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Navazující magisterské studium – test znalostí A

NMS – test znalostí B

Zakroužkujte vždy jen jednu nejsprávnější odpověď!

Zakroužkujte vždy jen jednu nejsprávnější odpověď!

1. Mezi Mertonovy mechanismy adaptace je v následujícím
výčtu nesprávně zařazen/a:
a) konformismus
b) inovace
c) alienace
d) únik

1. Sociologie Emila Durkheima vycházela z:
a) pozitivismu
b) psychologismu
c) konstruktivismu
d) koncepce homo oeconomicus

2. Pojem „byrokracie„ v sociologii znamená:
a) neschopnost plnit úkoly, dysfunkci
b) racionální systém organizace správy v moderní společnosti
c) zvláštní typ politického režimu, úřednickou vládu
d) vládnoucí třídu ve společnosti
3. Do jaké kategorie bychom zařadili dav?
a) agregát
b) skupina
c) sociální deviace
d) masa
4. K fungování masové kultury nepatří z uvedeného:
a) centralizovaná média
b) působení expertů na komunikaci
c) předávání informací tváří v tvář
d) anonymita masy posluchačů
5. Instituce není správné v sociologii ztotožnit s:
a) regulací jedince prostřednictvím rolí
b) organizacemi
c) základnou pro fungování kultury
d) nadosobními pravidly jednání
6. Slovem „diskurs„ můžeme vhodně označit:
a) zlom ve vývoji společnosti
b) zaměření výzkumu na jevy minulé
c) testování hypotézy
d) dialog, způsob uvažování
7. Teoretickou pozici E. Durkheima lze vyjádřit pojmem:
a) holismus
b) individualismus
c) eklekticismus
d) probabilismus
8. Klíčovým pojmem Marxova materialistického pojetí dějin
je:
A) filozofie peněz
B) duch kapitalismu
C) železná klec racionality
D) společensko-ekonomická formace

2.
a)
b)
c)
d)

Durkheim nenapsal knihu:
O dělbě společenské práce
Pravidla sociologické metody
Elementární formy náboženského života
Esej o daru

3. Marx používá pojem/pojmy:
A) základna a nadstavba
B) národní stát
C) globální ekonomika
D) fenomenologie ducha
E) reálný socialismus
4. Weberova sociologie je označována jako:
A) interpretativní
B) fenomenologická
C) rozumějící
D) radikální
E) konsenzuální
5. Ideální typ ve Weberově pojetí představuje:
A) umělou teoretickou konstrukci, která slouží jak
metodologický nástroj
B) představu o harmonických, nekonfliktních společenských
vztazích
C) vzor sociálního jednání, který je prosazován jako příkladný
v okruhu určitého světového náboženství
D) společnost, která ve svém rozvoji dosáhla vrcholu
E) společnost, ve které jsou odstraněny všechny typy nerovností
6. Pojetí elit u Vilfreda Pareta je označováno jako:
a) výkonové
b) askriptivní
c) distributivní
d) normativní
7. Mezi derivace uváděné Paretem nepatří:
a) kategorická tvrzení
b) výroky podepřené autoritou
c) obecné principy
d) slovní důkazy
e) věcné důkazy

