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Otázka 1 

Jak se dělí moc v České republice?  

 a. vláda a parlament  
 

 b. exekutiva, legislativa, judikativa  
 

 c. zákonodárná, legislativa, soudní  
 

 

Otázka 2 

Krátkodobá silná hnutí mysli a vzrušení, která se projevují výraznými vegetativními změnami a 

vedou ke zúžení uvědomování, projevům vzteku, úzkosti, jsou charakteristická pro:  

 a. afekt  
 

 b. vášeň  
 

 c. nálada  
 

 

Otázka 3 

Od čeho se odvíjí počet členů zastupitelstva obce?  

 a. od rozlohy obce  
 

 b. od počtu obyvatel  
 

 c. od geografické polohy obce  
 

 

Otázka 4 

Do systému veřejného práva se řadí tato odvětví:  

 a. Obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo soukromé  
 

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

 c. Správní právo, ústavní právo, trestní právo  
 

 

Otázka 5 

Deviace znamená  

 a. Rozpad společenského normativního systému  
 

 b. Odchylku jednání od pravidel vytvořených společností  
 

 c. Určitý typ sexuálního chování  
 

 

Otázka 6 

Smluvními stranami nájemní smlouvy jsou:  

 a. Pronajímatel a nájemce  
 

 b. Nájemce a podnájemce  
 

 c. Pronajímatel a podnájemce  
 

 



Otázka 7 

Co je to komunitární právo:  

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

státy i pro vnitrostátní subjekty těchto států   

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

 c. Právo platné v době Francouzské revoluce  
 

 

Otázka 8 

Jak se jmenují poradní orgány zastupitelstva obce?  

 a. aktivy  
 

 b. výbory  
 

 c. komise  
 

 

Otázka 9 

Kdo plní ve statutárním městě funkci místostarosty?  

 a. náměstek primátora  
 

 b. primátor  
 

 c. tajemník  
 

 

Otázka 10 

Čím je tvořena veřejná správa v České republice?  

 a. státní správou a samosprávou  
 

 b. státní správou  
 

 c. ministerstvy  
 

 

Otázka 11  

Paradigma znamená  

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

 b. Soubor morálních pravidel  
 

 c. Pravdivý obraz světa  
 

 

Otázka 12 

Standardizace výzkumu znamená, že:  

 a. Jeho výsledky potvrzují výchozí hypotézy.  
 

 b. Jeho parametry odpovídají obvyklému očekávání.  
 

 c. Jsou zajištěny stálé a neměnné podmínky aplikace určité techniky.  
 

 

Otázka 13 

Kolika stupňová je soustava obecného soudnictví?  

 a. třístupňová  
 

 b. dvoustupňová  
 

 c. čtyrstupňová  
 



Otázka 14 

Učení pomocí odměny a trestu je typické pro:  

 a. behaviorální psychologii  
 

 b. humanistickou psychologii  
 

 c. psychoanalýzu  
 

 

Otázka 15 

Každý stát má svůj právní řád a vyžaduje jeho dodržování. Pokud jako občan ČR pobývám v 

jiném státě je mou povinností:  

 
a. Řídit se právním řádem svého státu, pokud se nedostává do rozporu s právním řádem státu, 

v němž právě pobývám   

 b. Řídit se pouze právním řádem státu, v němž pobývám  
 

 c. Řídit se pouze právním řádem svého státu  
 

 

Otázka 16 

Kdy nabyla účinnosti Ústava ČR? 

 a. 28. října 1918  
 

 b. 1. ledna 1993  
 

 c. 16. prosince 1992  
 

 

Otázka 17 

Psychologický směr, který kladl důraz na jedinečnost člověka a motivaci, se nazývá:  

 a. behaviorismus  
 

 b. kognitivní psychologie  
 

 c. humanistická psychologie  
 

 

Otázka 18 

Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Dovolání  
 

 b. Odvolání  
 

 c. Obnova řízení  
 

 

Otázka 19 

Kdo se může zúčastnit zasedání zastupitelstva kraje?  

 a. jen zastupitelé  
 

 b. jen členové rady kraje  
 

 c. kdokoli, je veřejné  
 

 

