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Otázka 1 

Součástí modernizace není:  

 a. soustřeďování populace do měst  
 

 b. vyrovnávání příjmů obyvatel  
 

 c. vyrovnávání šance na dožití mužů a žen  
 

 

Otázka 2 

Základní formou motivů jsou:  

 a. ambice  
 

 b. pudy  
 

 c. potřeby  
 

 

 

Otázka 3  

V ČR existují dva Vrchní soudy, které mají sídlo:  

 a. V Praze a v Brně  
 

 b. V Praze a v Olomouci  
 

 c. V Brně a v Olomouci  
 

 

Otázka 4 

Autorita je:  

 a. uznávaná moc  
 

 b. základ státu  
 

 c. výsada otců  
 

 

Otázka 5 

V každém postoji jsou zahrnuty tyto složky:  

 a. kognitivní, emoční, názorovou  
 

 b. kognitivní, konativní, kooperativní  
 

 c. kognitivní, emocionální, behaviorální  
 

 

Otázka 6  

Fantazií rozumíme:  

 a. spojování paměťových stop do celků  
 

 b. zobrazení dříve prožité události v mysli  
 



 c. přetváření zkušeností do relativně nových představ  
 

 

Otázka 7  

Psychické vlastnosti osobnosti jsou:  

 a. vnitřní procesy a stavy psychiky jedince  
 

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

 c. vnější projevy vnitřních procesů jedince  
 

 

Otázka 8 

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 9 

Referenční skupina je skupina:  

 a. do které patříme  
 

 b. jejíž hodnoty uznáváme  
 

 c. složená z referentů  
 

 

Otázka 10 

Sociální stratifikace vyjadřuje:  

 a. stupeň demokracie  
 

 b. sociální rozvrstvení společnosti  
 

 c. nenormální stav společnosti  
 

 

Otázka 11 

Jan Patočka je představitelem:  

 a. existencialismu  
 

 b. pragmatismu  
 

 c. fenomenologie  
 

 

Otázka 12 

Základními paměťovými procesy jsou:  

 a. krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá paměť  
 

 b. uložení, uchování a vybavení  
 

 c. sluchová, zraková a logická paměť  
 

 

Otázka 13 

Výzkum masové komunikace nezkoumá:  



 a. konflikt sdělovatelů  
 

 b. obsah sdělení  
 

 c. účinky komunikace  
 

 

Otázka 14 

Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Odvolání  
 

 b. Dovolání  
 

 c. Obnova řízení  
 

 

Otázka 15 

Provozování rituálů slouží:  

 a. sociální kontrole  
 

 b. novému poznání  
 

 c. pokroku  
 

 

Otázka 16 

Fungování byrokracie zkoumal:  

 a. G. H. Mead  
 

 b. René Descartes  
 

 c. Max Weber  
 

 

Otázka 17 

Opakem pojmu „komunita“ je:  

 a. obec  
 

 b. společnost  
 

 c. pospolitost  
 

 

Otázka 18 

Které filozofické učení tvrdí, že představy, pojmy a soudy jsou pravdivé tehdy, jsou-li 

užitečné pro člověka a jeho jednání:  

 a. pragmatismus  
 

 b. utilitarismus  
 

 c. marxismus  
 

 

Otázka 19 

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

 a. Parlament a prezident  
 

 b. Parlament, výkonné státní orgány, orgány územní samosprávy  
 

 c. Poslanecká sněmovna a Senát  
 



 

Otázka 20  

Ontologie je:  

 a. filozofická discíplina, která se zabývá otázkami povinnosti  
 

 b. filozofická disciplína, která se zabývá otázkami bytí  
 

 c. filozofická disciplina, která se zabývá otázkami poznání  
 

 

Otázka 21 

Psychohygiena se zaměřuje na:  

 a. schopnost sebeprosazení  
 

 b. léčení psychického onemocnění  
 

 c. udržení psychické rovnováhy  
 

 

Otázka 22 

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

 a. introverze – extraverze a stabilita - labilita  
 

 b. vysoký intelekt – nízký intelekt a stabilita - labilita  
 

 c. introverze – extraverze a vysoký intelekt – nízký intelekt  
 

 

Otázka 23 

Status znamená:  

 a. stabilní, neměnnou společnost  
 

 b. pozice člověka vzhledem ke druhým  
 

 c. zakládací listinu organizace  
 

 

Otázka 24 

Kolik soudců má Ústavní soud:  

 a. 12  
 

 b. 15  
 

 c. 20  
 

 

Otázka 25 

Mezinárodní soudní dvůr je:  

 a. Hlavním soudním orgánem EU se sídlem v Belgii.  
 

 b. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Nizozemí.  
 

 c. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Belgii.  
 

 

Otázka 26 

Sociální role jsou:  

 a. umístěním individua v sociální struktuře  
 



 b. způsoby očekávaného jednání  
 

 c. biologickým základem jednání  
 

 

Otázka 27 

Obhájcem v trestním řízení může být jen:  

 a. Advokát  
 

 b. Advokát, notář, obecný zmocněnec  
 

 c. Advokát a obecný zmocněnec  
 

 

Otázka 28 

Deprivace je: 

 a. krátkodobé omezení senzorického vnímání  
 

 b. vnímání emocionálního nedostatku  
 

 c. chronické neuspokojení potřeb  
 

 

Otázka 29 

Který z antických autorů vytvořil teorii dokonalé společnosti, která se skládala z řemeslníků, 

strážců a vládců v čele s králem-filozofem:  

 a. Kalliklés  
 

 b. Aristotelés  
 

 c. Platón  
 

 

Otázka 30 

Vigilita je:  

 a. stav aktivace organismu  
 

 b. bdění  
 

 c. spánek  
 

 


