
Komunitní rozvoj  

bakalářské prezenční studium 

orientace v odborné literatuře 

 

Otázka1 
Evolucionismus je založen na myšlence, že:  

 a. Následnost stavů nehraje pro pochopení vývoje společnosti žádnou roli   

 b. Stavy následující jsou nezávislé na stavech předcházejících   

 c. Stavy následující jsou závislé na stavech předcházejících   
 
Otázka 2 
Karel Marx orientuje sociologii na studium:  

 a. Individuálního jednání   

 b. Sociálních interakcí   

 c. Společensko-ekonomických formací   
 
Otázka 3 
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 4 
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 5 
Jak často probíhají v ČR volby do Senátu P ČR?  

 a. každé 4 roky   

 b. každých 5 let   

 c. každé 2 roky   
 
Otázka 6 
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 7 
Prožívání je:  

 a. zážitek reality vnímaný pocitově   

 b. emočně katexovaná vzpomínka na minulou událost   

 c. souhrnný název pro celek subjektivních psychických stavů a procesů   
 
Otázka 8  
Co je to trestný čin:  

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

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

 c. Každý nemorální čin   
 
Otázka 9 
Dovednost je:  

 a. vrozená schopnost (např. talent)   

 b. naučená dispozice k nějaké činnosti   

 c. soubor vlastností charakteru   
 
Otázka 10 
Temperament je:  

 a. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují   

 
b. soubor převážně vrozených psychických vlastností dynamizujících prožívání a chování 
jedince   

 c. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru   
 
Otázka 11 
Který z uvedených názvů nepatří kraji?  

 a. Olomoucký   

 b. Brněnský   

 c. Liberecký   
 
Otázka 12 
Kdo vykonáná dozor na činností obcí?  

 a. magistrát   

 b. krajský úřad   

 c. okresní úřad   
 
  



Otázka 13 
Projekcí rozumíme:  

 a. podvědomou tendenci k předpojatosti   

 b. tendenci k pozitivnímu či negativnímu očekávání vůči budoucímu jevu   

 c. tendenci promítat vlastní vlastnosti a prožitky do druhého   
 
Otázka 14 
Základními osami modelu osobnosti vytvořeného H. J. Eysenckem jsou:  

 a. vysoký intelekt – nízký intelekt a stabilita - labilita   

 b. introverze – extraverze a vysoký intelekt – nízký intelekt   

 c. introverze – extraverze a stabilita - labilita   
 
Otázka 15  
Interakcí jedince ve skupinách se zabývá:  

 a. sociální psychologie   

 b. vývojová psychologie   

 c. psychologie osobnosti   
 
Otázka 16 
Co je to ordál:  

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

 b. Správní jednotka ve středověkých Čechách   

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

 c. Může, zachází se s ním však zvláštním způsobem   
 
Otázka 18 
Důvody výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem zaměstnanci jsou:  

 a. Uvedeny taxativně v zákoníku práce   

 b. Uvedeny v kolektivní smlouvě   

 c. Uvedeny demonstrativně v zákoníku práce   
 
Otázka 19 
Co je to výjimečný trest v ČR:  

 a. Peněžitý trest   

 b. Odnětí svobody od 15 do 25 let nebo doživotí   

 c. Trest smrti   



 
Otázka 20 
Jedním z nejdůležitějších modernizačních procesů je:  

 a. industrializace   

 b. rozšiřování náboženského vědomí   

 c. deinstitucionalizace   
 
Otázka 21 
Public relations znamená  

 a. Síť mezilidských vztahů ve firmě   

 b. Určité praktiky, jimiž firmy pracují s veřejností   

 c. Systém sociálního zabezpečení pracovníků firmy   
 
Otázka 22 
Kdo jsou přísedící u soudu?  

 a. laičtí členové senátu   

 b. obhájci   

 c. státní zástupci   
 
Otázka 23 
Kdy nabyla účinnosti Ústava ČR?  

 a. 16. prosince 1992   

 b. 1. ledna 1993   

 c. 28. října 1918   
 
Otázka 24  
Primární skupina je  

 a. Dominantní společenská skupina   

 b. Skupina, kterou dospělé individuum považuje za nejdůležitější.   

 c. Skupina nejbližších příbuzných dítěte   
 
Otázka 25  
W. I. Thomas se domníval, že  

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

 b. Situace jedinců je vědou nezachytitelná.   

 c. Empirická věda neexistuje.   
 
Otázka 26 
Základní formou motivů jsou:  

 a. ambice   

 b. potřeby   

 c. pudy   



 
Otázka 27 
Za druhou přírodu se v sociologii považují  

 a. Pozměněné varianty původního prostředí   

 b. Obrazy přírody zachycené obrazy nebo fotografiemi   

 c. Soubory sociálních institucí   
 
Otázka 28 
Vjem:  

 a. je výsledek zobrazení jednotlivého znaku objektu   

 b. je výsledek vnímání   

 c. je počitek   
 
Otázka 29 
Neformální skupiny jsou založeny na  

 a. Absenci jakýchkoliv vztahů a vazeb   

 b. Neoficiálních vztazích a vazbách   

 c. Oficiálních vztazích a vazbách   
 
Otázka 30 
Do zastupitelstva obce má právo být volen občan od:  

 a. 21 let   

 b. 40 let   

 c. 18 let   
 
Otázka 31 
Kariéra v sociologii znamená  

 a. Snaha člověka dosáhnout vyššího postavení za každou cenu   

 b. Průběh profesní dráhy pracovníka   

 c. Nezasloužený pracovní postup pracovníka organizace   
 
Otázka 32 
Kdo byl prvním Československým předsedou vlády?  

