
UKÁZKA TESTŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Mezi znaky sekundární sociální skupiny patří: 
 
Účelová racionalita a intimní vztahy 
City, sympatie a intimní vztahy 
Účelová racionalita a formalizované vztahy 
City, sympatie a formalizované vztahy 
 
Podstatou socializační funkce rodiny je: 
 
Plození dětí a zachování rodu 
Genetické předávání biologických znaků 
Začleňování jedince do vztahů mezi lidmi 
Pomoci rodiny chudým a potřebným 
 
Mocenské vztahy v byrokratických organizacích podle teorie Maxe Webera jsou: 
 
Založené na principu rovnosti a svobody 
Založené na principu nadřízenosti a podřízenosti 
Založené na principu dobrovolnosti 
Založené na principu nadřízenosti a podřízenosti, a na principu dobrovolnosti 
 
Termín druhá lidská příroda vyjadřuje: 
 
Rekultivaci dříve zdevastovaného přírodního prostředí 
Vnitřní život individua 
Představy a myšlenky individua vztahující se k přírodnímu prostředí 
Člověkem pozměněnou variantu původního přírodního prostředí 
 
Motiv participace vyjadřuje: 
 
Účast na řízení nebo na správě 
Že někteří jedinci se v postmoderní společnosti přestávají orientovat v systému rychle se 
měnících regulativ a pravidel 
Proces začleňování individua do konkrétního kulturního prostředí 
Proces navazování kontaktů a adaptace lidí, kteří se přistěhovali do ostravského regionu, 
na místní prostředí 
 
Seskupení lidí na zastávce autobusu představuje: 
 
Agregát 
Shluk 
Dav 
Publikum 



 
 
 
 
Deprivace znamená? 
 
Dlouhodobé neuspokojení potřeb člověka 
Krátkodobé neuspokojení potřeb člověka 
Reakce na stres 
Nepřiměřenou krátkodobou reakci neurotické osobnosti 
 
Následující výrazy jsou vůči sobě v jistém významovém vztahu: sopka - vulkán.  
Z následujících slov určete to, které je ve stejném vztahu ke slovu protestant: 
 
Věřící 
Evangelík 
Rabín 
Kněz 
 
Vyberte to slovní spojení, které nejlépe odpovídá vztahu - "Kukla - housenka - motýl": 
 
Chlapec - muž - žena 
Žák - student - vědec 
Nápad - výrobek - prodej 
Nemocný - sestra - lékař 
 
Strany trojúhelníku jsou v poměru 7 : 9 : 11. Jaká je délka nejdelší strany, je-li obvod 
trojúhelníku 81 cm? 
 
11 cm 
22 cm 
33 cm 
38,5 cm 
 
Sako bylo zlevněno z 2400 Kč na 1872 Kč. Je to sleva o: 
 
23% 
21% 
19% 
Jiná možnost 
 


