bůh bez přírody 

B. Bůh přesahující přírodu 

C. Bůh totožný s přírodou 

D. Skrývající se bůh 
           Odpověď:  C Body: 

3. Představa, která předpokládá, že kdybychom znali veškeré příčiny událostí v přírodě,  

    tak bychom mohli dokonale předvídat budoucnost, se označuje jako: 

A. fatalismus 

B. determinismus 

C. defétismus 

D. probabilismus 
           Odpověď:  B Body: 

4. Fenomenologie (v Husserlově smyslu) je filosofická metoda usilující o: 

 

A. logickou analýzu přirozeného jazyka 

B. experimentální ověření principů matematické indukce 

C. introspektivní prozkoumání konstituce jevu 

D. vyjádření podvědomých obsahů skrze sublimaci 
           Odpověď:  C Body: 

5. Stoikové byli? 

A. první řečtí (zejména přírodní) filosofové před antropologickým obratem 

B. žáci Sókrata 

C. helénističtí filosofové usilující o duševní vyrovnanost 

D. byzantská asketická sekta odmítající životní standardy pozdně helénistické epochy 
           Odpověď:  C Body: 

 



6. Které z následujících sousloví neoznačuje žádné sociologické paradigma. 

A. sociologie konfliktu 

B. sociologie konsensu 

C. interpretativní sociologie 

D. politická sociologie 
           Odpověď:  D Body: 

7. Která z následujících formulací nejlépe vymezuje termín meritokracie? 

 

A. je to ideologie, podle níž závisí úspěšnost každého jednotlivce v prvé řadě na jeho důležitosti 

B. je to ideologie, podle níž závisí úspěšnost každého jednotlivce v prvé řadě na jeho osobním výkonu 

daném pouze jeho schopnostmi 

C. je to způsob vlády založený na vládě menšin 

D. je to způsob vlády nejúspěšnějších jedinců ve společnosti  
           Odpověď:  B Body: 

8. Mezi zakladatele sociologie rozhodně nepatří: 

A. Peter L. Berger 

B. Émile Durkheim 

C. Max Weber 

D. Ferdinand Tönnies 
           Odpověď:  A Body: 

9. Tzv. Bogardusova škála měří: 

A. míru inkluze 

B. sociální distanci 

C. ekonomický růst 

D. volební chování 
           Odpověď:  B Body 

10. Mezi základní funkce médií podle Denise McQuaila nepatří: 

A. mobilizace 

B. zábava 

C. korelace 

D. kooperace 
           Odpověď:  D Body: 

11. Podle ústavy ČR je počet ústavních soudců: 

 

A. 15 

B. 10 

C. 11 

D. není vymezen 
           Odpověď:  A Body: 

12. Bikameralismus znamená, že: 

A. parlament má dvě komory 

B. výkonná moc se skládá z premiéra a prezidenta 

C. existuje dělba státní moci 

D. soudní moc má dva stupně 
           Odpověď:  A Body: 

 

 

 

 

 



13. Podle Rawlse: 

 

A. nerovnosti mají být k prospěchu nejhůře postavených 

B. nerovnosti jsou nepřípustné 

C. nerovnosti mají být k prospěchu nejlépe postavených 

D. jakékoliv nerovnosti jsou přípustné 
           Odpověď:  A Body: 

14. Utilitarismus požaduje: 

A. maximalizace užitku 

B. minimalizaci užitku 

C. princip diference 

D. princip sebevlastnictví 
 

           Odpověď:  A Body: 

15. Podle Nozicka je klíčový termín: 

A. sebevlastnictví 

B. rovnost 

C. pravda 

D. bratrství 
              Odpověď:  A Body: 

16. Jaké mýty jsou označovány za kosmogonické? 

A. zrození božstev   

B. vzniku světa    

C. zániku světa   

D. původu jevů 
           Odpověď:  B Body: 

17. Který z následujících rituálů lze označit jako přechodový? 

A. Vánoce   

B. státní svátek    

C. svatba   

D. Velikonoce 
           Odpověď:  C Body: 

18. Jak se nazývá pravidlo, které jedinci přikazuje výběr partnera z jiného  

než vlastního společenství? 

A. exogamie   

B. duolokalita   

C. endogamie   

D. matrilinearita 
           Odpověď:  A Body: 

 

19. Polyandrie je: 

 

A. sňatek výlučně s jednou osobou    

B. sňatek jednoho muže s více ženami   

C. sňatek dvou osob stejného pohlaví  

D. sňatek jedné ženy s více muži 
           Odpověď:  D Body: 

 

 

 



20.  Která z uvedených charakteristik není vlastností kultury: 

A. je vrozená   

B. je sdílená  

C. je vnitřně propojená  

D. je naučená  
           Odpověď:  A Body: 

21. Souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot, důležitý pro osobní rozvoj a uplatnění ve 

společnosti se nazývá? 

A. Základní školní vzdělávání.                  

B. Výchova demokratického občana. 

C. Klíčové kompetence.    

D. Výukový cíl. 
           Odpověď:  C Body: 

22.Dobře postavený výukový celek se řídí metodou E.U.R. Tato počáteční písmena tří slov znamenají: 

A. Energie, urgence, racionalista  

B. Evaluace, unipolarita, rigidita 

C. Explorace, unifikace, ratifikace  

D. Evokace, uvědomění, reflexe 
           Odpověď:  D Body: 

23. Co je to axiologická rovina vzdělávání? 

A. Výchova žáků k principům občanství 

B. Výchova žáků k hodnotám a postojům 

C. Výuka občanské výchovy a základů společenských věd 

D. Metodika hledání společenských axiomat 
           Odpověď:  B Body: 

24. Co jsou to výchovně - vzdělávací cíle? 

A. Zamýšlené a plánované výsledky vzdělávání a výstupy výchovného působení 

B. Asociační výstupy ze vzdělávání žáků 

C. Cíle definované vedením školy na základě stanovených výukových osob. 

D. Zamýšlené celospolečenské cíle, reflektující ideu demokratické společnosti 
           Odpověď:  A Body: 

25. Co znamená pojem funkční gramotnost? 

A. Gramotnost omezená na využití v dané organizaci 

B. Základní schopnost využití písma a počtů 

C. Schopnost porozumět a použít čtené informace 

D. Možnost efektivní práce s informačními technologiemi 
           Odpověď:  C Body: 

           

 

 

Celkový počet bodů: ....................................................................... 

Opravil/a: ......................................................................................... 

Datum: .............................................................................................. 



 


