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VARIATA I. B

26) Závislost na práci
se nazývá.
a)
b)
c)
d)

gambling
workoholismus
katalepsie
sugesce

26) Závislost na hracích automatech se nazývá.
e)
f)
g)
h)

gambling
workoholismus
katalepsie
sugesce

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého
subjektu je:
a)
b)
c)
d)

psychoterapie
socioterapie
profesionalizace
poradenství

27) Předcházení sociálně patologickým jevům označujeme jako:
e)
f)
g)
h)

sociální diagnostiku
sociální prevenci
sociální diferenciaci
sociální fobii

28) Problematikou gamblerství se zabývá z uvedených autorů především:
a)
b)
c)
d)

Dr. M. Nožina
MUDr. K. Nešpor
prof. J. Dunovský
doc. O. Matoušek
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28) Syndromem CA a problematikou sexuálního zneužívaní dětí se z uvedených
odborníků zabývá nejvíce:
e)
f)
g)
h)

prof. Z. Helus
prof. Z. Kolář
prof. J. Dunovský
doc. O. Matoušek

29) Která část definice odpovídá nejvíce pojmu „učení“?
a)
b)
c)
d)

psychický proces, který je rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na prostředí
proces získávání zkušeností, dovedností a návyků a utváření osobnosti člověka
proces začleňování jedince do společnosti a osvojování společenských norem
vzdělávací činnost, při níž edukanti a edukátoři vstupují do kontaktu, jehož cílem je
dosažení stanovených cílů

29) Která část definice odpovídá nejvíce pojmu „výuka“?
e)
f)
g)
h)

psychický proces, který je rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na prostředí
proces získávání zkušeností, dovedností a návyků a utváření osobnosti člověka
proces začleňování jedince do společnosti a osvojování společenských norem
vzdělávací činnost, při níž edukanti a edukátoři vstupují do kontaktu, jehož cílem je
dosažení stanovených cílů

30)
Vyberte slovo, které je v pedagogických souvislostech ekvivalentem slova
intencionální výchova :
a)
b)
c)
d)

záměrná, plánované cílené působení
institucionální
nepřímá
formativní

30)
Vyberte slovo, které je v pedagogických souvislostech ekvivalentem slova
funkcionální výchova :
e)
f)
g)
h)

záměrná, plánované cílené působení
institucionální
nepřímá
formativní

31) První systematické pojetí sociální pedagogiky jako samostatné vědní disciplíny
přináší:
a) J. F. Herbart
b) A. Adler
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c) P. Natorp
d) T. Parsons

31) Za zakladatele sociální pedagogiky jako vědní disciplíny je považován
a) J. F. Herbart
b) A. Adler
c) P. Natorp
d) T. Parsons

32) Blended learning v sobě obsahuje
a)
b)
c)
d)

studium pomocí kombinace e-learningu a prezenčních seminářů
studium genderových vlivů na vzdělávání
sleduje problematiku metod vzdělávání smyslově postižených
sleduje problematiku obtížně vzdělavatelné mládeže

32) Čím se zabývá tutor?
a)
b)
c)
d)

přímou přednáškovou činností
poradenstvím a podporou v distančních kurzech
usměrňováním samostudia v rámci podnikového vzdělávání
organizačním zajištěním vzdělávání

33) Adiktologie je věda zabývající se:
a)
b)
c)
d)

etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí
výzkumem rodiny jako výchovného prostředí
příčinami, prevencí a řešením šikany na školách
studiem vlivu biologického prostředí na člověka

33) Etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se zabývá:

a)
b)
c)
d)

adiktologie
forenzní psychologie
edukologie
etopedie

34) Která z uvedených univerzit je nejstarší :
a) univerzita v Cambridge
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b) univerzita v Oxfordu
c) univerzita v Bologni
d) univerzita v Paříži

34) V jaké zemi vznikla první evropská univerzita ?
a)
b)
c)
c)

v Anglii
v Itálii
v Německu
ve Francii

35) Evaluace znamená ?
a)
b)
c)
d)

postupné vývojové změny, zdokonalování člověka
hodnotící proces, na jehož základě je možné posoudit celkovou efektivitu studia
možnost uplatnit se na tru práce v EU
proces certifikace

35) Informální vzdělávání :
a)
b)
c)
d)

je založeno na učení se ze zkušenosti
je založeno na učení se prostřednictvím masmédií
vede k získání rekvalifikace
je institucionalizované

34) Pedagogická fakulta byla v Českých Budějovicích založena:

a)
b)
c)
d)

28. 9. 1991
28.10.1948
28. 8. 1968
1. 9. 1999

34) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích byla založena:
e)
f)
g)
h)

28. 9. 1991
28.10.1948
28. 8. 1968
1. 9. 1999

35) Pojem „pansofie“ je spojen s dílem
a) R. Descartese
b) J. A. Komenského
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c) D. Huma
d) J. Locka
35) Pojem „vševěda“ je spojen s dílem
a)
b)
c)
d)

Jana Vladislava
Petra Chelčického
Jana Husa
J. A. Komenského

36) Komformita se projevuje především jako:
a)
b)
c)
d)

rozpory mezi názory a jednáním individua
přizpůsobování se názorům a postojům převládajícím ve skupině či společnosti
tendence formovat si názory a postoje nezávisle na skupině
soulad mezi chováním jedince a jeho představami o něm samém

36) onkomformita se projevuje především jako:
a)
b)
c)
d)

chování neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti
rozpory mezi názory a jednáním individua
soulad mezi chováním jedince a jeho představami o něm samém
přizpůsobování se názorům a postojům převládajícím ve skupině či společnosti

37) Pedagogika je věda:
a)
b)
c)
d)

o učení a vzdělávání
o výchově a učení
o výchově a vzdělávání
o vyučování a učení

37) Předmětem pedagogiky je?
a)
b)
c)
d)

učení a vzdělávání
výchova a učení
výchova a vzdělávání
vyučování a učení

38) Ontologie je nauka:

6
a)
b)
c)
d)

o hodnotách
o jednání
o bytí, jsoucnu
o poznání

38) auka o jsoucnu a bytí se nazývá:
a)
b)
c)
d)

ontologie
gnozeologie
existencialismus
praxeologie

39) Knihu „Otázka sociální“ napsal?
a)
b)
c)
d)

T.G. Masaryk
F. Peroutka
E. Beneš
J. Masaryk

39) Knihu „ Demokracie dnes a zítra“ napsal:
a)
b)
c)
d)

T.G. Masaryk
F. Peroutka
E. Beneš
J. Masaryk

40) Který ze spisů nenapsal Jan Patočka?
a) Přirozený svět jako filozofický problém
b) Kacířské eseje o filozofii dějin
c) Dialektika konkrétního
d) Negativní platónismus

40) Český filozof Jan Patočka byl žákem?
a)
b)
c)
d)

H. Bergsona
E. Husserla
T. G. Masaryka
L. Wittgensteina

7

