
Komunitní rozvoj 
 

bakalářské prezenční studium 
 
Otázka 1 
Validita je:  

 a. Míra těsnosti vztahu dvou proměnných   

 b. Přesnost měření sociálních jevů   

 c. Platnost výsledků měření ve smyslu míry shody mezi daty a skutečností   
 
Otázka 2  
Příprava k trestnému činu a pokus o trestný čin jsou:  

 a. Trestné s polovinou trestní sazby, jako čin dokonaný   

 b. Trestné se stejným trestem, jako čin dokonaný   

 c. Nejsou trestné   
 
Otázka 3 
Vývojové období, kdy dle teorie E. Eriksona dochází ke konfliktu integrity versus zoufalství 
nazýváme:  

 a. adolescence   

 b. střední dospělost   

 c. stáří   
 
Otázka 4 
Kdo jsou přísedící u soudu?  

 a. obhájci   

 b. laičtí členové senátu   

 c. státní zástupci   
 
Otázka 5 
Který z uvedených názvů nepatří kraji?  

 a. Liberecký   

 b. Olomoucký   

 c. Brněnský   
 
Otázka 6 
V každém postoji jsou zahrnuty tyto složky:  

 a. kognitivní, konativní, kooperativní   

 b. kognitivní, emocionální, behaviorální   

 c. kognitivní, emoční, názorová   
 
Otázka 7 
Primární skupina je  

 a. Skupina, kterou dospělé individuum považuje za nejdůležitější.   



 b. Skupina nejbližších příbuzných dítěte   

 c. Dominantní společenská skupina   
 
Otázka 8 
Do zastupitelstva obce má právo být volen občan od:  

 a. 21 let   

 b. 40 let   

 c. 18 let   
 
Otázka 9 
Do systému veřejného práva se řadí tato odvětví:  

 a. Obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo soukromé   

 b. Správní právo, ústavní právo, trestní právo   

 c. Občanské právo hmotné, občanské právo procesní, obchodní právo   
 
Otázka 10 
Osvojit lze za splnění zákonných podmínek:  

 a. Nezletilé dítě i zletilého   

 b. Zletilého   

 c. Nezletilé dítě   
 
Otázka 11 
Zygmunt Bauman nazval současnou fázi společnosti  

 a. Reflexivní modernita   

 b. Tekutá modernita   

 c. Druhá modernita   
 
Otázka 12 
Kdo se může zúčastnit zasedání zastupitelstva kraje?  

 a. kdokoli, je veřejné   

 b. jen členové rady kraje   

 c. jen zastupitelé   
 
Otázka 13 
Kým je vykonávána samospráva?  

 a. kraje a obce   

 b. obce   

 c. okresy a obce   
 
Otázka 14 
Od čeho se odvíjí počet členů zastupitelstva obce?  

 a. od geografické polohy obce   



 b. od počtu obyvatel obce   

 c. od rozlohy obce   
 
Otázka 15 
Která z následujících ideologií není demokratická?  

 a. liberalismus   

 b. fašismus   

 c. konzervatismus   
 
Otázka 16 
Jak často se schází zastupitelstvo obce?  

 a. 1x měsíčně   

 b. dle potřeby   

 c. dle potřeby, minimálně 1x za 3 měsíce   
 
Otázka 17 
Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Obnova řízení   

 b. Dovolání   

 c. Odvolání   
 
Otázka 18 
Kdo schvaluje rozpočet obce?  

 a. starosta   

 b. zastupitelstvo   

 c. rada   
 
Otázka 19 
Sociologická literatura považuje prestiž za  

 a. Společenskou vážnost, která se dostává individuu.   

 b. Umístění individua v sociální struktuře   

 c. Umístění individua v dělbě práce   
 
Otázka 20 
Který kraj má nejmén ě obyvatel?  

 a. Karlovarský   

 b. Vysočina   

 c. Liberecký   
 
Otázka 21 
Co znamená, že rozsudek je v právní moci:  

 a. Byl ústně vyhlášen předsedou senátu za účasti všech účastníků.   



 b. Byl doručen všem účastníkům a již marně uplynula lhůta k podání odvolání.   

 c. Byl doručen všem účastníkům.   
 
Otázka 22 
Korelace znamená  

 a. Míru přesnosti výsledků výzkumu   

 b. Vztah mezi odpověďmi respondentů a realitou   

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

 
Otázka 23 
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 24 
Libido a Thanatos jsou v teorii S. Freuda:  

 a. stavy superega   

 b. pudy   

 c. typy charakteru   
 
Otázka 25 
Paradigma znamená  

 a. Soubor morálních pravidel   

 b. Pravdivý obraz světa   

 c. Základní vzor určité vědy, který je alespoň dočasně platný jako soubor univerzálních pravidel.   
 