Otázka 20 

Korelace znamená  

 a. Míru přesnosti výsledků výzkumu  
 

 
b. Vztah mezi dvěma jevy, přičemž kvantitativně vyjadřujeme míru, v níž hodnotě jedné proměnné 

odpovídá určitá hodnota druhé proměnné.   

 c. Vztah mezi odpověďmi respondentů a realitou  
 



Otázka 21 

Jak často probíhají v ČR volby do Senátu P ČR?  

 a. každých 5 let  
 

 b. každé 2 roky  
 

 c. každé 4 roky  
 

 

Otázka 22 

Autorita je  

 a. Totožná s mocí  
 

 b. Ocenění činnosti individua  
 

 c. Uznání a akceptování sociální pozice  
 

 

Otázka 23 

Prožívání je:  

 a. zážitek reality vnímaný pocitově  
 

 b. souhrnný název pro celek subjektivních psychických stavů a procesů  
 

 c. emočně katexovaná vzpomínka na minulou událost  
 

 

Otázka 24 

V ČR existují dva Vrchní soudy, které mají sídlo:  

 a. V Brně a v Olomouci  
 

 b. V Praze a v Brně  
 

 c. V Praze a v Olomouci  
 

 

Otázka 25 

Na jak dlouho jsou voleni poslanci Evropského parlamentu?  

 a. 4 roky  
 

 b. 6 let  
 

 c. 5 let  
 

 

Otázka 26 

V každém postoji jsou zahrnuty tyto složky:  

 a. kognitivní, emocionální, behaviorální  
 

 b. kognitivní, emoční, názorovou  
 

 c. kognitivní, konativní, kooperativní  
 

 

Otázka 27 

Vývojové období, kdy dle teorie E. Eriksona dochází ke konfliktu integrity versus zoufalství 

nazýváme:  

 a. střední dospělost  
 

 b. stáří  
 

 c. adolescence  
 



Otázka 28 

Autorem teorie zóny nejbližšího vývoje je:  

 a. S. Freud  
 

 b. C. R. Rogers  
 

 c. L. S. Vygotskij  
 

 

Otázka 29  

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

 a. Parlament, výkonné státní orgány, orgány územní samosprávy  
 

 b. Parlament a prezident  
 

 c. Poslanecká sněmovna a Senát  
 

 

Otázka 30 

Ústavní soud ČR:  

 a. Stojí mimo systém soustavy soudů, je orgánem ochrany ústavnosti.  
 

 b. V systému soudů je nejvyšším orgánem, rozhoduje o dovolání.  
 

 c. V systému soudů je nejvyšším orgánem, rozhoduje o obnově řízení.  
 

 

Otázka 31 

Důvody výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem zaměstnanci jsou:  

 a. Uvedeny taxativně v zákoníku práce  
 

 b. Uvedeny demonstrativně v zákoníku práce  
 

 c. Uvedeny v kolektivní smlouvě  
 

 

Otázka 32 

Člověk má právní osobnost:  

 a. Od narození do smrti  
 

 b. Od doby, kdy je mu přiznána soudním rozhodnutím  
 

 c. Od dovršení 18 let do smrti  
 

 

Otázka 33 

Sociotechnika znamená:  

 a. Aplikaci výsledků sociologických výzkumů v praxi  
 

 b. Modelování v sociální oblasti  
 

 c. Prognózování  
 

 

Otázka 34 

Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout 30 minutovou přestávku na jídlo a oddech nejdéle po:  

 a. 6 odpracovaných hodinách  
 

 b. 4 odpracovaných hodinách  
 

 c. 8 odpracovaných hodinách  
 

 



Otázka 35 

Co je to výjimečný trest v ČR:  

 a. Odnětí svobody od 15 do 25 let nebo doživotí  
 

 b. Peněžitý trest  
 

 c. Trest smrti  
 

 

Otázka 36 

Co je základní jednotkou místní správy?  

 a. obce  
 

 b. kraje  
 

 c. okresy  
 

 

Otázka 37 

Sociální interakce je  

 a. Typem konfliktního jednání  
 

 b. Označením spolupráce členů skupiny  
 

 
c. Poznávání druhých lidí a sebe sama v síti sociálních vztahů, komunikace mezi členy lidského 

společenství, vzájemné působení prostřednictvím vykonávaných činností.   

