
Komunitní rozvoj 
Bakalářské prezenční studium 

Test: Základy společenských věd 

60 otázek za 60 bodů, časový limit 20 minut 

 

Otázka 1  

V jakých organizacích se lidé nejčastěji sdružují v rámci občanské společnosti?  

 a. občanská sdružení  
 

 b. politické strany  
 

 c. akciové společnosti  
 

 

Otázka 2  

Jakým systémem se volí senátoři?  

 a. poměrným  
 

 b. většinovým  
 

 c. třetinovým  
 

 

Otázka 3  

Za sangvinika označujeme člověka:  

 a. klidného, netečného, pomalého, extraverta  
 

 b. rychlého, samostatného, dráždivého, snadno vzrušivého a zklidnitelného  
 

 c. čilého, veselého, společenského, nestálého  
 

 

Otázka 4  

Sociologie je vědou  

 a. Neempirickou  
 

 b. Teoreticko-empirickou  
 

 c. Neteoretickou  
 

 

Otázka 5  

Jak se jmenují poradní orgány rady?  

 a. výbory  
 

 b. schůze  
 

 c. komise  
 

 

Otázka 6  

Co je to výjimečný trest v ČR:  

 a. Peněžitý trest  
 

 b. Trest smrti  
 

 c. Odnětí svobody od 15 do 25 let nebo doživotí  
 

 



Otázka 7  

Émile Durkheim chápal sociální jevy jako skutečnosti  

 a. Vytvářené lidmi v důsledku vlivu existujících historických hodnot  
 

 b. Konstruované vědomím jednotlivých individuí  
 

 c. Stojící nad individuem a ovlivňující jeho jednání  
 

 

Otázka 8  

Validita je:  

 a. Přesnost měření sociálních jevů  
 

 b. Míra těsnosti vztahu dvou proměnných  
 

 c. Platnost výsledků měření ve smyslu míry shody mezi daty a skutečností  
 

 

Otázka 9  

Kolik soudců má Ústavní soud:  

 a. 12  
 

 b. 20  
 

 c. 15  
 

 

Otázka 10  

Jak vzniká mandát člena zastupitelstva obce?  

 a. zvolením  
 

 b. nástupem do funkce  
 

 c. jmenováním  
 

 

Otázka 11  

Co je to trestný čin:  

 a. Každý nemorální čin  
 

 b. Každý čin, na jehož trestnosti se shodnou orgány činné v trestním řízení  
 

 c. Čin nebezpečný pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně  
 

 

Otázka 12  

Pro období 12-19 let je podle E. Eriksona důležité:  

 a. hledání vlastní identity  
 

 b. sdílení intimity  
 

 c. konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny  
 

 

  



Otázka 13  

Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout 30 minutovou přestávku na jídlo a oddech 

nejdéle po:  

 a. 6 odpracovaných hodinách  
 

 b. 8 odpracovaných hodinách  
 

 c. 4 odpracovaných hodinách  
 

 

Otázka 14  

Kdo plní ve statutárním městě funkci místostarosty?  

 a. náměstek primátora  
 

 b. tajemník  
 

 c. primátor  
 

 

Otázka 15  

Co je to ordál:  

 a. Francouzský občanský zákoník, který vnikl v 19.století  
 

 b. Důkaz Božím soudem (např. přísaha na žhavé železo, potopení do řeky apod.)  
 

 c. Správní jednotka ve středověkých Čechách  
 

 

Otázka 16  

Paradigma znamená  

 
a. Základní vzor určité vědy, který je alespoň dočasně platný jako soubor univerzálních 

pravidel.   

 b. Pravdivý obraz světa  
 

 c. Soubor morálních pravidel  
 

 

Otázka 17  

Pachatel, který spáchal trestný čin ve věku mezi 15 až 18 lety se nazývá mladistvý. Může 

být postaven před soud a odsouzen: 

 a. Může, zachází se s ním stejně jako s pachatelem, jehož věk je vyšší než 18 let  
 

 b. Může, zachází se s ním však zvláštním způsobem  
 

 c. Nemůže  
 

 

Otázka 18  

Co je to komunitární právo:  

 a. Právo platné v době Francouzské revoluce  
 

 b. Právo určité uzavřené komunity (mafie, obyvatelé vyloučených lokalit apod.)  
 

 
c. Právo Evropských společenství, které má pravomoc vytvářet právní normy závazné pro 

členské státy i pro vnitrostátní subjekty těchto států   

 

  



Otázka 19  

Kdo zastupuje obec navenek?  

 a. tajemník  
 

 b. zastupitelstvo  
 

 c. starosta  
 

 

Otázka 20  

Novorozenecké období trvá:  

 a. přibližně 8 týdnů  
 

 b. přibližně 6 týdnů  
 

 c. přibližně 4 týdny  
 

 

Otázka 21  

Deviace znamená  

 a. Určitý typ sexuálního chování  
 

 b. Rozpad společenského normativního systému  
 

 c. Odchylku jednání od pravidel vytvořených společností  
 

 

Otázka 22  

Významný kodex civilního práva CORPUS IURIS CIVILIS, který vznikl za císaře 

Justiniána, byl sepsán:  

 a. 2.století př.n.l  
 

 b. 2.stoletní n.l.  
 

 c. 6.stoletní n.l.  
 

