
Test pro přijímací řízení do programu Pedagogika 

Varianta A 

 

Přečtěte si pozorně tento výchozí text a na jeho základě odpovězte na níže položené 
otázky. 

V monumentálním pedagogickém díle „Paedagogika na základě nauky o vývoji přirozeném, 
kulturním a mravním“ G. A. Lindner s odkazem na Waitze připomíná, že „vychovatel má při 
své činnosti tři tajné a bezodpovědné spolupracovníky, přírodu, společnost a osud“ (Lindner, 
1888, s. 5). Autor zde jinými slovy říká, že vývoj člověka není určován pouze výchovou ve 
smyslu záměrné, cílevědomé, soustavné, dlouhodobé a opakované činnosti, jejímž cílem je 
dosáhnout u vychovávané osoby pozitivních změn (v jejím chování), tj. výchovou či 
působením intencionálním (záměrným, účelovým, vědomým, uvědomovaným, uvědomělým 
a předem promyšleným), nýbrž je spoluurčován i jinými faktory, např. dědičností, společností 
a náhodnými situacemi.  

Velký význam Lindnera, našeho druhého nejvýznamnějšího pedagoga po J. A. Komenském, 
pro sociální pedagogiku tkví v tom, že jako jeden z prvních v evropském – a zřejmě i v 
světovém měřítku – upozornil na důležitost podmínek, ve kterých se výchova odehrává. A 
nejen to, Lindner považoval podmínky výchovy (prostředí) za výchovné mocnosti, které 
nejen ovlivňují úspěšnost či efektivitu výchovy, ale jsou zároveň prostředky výchovy v širším 
smyslu.  

Než se podíváme na problematiku funkcionální výchovy, resp. funkcionálního působení, 
která představuje pro sociální pedagogiku jednu z klíčových oblastí, připomeneme si, co se 
rozumí výchovou intencionální. 

Autor textu: Stanislav Bendl 

 
 
Otázky č. 1 – 10 se vztahují k výchozímu textu. Otázky č. 11 – 20 se vztahují ke znalostem z oblasti 
společenských věd a k přehledu uchazeče o současném školství.  U všech otázek může být správná 
pouze jedna ze čtyř nabízených možností. 
 
 
 
1. Kdo je autorem díla Paedagogika na základě nauky o vývoji přirozeném, kulturním a mravním? 
 
a) Komenský 
b) Lindner 
c) Waitz 
d) Bendl 



 
2. Tvrzení „Vychovatel má při své činnosti tři tajné a bezodpovědné spolupracovníky, přírodu, 
společnost a osud,“ zastává podle výchozího textu 
 
a) pouze Lindner 
b) pouze Bendl 
c) Lindner a Waitz 
d) Lindner a Komenský 
 
3. Vyberte výrok, který je pravdivý a zároveň přímo vyplývá z výchozího textu 
 
a) Komenský byl naším nejvýznamnějším pedagogem. 
b) Bendl považuje Komenského za našeho nejvýznamnějšího pedagoga. 
c) Bendl považuje Lindnera za našeho nejvýznamnějšího pedagoga. 
d) Lindner a Komenský byli naši nejvýznamnější pedagogové. 
 
4. Kterou pedagogickou disciplínu Lindner významně ovlivnil 
 
a) funkcionální výchovu 
b) intencionální výchovu 
c) primární pedagogiku 
d) sociální pedagogiku 
 
5. Čím se zabývá sociální pedagogika? 
 
a) vlivem prostředí na výchovu 
b) vlivem veřejnosti na výchovu 
c) vlivem sociologie na výchovu 
d) vlivem jedince na společnost 
 
6. Do které doby spadá tvorba G. A. Lindnera? 
 
a) 20. století 
b) 19. století 
c) 18. století 
d) 17. století 
 
7. Intencionální působení by bylo možno označit za působení 
 
a) záměrné 
b) nezáměrné 
c) záměrné i nezáměrné 
d) mezinárodní 
 
8. Funkcionální působení je 
 
a) totéž, co působení intencionální 
b) totéž, co funkcionální výchova 
c) totéž, co intencionální výchova 
d) totéž, co funkcionální přizpůsobení 
 
 



9. Výchozí text má charakter 
 
a) polemiky 
b) úvahy 
c) výkladu 
d) vyprávění 
 
 
10. Vyberte slovo, kterým by se dal nejlépe nahradit výraz „monumentální“ v první větě výchozího 
textu.  
 
a) vysoký 
b) geniální 
c) velkolepý 
d) světoznámý 
 
 
11. Vyberte obec, která nepatří mezi univerzitní města, tzn. není v současné době sídlem vysoké 
školy univerzitního typu 
 
a) Brno 
b) Zlín 
c) Břeclav 
d) Olomouc 
 
12. První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti se konal roku 
 
a) 1900 
b) 1912 
c) 1920 
d) 1993 
 
13. Výrazem „koedukace“ se rozumí  
 
a) inkluzivní vzdělávání 
b) propojení výchovy a vzdělávání 
c) vzdělávání handicapovaných jedinců 
d) společné vzdělávání chlapců a dívek 
 
14. Univerzita třetího věku je označení pro kurzy, které připravují 
 
a) maturanty k přijetí na vysokou školu 
b) osoby důchodového věku k plnohodnotnějšímu životu 
c) dospělé osoby ke zvládnutí cizího jazyka 
d) pracovníky, kteří potřebují přeškolení 
 
15. Redaktoři Jaroslava Štefflová, Radmil Švancar a Lukáš Doubrava jsou spojeni s časopisem 
 
a) Komenský 
b) Učitelské listy 
c) Učitelské noviny 
d) Rodina a škola 



16. Pokud se začne jedinec chovat podle příkladu někoho, kdo byl za své chování odměněn, jde o 
 
a) učení vhledem 
b) observační učení 
c) klasické podmiňování 
d) operantní podmiňování 
 
17. Vyberte autora, který se vůbec nezabýval vlivem nevědomí na osobnost člověka: 
 
a) Freud 
b) Jung 
c) Tolman 
d) Adler 
 
18. Filozofická otázka, která se ptá, jak je vůbec možné něco poznat, patří do oblasti 
 
a) ontologie 
b) kognitivismu 
c) poetiky 
d) gnoseologie 
 
19. Vyberte renesančního učence s výrazným vlivem na pedagogiku: 
 
a) Anselm z Canterbury  
b) Tomáš Akvinský 
c) Erasmus Rotterdamský 
d) Bernard z Clairvaux 
 
20. Mezi zakladatele sociologie není počítán 
 
a) Karl Marx 
b) George Simmel 
c) Émile Durkheim 
d) Talcott Parsons 
 