 

Otázka 38 

Deprivace je:  

 a. krátkodobé omezení senzorického vnímání  
 

 b. chronické neuspokojení potřeb  
 

 c. vnímání emocionálního nedostatku  
 

 

Otázka 39 

Evolucionismus je založen na myšlence, že:  

 a. Stavy následující jsou nezávislé na stavech předcházejících  
 

 b. Stavy následující jsou závislé na stavech předcházejících  
 

 c. Následnost stavů nehraje pro pochopení vývoje společnosti žádnou roli  
 

 

Otázka 40 

Který z uvedených názvů nepatří kraji?  

 a. Liberecký  
 

 b. Brněnský  
 

 c. Olomoucký  
 

 

Otázka 41 

Charakter 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 42 

W. I. Thomas se domníval, že  

 a. Situace jedinců je vědou nezachytitelná.  
 

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

 c. Empirická věda neexistuje.  
 

 

Otázka 43 

Do zastupitelstva obce má právo být volen občan od:  

 a. 40 let  
 

 b. 18 let  
 

 c. 21 let  
 

 

Otázka 44 

Psychický vývoj se realizuje prostřednictvím:  

 a. výchovy, učení a imprintingu  
 

 b. genetiky a socializace  
 

 c. zrání a učení  
 

 

Otázka 45 

Kolik poslanců má poslanecká sněmovna P ČR?  

 a. 81  
 

 b. 200  
 

 c. 65  
 

 

Otázka 46 

Sekundární analýza znamená  

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

 b. Opakované provedení výzkumu podle stejného výzkumného projektu  
 

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

 

Otázka 47 

Osvojit lze za splnění zákonných podmínek:  

 a. Zletilého  
 

 b. Nezletilé dítě i zletilého  
 

 c. Nezletilé dítě  
 

 

Otázka 48 

Temperament je:  

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

 b. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru  
 

 c. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují  
 

 



Otázka 49 

Jak dlouho může trvat tzv. zadržovací vazba:  

 a. 48 hodin  
 

 b. 24 hodin  
 

 c. 72 hodin  
 

 

Otázka 50 

Senzomotorické stádium kognitivního vývoje podle J.Piageta probíhá:  

 a. od narození do 1,5 až 2 let  
 

 b. od 4 až do 8 let  
 

 c. od 2 do 7 let  
 

 

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 

Kde sídlí Evropský parlament?  

 a. Štrasburk  
 

 b. Brusel a Štrasburk  
 

 c. Brusel  
 

 

Otázka 53 

Základními paměťovými procesy jsou:  

 a. sluchová, zraková a logická paměť  
 

 b. uložení, uchování a vybavení  
 

 c. krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá paměť  
 

 

Otázka 54 

Comte je zakladatelem  

 a. Fenomenologické sociologie  
 

 b. Pozitivismu  
 

 c. Sociobiologie  
 

 

Otázka 55 

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 56 

Vjem:  

 a. je výsledek zobrazení jednotlivého znaku objektu  
 

 b. je počitek  
 

 c. je výsledek vnímání  
 

 

Otázka 57 

Fluidní inteligence je:  

 a. získaná, ovlivnitelná učením, relativně stálá  
 

 b. vrozená, ovlivnitelná učením, vyvíjí se  
 

 c. vrozená, nezávislá na učení, nevyvíjí se  
 

 

Otázka 58 

Polyandrie znamená:  

 a. Soužití jedné ženy s několika muži  
 

 b. Soužití několika heterosexuálních párů  
 

 c. Soužití jednoho muže s několika ženami  
 

 

Otázka 59 

Technika Focus-groups  

 a. Se opírá o skupinovou diskusi na dané téma  
 

 b. Je založena na sociodramatu  
 

 c. Znamená výběr respondentů z populace  
 

 

Otázka 60 

Jedním z nejdůležitějších modernizačních procesů je:  

 a. rozšiřování náboženského vědomí  
 

 b. industrializace  
 

 c. deinstitucionalizace  
 

 