 

Otázka 23  

Charakter je:  

 
a. soubor převážně vrozených psychických vlastností dynamizujících prožívání a chování 

jedince   

 b. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují  
 

 c. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru  
 

 

Otázka 24  

Termín „instituce“ je v sociologii používán ve smyslu  

 a. Souborů společností přijatých idejí  
 

 b. Autoritativních organizačních jednotek státu  
 

 c. Typů jednání vymezených společností jako návody jednání.  
 

 

  



Otázka 25  

Sekundární analýza znamená  

 a. Opakované provedení výzkumu podle stejného výzkumného projektu  
 

 b. Analýzu doplňující informace, které byly získány konkrétním výzkumem.  
 

 c. Opětovné využití již shromážděných dat za účelem získání nové informace.  
 

 

Otázka 26  

Co to jsou vyšší územně samosprávné celky?  

 a. obce  
 

 b. kraje  
 

 c. okresy  
 

 

Otázka 27  

Kreativitou rozumíme:  

 a. soubor schopností podporujících talent  
 

 b. soubor schopností umožňujících imaginaci  
 

 c. soubor schopností umožňujících tvůrčí činnost  
 

 

Otázka 28  

Kdo zastupuje kraj navenek?  

 a. tajemník  
 

 b. ředitel  
 

 c. hejtman  
 

 

Otázka 29  

Prožívání je:  

 a. souhrnný název pro celek subjektivních psychických stavů a procesů  
 

 b. emočně katexovaná vzpomínka na minulou událost  
 

 c. zážitek reality vnímaný pocitově  
 

 

Otázka 30 

Temperament je:  

 a. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru  
 

 b. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují  
 

 
c. soubor převážně vrozených psychických vlastností dynamizujících prožívání a chování 

jedince   

 

  



Otázka 31  

Psychické vlastnosti osobnosti jsou:  

 a. relativně trvalé charakteristiky jedince, ovlivňující jeho prožívání, myšlení a jednání  
 

 b. vnější projevy vnitřních procesů jedince  
 

 c. vnitřní procesy a stavy psychiky jedince  
 

 

Otázka 32  

Autorita je  

 a. Totožná s mocí  
 

 b. Ocenění činnosti individua  
 

 c. Uznání a akceptování sociální pozice  
 

 

Otázka 33  

Jaký má Česká republika Parlament?  

 a. dvoukomorový  
 

 b. jednokomorový  
 

 c. apolitický  
 

 

Otázka 34  

Kdo má v ČR pravomoc vydávat obecně závazné normativní právní akty:  

 a. Poslanecká sněmovna a Senát  
 

 b. Parlament a prezident  
 

 c. Parlament, výkonné státní orgány, orgány územní samosprávy  
 

 

Otázka 35  

Afekt je:  

 a. silná, intenzivní, rychle vznikající a zanikající a krátkodobá emoce  
 

 b. silná, intenzivní, relativně trvalá emoce  
 

 c. silná, dlouhodobá, pomalu vznikající i odeznívající emoce  
 

 

Otázka 36  

Ke které církvi se hlásí nejvíce obyvatel České republiky?  

 a. protestantská  
 

 b. katolická  
 

 c. pravoslavná  
 

 

  



Otázka 37  

Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Obnova řízení  
 

 b. Odvolání  
 

 c. Dovolání  
 

 

Otázka 38  

Základními osami modelu osobnosti vytvořeného H. J. Eysenckem jsou:  

 a. introverze – extraverze a vysoký intelekt – nízký intelekt  
 

 b. introverze – extraverze a stabilita - labilita  
 

 c. vysoký intelekt – nízký intelekt a stabilita - labilita  
 

 

Otázka 39  

Důvody výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem zaměstnanci jsou:  

 a. Uvedeny v kolektivní smlouvě  
 

 b. Uvedeny demonstrativně v zákoníku práce  
 

 c. Uvedeny taxativně v zákoníku práce  
 

 

Otázka 40 

Introspekce je:  

 a. pozorování vnitřních psychických jevů  
 

 b. pozorování projevů chování jedince  
 

 c. pozorování změn chování v závislosti na změně prostředí  
 

 