Otázka 26 
Pojem existenciální vakuum patří do teorie:  

 a. S. Freuda   

 b. K. Lewina   

 c. V. E. Frankla   
 
Otázka 27 
Karel Marx orientuje sociologii na studium:  

 a. Individuálního jednání   

 b. Sociálních interakcí   

 c. Společensko-ekonomických formací   
 
  



Otázka 28 
Introspekce je:  

 a. pozorování změn chování v závislosti na změně prostředí   

 b. pozorování projevů chování jedince   

 c. pozorování vnitřních psychických jevů   
 
Otázka 29 
Public relations znamená  

 a. Určité praktiky, jimiž firmy pracují s veřejností   

 b. Síť mezilidských vztahů ve firmě   

 c. Systém sociálního zabezpečení pracovníků firmy   
 
Otázka 30 
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 31 
Jako sociální klima se v sociologii označuje  

 a. Víra v sílu skupiny   

 b. Určitá základní kvalita vztahů v organizaci   

 c. Situace, v níž se v organizaci rodí nové vztahy   
 
Otázka 32 
V čele statutárního města stojí:  

 a. primátor   

 b. starosta   

 c. hejtman   
 
Otázka 33 
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 34 
Animus, anima, persona, stín jsou:  

 a. typy temperamentu   

 b. druhy charakteru   

 c. archetypy   
 
 



Otázka 35 
Kdo má v ČR pravomoc vydávat obecně závazné normativní právní akty:  

 a. Parlament a prezident   

 b. Poslanecká sněmovna a Senát   

 c. Parlament, výkonné státní orgány, orgány územní samosprávy   
 
Otázka 36 
Kde sídlí Evropský parlament?  

 a. Brusel   

 b. Štrasburk   

 c. Brusel a Štrasburk   
 
Otázka 37 
Vigilita je:  

 a. stav aktivace organismu   

 b. spánek   

 c. bdění   
 
Otázka 38 
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 39 
Kdo nebyl sociologem?  

 a. I. A. Bláha   

 b. J. Patočka   

 c. T. G. Masaryk   
 
Otázka 40 
Jak dlouhé je funkční období prezidenta ČR?  

 a. 4 roky   

 b. 5 let   

 c. 6 let   
 
Otázka 41 
Charakter je:  

 a. soubor psychických vlastností jedince, které jej plně vystihují   

 b. soubor převážně získaných psychických vlastností hodnotícího a etického charakteru   

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



 
Otázka 42 
Co je to výjimečný trest v ČR:  

 a. Peněžitý trest   

 b. Trest smrti   

 c. Odnětí svobody od 15 do 25 let nebo doživotí   
 
Otázka 43 
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 44 
Nutnými náležitostmi, které musí obsahovat pracovní smlouva jsou: 

 a. druh práce, výše mzdy, sjednání zkušební doby   

 b. místo výkonu práce, stanovení pracovní doby, výše mzdy   

 c. druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce   
 
Otázka 45 
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 46 
Metaforou společnosti jako divadla proslul  

 a. August Comte   

 b. Edvard Beneš   

 c. Erving Goffman   
 
Otázka 47 
Člověk má právní osobnost:  

 a. Od dovršení 18 let do smrti   

 b. Od doby, kdy je mu přiznána soudním rozhodnutím   

 c. Od narození do smrti   
 
Otázka 48 
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. nálada   

 c. vášeň   
 
Otázka 49 
Princip heuristických myšlenkových operací spočívá v tím, že:  

 a. jejich provádění se řídí sérií přesných pravidel   

 b. k dosažení cíle vede několik cest   

 c. výsledky jsou vyhodnocovány z hlediska správné-nesprávné   
 
Otázka 50 
Psychický vývoj se realizuje prostřednictvím:  

 a. zrání a učení   

 b. výchovy, učení a imprintingu   

 c. genetiky a socializace   
 
Otázka 51 
Senzomotorické stádium kognitivního vývoje podle J.Piageta probíhá:  

 a. od 4 až do 8 let   

 b. od narození do 1,5 až 2 let   

 c. od 2 do 7 let   
 
Otázka 52 
Pro které vývojové období je typická antropomorfizace:  

 a. střední dospělost   

 b. kojenec   

 c. předškolní věk   
 
Otázka 53 
Jak se dělí statutární město?  

 a. městské části, městské obvody   

 b. centrum a sídliště   

 c. stavební obvody   
 
Otázka 54 
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 55 
Učení pomocí odměny a trestu je typické pro:  

 a. humanistickou psychologii   



 b. psychoanalýzu   

 c. behaviorální psychologii   
 
Otázka 56 
Deviace znamená  

 a. Určitý typ sexuálního chování   

 b. Rozpad společenského normativního systému   

 c. Odchylku jednání od pravidel vytvořených společností   
 
Otázka 57 
Co neupravuje Schengenská dohoda?  

 a. společnou kontrolu vnějších hranic EU   

 b. počty uprchlíků ze zemí zasažených válečným konfliktem   

 c. společnou vízovou politiku vůči třetím zemím   
 
Otázka 58 
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, byla starší 30 let, složila odbornou zkoušku   

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

 
Otázka 59 
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 60 
Sekundární analýza znamená  

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

 b. Opakované provedení výzkumu podle stejného výzkumného projektu   

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