 a. Tomáš Garrique Masaryk   

 b. Karel Engliš   

 c. Karel Kramář   
 
Otázka 33 
Autorita je  

 a. Totožná s mocí   

 b. Ocenění činnosti individua   

 c. Uznání a akceptování sociální pozice   



 
Otázka 34 
Advokát je osoba poskytující právní pomoc. K výkonu advokacie je nutné, aby tato osoba:  

 
a. Měla vysokoškolské právnické vzdělání, byla starší 30 let, složila odbornou zkoušku, byla 
zapsána v České advokátní komoře   

 
b. Měla vysokoškolské právnické vzdělání, složila odbornou zkoušku, byla zapsána v České 
advokátní komoře   

 c. Měla vysokoškolské právnické vzdělání, byla starší 30 let, složila odbornou zkoušku   
 
Otázka 35 
Premisou rozumíme:  

 a. vyvozený soud   

 b. soudy, ze kterých vycházíme   

 c. vyjádření vztahu mezi více soudy   
 
Otázka 36 
Auguste Comte je zakladatelem 

 a. Sociobiologie   

 b. Fenomenologické sociologie   

 c. Pozitivismu   
 
Otázka 37 
Systém vnitřní hodnotové orientace:  

 a. je z velké části vrozený   

 b. získáváne v procesu socializace   

 c. dědíme po rodičích   
 
Otázka 38 
Jak dlouho může trvat tzv. zadržovací vazba:  

 a. 72 hodin   

 b. 24 hodin   

 c. 48 hodin   
 
Otázka 39 
Deprivace je:  

 a. chronické neuspokojení potřeb   

 b. krátkodobé omezení senzorického vnímání   

 c. vnímání emocionálního nedostatku   
 
Otázka 40 
Na jak dlouho jsou voleni poslanci Evropského parlamentu?  

 a. 4 roky   

 b. 5 let   



 c. 6 let   
 
Otázka 41 
Vigilita je:  

 a. bdění   

 b. stav aktivace organismu   

 c. spánek   
 
Otázka 42 
Orgány činnými v trestním řízení jsou:  

 a. Soud, státní zástupce, policie, poškozený   

 b. Soud, státní zástupce, policie   

 c. Soud, státní zástupce, policie, svědci trestního činu   
 
Otázka 43 
Pravdivý je následující výrok: 

 a. Korporace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu.   

 b. Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.   

 
c. Korporace je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné 
společensky nebo hospodářsky.   

 
Otázka 44 
Chování lze rozlišovat do forem:  

 a. vnitřní a vnější   

 b. expresivní a adaptivní   

 c. záměrné a nezáměrné   
 
Otázka 45 
Jak často se schází zastupitelstvo obce?  

 a. dle potřeby, minimální 1x za 3 měsíce   

 b. dle potřeby   

 c. 1x měsíčně   
 
Otázka 46 
Standardizace výzkumu znamená, že:  

 a. Jeho parametry odpovídají obvyklému očekávání.   

 b. Jeho výsledky potvrzují výchozí hypotézy.   

 c. Jsou zajištěny stálé a neměnné podmínky aplikace určité techniky.   
 
Otázka 47 
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 48 
Kdo schvaluje rozpočet obce?  

 a. rada   

 b. zastupitelstvo   

 c. starosta   
 
Otázka 49  
Do tzv. „velké pětky“ (Big Five) osobnostních rysů patří:  

 a. extraverze, přívětivost, svědomitost, stabilita, otevřenost   

 b. extroverze, sociální adaptace, racionalita, otevřenost, stabilita   

 c. extraverze, intelekt, neuroticismus, adaptace, emoční inteligence   
 
Otázka 50 
Co je základní jednotkou místní správy?  

 a. obce   

 b. okresy   

 c. kraje   
 
Otázka 51 
Emile Durkheim chápal sociální jevy jako skutečnosti:  

 a. Vytvářené lidmi v důsledku vlivu existujících historických hodnot   

 b. Stojící nad individuem a ovlivňující jeho jednání   

 c. Konstruované vědomím jednotlivých individuí   
 
Otázka 52 
Do systému veřejného práva se řadí tato odvětví:  

 a. Občanské právo hmotné, občanské právo procesní, obchodní právo   

 b. Obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo soukromé   

 c. Správní právo, ústavní právo, trestní právo   
 
Otázka 53 
V jaké působnosti rozhodují orgány obce?  

 a. státní   

 b. zastupitelské a státní   

 c. samostatné a přenesené   
 
  



Otázka 54 
K hledání sdílené intimity a obětování části osobní identitydochází podle E. Eriksona:  

 a. v období mezi 19-25 lety   

 b. v období mezi 12-19 lety   

 c. v období mezi 25-35 lety   
 
Otázka 55 
Který je nejvyšší orgán kraje?  

 a. zastupitelstvo   

 b. rada   

 c. komise   
 
Otázka 56 
Která země není součástí Evropské měnové unie?  

 a. Malta   

 b. Velká Británie   

 c. Slovinsko   
 
Otázka 57 
Jak vzniká mandát člena zastupitelstva obce?  

 a. nástupem do funkce   

 b. jmenováním   

 c. zvolením   
 
Otázka 58 
Sociologická literatura považuje prestiž za  

 a. Umístění individua v sociální struktuře   

 b. Společenskou vážnost, která se dostává individuu.   

 c. Umístění individua v dělbě práce   
 
Otázka 59 
Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Odvolání   

 b. Obnova řízení   

 c. Dovolání   
 
Otázka 60 
Korelace znamená  

 
a. Vztah mezi dvěma jevy, přičemž kvantitativně vyjadřujeme míru, v níž hodnotě jedné 
proměnné odpovídá určitá hodnota druhé proměnné.   

 b. Míru přesnosti výsledků výzkumu   

 c. Vztah mezi odpověďmi respondentů a realitou   
 