Otázka 41  

V každém postoji jsou zahrnuty tyto složky:  

 a. kognitivní, emocionální, behaviorální  
 

 b. kognitivní, emoční, názorovou  
 

 c. kognitivní, konativní, kooperativní  
 

 

Otázka 42  

Čím upravují své vnitřní členění statutární města? 

 a. statutem  
 

 b. na úřední desce  
 

 c. zákonem  
 

 

Otázka 43 

W. I. Thomas se domníval, že  

 a. Situace jedinců je vědou nezachytitelná.  
 

 b. Empirická věda neexistuje.  
 



 c. Situace se jedincům ukazuje jako reálná, jsou-li pro ně reálné její důsledky.  
 

 

Otázka 44  

Vigilita je: 

 a. stav aktivace organismu  
 

 b. spánek  
 

 c. bdění  
 

 

Otázka 45  

Socializace znamená  

 a. Začleňování cizinců do hostitelské společnosti  
 

 b. Postupné začleňování individua do společnosti  
 

 c. Znovuzačleňování propuštěných z výkonů trestu do pracovního procesu  
 

 

Otázka 46  

Kdo jsou přísedící u soudu? 

 a. státní zástupci  
 

 b. obhájci  
 

 c. laičtí členové senátu  
 

 

Otázka 47  

Kvalitativní výzkum je  

 a. Snahou najít kvantitativní charakteristiky zkoumaných populací  
 

 b. Snahou identifikovat příčiny jevů  
 

 
c. Snahou najít motivy, které stojí za jednáním lidí, a významů, jež lidé přisuzují okolním 

věcem a událostem   

 

Otázka 48  

Primární skupina je  

 a. Dominantní společenská skupina  
 

 b. Skupina, kterou dospělé individuum považuje za nejdůležitější.  
 

 c. Skupina nejbližších příbuzných dítěte  
 

 

Otázka 49  

Základním rysem sociálního jednání je podle Webera např.  

 a. Jeho časoprostorová dimenze  
 

 b. Jeho měřitelnost  
 

 c. Jeho smysl a význam, jemuž je třeba porozumět.  
 

 

  



Otázka 50  

Fluidní inteligence je:  

 a. vrozená, ovlivnitelná učením, vyvíjí se  
 

 b. vrozená, nezávislá na učení, nevyvíjí se  
 

 c. získaná, ovlivnitelná učením, relativně stálá  
 

 

Otázka 51  

Čím je tvořena veřejná správa v České republice?  

 a. státní správou a samosprávou  
 

 b. ministerstvy  
 

 c. státní správou  
 

 

Otázka 52  

Typický dvoustranný právní úkon je:  

 a. Smlouva  
 

 b. Rozsudek  
 

 c. Správní rozhodnutí  
 

 

Otázka 53  

Dle právní teorie se právní norma skládá:  

 a. Část primární a část sekundární  
 

 b. Hypotéza, dispozice, sankce  
 

 c. Začátek, střed, závěr  
 

 

Otázka 54  

Do systému soukromého práva se řadí tato odvětví:  

 a. Občanské právo, obchodní právo, rodinné právo  
 

 b. Právo sociálního zabezpečení, stavební právo, finanční právo  
 

 c. správní právo, ústavní právo, trestní právo  
 

 

Otázka 55  

Sociální mobilita znamená  

 a. Přesun individuí z jedné společenské vrstvy do jiné  
 

 b. Schopnost individuí přesouvat se z jedné skupiny profesí do jiné  
 

 c. Schopnost společnosti přizpůsobit se rychlým společenským změnám  
 

 

  



Otázka 56  

Kdo schvaluje rozpočet obce?  

 a. rada  
 

 b. starosta  
 

 c. zastupitelstvo  
 

 

Otázka 57  

Kdo je to ombudsman?  

 a. prokurátor  
 

 b. soudce  
 

 c. veřejný ochránce lidských práv  
 

 

Otázka 58  

Projekcí rozumíme:  

 a. tendenci promítat vlastní vlastnosti a prožitky do druhého  
 

 b. podvědomou tendenci k předpojatosti  
 

 c. tendenci k pozitivnímu či negativnímu očekávání vůči budoucímu jevu  
 

 

Otázka 59  

Jak dlouho může trvat tzv. zadržovací vazba:  

 a. 24 hodin  
 

 b. 72 hodin  
 

 c. 48 hodin  
 

 

Otázka 60  

T. Parsons je reprezentantem:  

 a. Fenomenologické sociologie  
 

 b. Strukturálního funkcionalismu  
 

 c. Teorie konfliktu  
 

 


