
Zdravotně sociální pracovník 
Bakalářské prezenční studium 

Test: Základy společenských věd 

30 otázek za 30 bodů, časový limit 15 minut 

 

Otázka 1  

Co je to věcné břemeno:  

 a. Závada movité věci, která zakládá právo na odstoupení od smlouvy  
 

 b. Druh pojištění nemovitosti  
 

 c. Omezení vlastnického práva k nemovité věci  
 

 

Otázka 2  

V jaké působnosti rozhodují orgány obce?  

 a. státní  
 

 b. zastupitelské a státní  
 

 c. samostatné a přenesené  
 

 

Otázka 3  

Kolik soudců má Ústavní soud:  

 a. 12  
 

 b. 20  
 

 c. 15  
 

 

Otázka 4  

Dle právní teorie se právní norma skládá:  

 a. Hypotéza, dispozice, sankce  
 

 b. Začátek, střed, závěr  
 

 c. Část primární a část sekundární  
 

 

Otázka 5  

Sociologická literatura považuje prestiž za  

 a. Umístění individua v dělbě práce  
 

 b. Umístění individua v sociální struktuře  
 

 c. Společenskou vážnost, která se dostává individuu.  
 

 

Otázka 6  

Primární skupina je  

 a. Skupina nejbližších příbuzných dítěte  
 

 b. Dominantní společenská skupina  
 

 c. Skupina, kterou dospělé individuum považuje za nejdůležitější.  
 



 

Otázka 7  

Autorita je  

 a. Totožná s mocí  
 

 b. Ocenění činnosti individua  
 

 c. Uznání a akceptování sociální pozice  
 

 

Otázka 8  

Prožívání je:  

 a. emočně katexovaná vzpomínka na minulou událost  
 

 b. souhrnný název pro celek subjektivních psychických stavů a procesů  
 

 c. zážitek reality vnímaný pocitově  
 

 

Otázka 9  

Kdo se může zúčastnit zasedání zastupitelstva kraje?  

 a. jen členové rady kraje  
 

 b. kdokoli, je veřejné  
 

 c. jen zastupitelé  
 

 

Otázka 10  

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 11  

Vjem:  

 a. je počitek  
 

 b. je výsledek zobrazení jednotlivého znaku objektu  
 

 c. je výsledek vnímání  
 

 

Otázka 12  

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práva a brát na sebe 

povinnosti se nazývá:  

 a. Zletilost  
 

 b. Způsobilost k právním úkonům  
 

 c. Právní subjektivita  
 

 

  



Otázka 13  

Afekt je:  

 a. silná, intenzivní, relativně trvalá emoce  
 

 b. silná, dlouhodobá, pomalu vznikající i odeznívající emoce  
 

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

 

Otázka 14  

Jak často se schází zastupitelstvo obce?  

 a. dle potřeby, minimální 1x za 3 měsíce  
 

 b. dle potřeby  
 

 c. 1x měsíčně  
 

 

Otázka 15  

Émile Durkheim chápal sociální jevy jako skutečnosti  

 a. Konstruované vědomím jednotlivých individuí  
 

 b. Vytvářené lidmi v důsledku vlivu existujících historických hodnot  
 

 c. Stojící nad individuem a ovlivňující jeho jednání  
 

 

Otázka 16  

Za sociální roli se považuje  

 a. Ocenění individua v očích druhých  
 

 b. Umístění individua v sociální struktuře  
 

 c. Soustava daného nebo vyžadovaného, často dlouhodobě trénovaného chování  
 

 

Otázka 17  

Kdo jsou přísedící u soudu?  

 a. obhájci  
 

 b. laičtí členové senátu  
 

 c. státní zástupci  
 

 

Otázka 18  

G. H. Mead je reprezentantem:  

 a. Teorie sociální směny  
 

 b. Sociometrie  
 

 c. Symbolického interakcionismu  
 

 

  



Otázka 19  

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 20  

V každém postoji jsou zahrnuty tyto složky:  
  

 a. kognitivní, konativní, kooperativní  
 

 b. kognitivní, emoční, názorovou  
 

 c. kognitivní, emocionální, behaviorální  
 

 

Otázka 21  

Projekcí rozumíme:  

 a. tendenci k pozitivnímu či negativnímu očekávání vůči budoucímu jevu  
 

 b. tendenci promítat vlastní vlastnosti a prožitky do druhého  
 

 c. podvědomou tendenci k předpojatosti  
 

 

Otázka 22  

Sociální mobilita znamená  

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

 b. Přesun individuí z jedné společenské vrstvy do jiné  
 

 c. Schopnost společnosti přizpůsobit se rychlým společenským změnám  
 

 

Otázka 23  

Kde je vykonávána samospráva?  

 a. obce  
 

 b. okresy a obce  
 

 c. kraje a obce  
 

 

Otázka 24  

Typický dvoustranný právní úkon je:  

 a. Správní rozhodnutí  
 

 b. Rozsudek  
 

 c. Smlouva  
 

 

  



Otázka 25  

Potřeby dělíme na:  

 a. biologické a metapotřeby  
 

 b. základní a nadstavbové  
 

 c. biologické a sociální  
 

 

Otázka 26  

Důvody výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem zaměstnanci jsou:  

 a. Uvedeny demonstrativně v zákoníku práce  
 

 b. Uvedeny v kolektivní smlouvě  
 

 c. Uvedeny taxativně v zákoníku práce  
 

 

Otázka 27  

Chování lze rozlišovat do forem:  

 a. vnitřní a vnější  
 

 b. expresivní a adaptivní  
 

 c. záměrné a nezáměrné  
 

 

Otázka 28  

Jak se jmenují poradní orgány zastupitelstva obce?  

 a. komise  
 

 b. aktivy  
 

 c. výbory  
 

 

Otázka 29  

Jak dlouho může trvat tzv. zadržovací vazba:  

 a. 48 hodin  
 

 b. 24 hodin  
 

 c. 72 hodin  
 

 

Otázka 30 

Paradigma znamená  

 a. Pravdivý obraz světa  
 

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

pravidel.   

 c. Soubor morálních pravidel  
 

 
 


