
Komunitní rozvoj 
Bakalářské prezenční studium 

Test: Základy společenských věd 

60 otázek za 60 bodů, časový limit 25 minut 

 

Otázka 1 

V ČR existují dva Vrchní soudy, které mají sídlo:  

 a. V Praze a v Olomouci  
 

 b. V Praze a v Brně  
 

 c. V Brně a v Olomouci  
 

 

Otázka 2  

Jak se jmenují poradní orgány zastupitelstva obce?  

 a. komise  
 

 b. aktivy  
 

 c. výbory  
 

 

Otázka 3 

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 4 

K regulaci vlastního chování a jednání slouží:  

 a. volní vlastnosti  
 

 b. temperamentové vlastnosti  
 

 c. systém hodnot a svědomí  
 

 

Otázka 5  

Základním rysem sociálního jednání je podle Webera např.  

 a. Jeho smysl a význam, jemuž je třeba porozumět.  
 

 b. Jeho časoprostorová dimenze  
 

 c. Jeho měřitelnost  
 

 

Otázka 6 

Příprava k trestnému činu a pokus o trestný čin jsou:  

 a. Trestné s polovinou trestní sazby, jako čin dokonaný  
 

 b. Nejsou trestné  
 



 c. Trestné se stejným trestem, jako čin dokonaný  
 

 

Otázka 7  

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  
 

 

Otázka 8 

Čím je tvořena veřejná správa v České republice?  

 a. ministerstvy  
 

 b. státní správou  
 

 c. státní správou a samosprávou  
 

 

Otázka 9 

Dovednost je: 

 a. soubor vlastností charakteru  
 

 b. naučená dispozice k nějaké činnosti  
 

 c. vrozená schopnost (např. talent)  
 

 

Otázka 10 

Co je to ordál:  

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

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

 c. Správní jednotka ve středověkých Čechách  
 

 

Otázka 11 

Autorita je  

 a. Totožná s mocí  
 

 b. Ocenění činnosti individua  
 

 c. Uznání a akceptování sociální pozice  
 

 

Otázka 12 

Sociologická literatura považuje prestiž za  

 a. Umístění individua v dělbě práce  
 

 b. Společenskou vážnost, která se dostává individuu.  
 

 c. Umístění individua v sociální struktuře  
 

 

  



Otázka 13 

Co je to trestný čin:  

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

 b. Každý nemorální čin  
 

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

 

Otázka 14 

Vigilita je:  

 a. stav aktivace organismu  
 

 b. bdění  
 

 c. spánek  
 

 

Otázka 15 

Od čeho se odvíjí počet členů zastupitelstva obce?  

 a. od geografické polohy obce  
 

 b. od rozlohy obce  
 

 c. od počtu obyvatel  
 

 

Otázka 16 

Sociální mobilita znamená  

 a. Přesun individuí z jedné společenské vrstvy do jiné  
 

 b. Schopnost společnosti přizpůsobit se rychlým společenským změnám  
 

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

 

Otázka 17 

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 18 

Kým je vykonávána samospráva?  

 a. kraje a obce  
 

 b. okresy a obce  
 

 c. obce  
 

 

Otázka 19 

Dle právní teorie se právní norma skládá:  

 a. Hypotéza, dispozice, sankce  
 

 b. Část primární a část sekundární  
 



 c. Začátek, střed, závěr  
 

 

Otázka 20 

Chování lze rozlišovat do forem:  

 a. záměrné a nezáměrné  
 

 b. expresivní a adaptivní  
 

 c. vnitřní a vnější  
 

 

Otázka 21 

Jak dlouho může trvat tzv. zadržovací vazba:  

 a. 48 hodin  
 

 b. 24 hodin  
 

 c. 72 hodin  
 

 

Otázka 22 

Kdo se může zúčastnit zasedání zastupitelstva kraje?  

 a. jen zastupitelé  
 

 b. kdokoli, je veřejné  
 

 c. jen členové rady kraje  
 

 

Otázka 23 

Psychické vlastnosti osobnosti jsou:  

 a. vnitřní procesy a stavy psychiky jedince  
 

 b. vnější projevy vnitřních procesů jedince  
 

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

 

Otázka 24 

Potřeby dělíme na:  

 a. základní a nadstavbové  
 

 b. biologické a metapotřeby  
 

 c. biologické a sociální  
 

 

Otázka 25 

Karel Marx orientuje sociologii na studium:  

 a. Sociálních interakcí  
 

 b. Individuálního jednání  
 

 c. Společensko-ekonomických formací  
 

 

  



Otázka 26 

Aby mohl zákon vstoupit v platnost, musí být stanoveným způsobem veřejně vyhlášen. V ČR 

je tímto způsobem zveřejnění v:  

 a. Odborných právních informačních systémech  
 

 b. Sbírce zákonů  
 

 c. Médiích  
 

 

Otázka 27 

W. I. Thomas se domníval, že  

 a. Empirická věda neexistuje.  
 

 b. Situace jedinců je vědou nezachytitelná.  
 

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

 

Otázka 28 

Prožívání je:  

 a. emočně katexovaná vzpomínka na minulou událost  
 

 b. zážitek reality vnímaný pocitově  
 

 c. souhrnný název pro celek subjektivních psychických stavů a procesů  
 

 

Otázka 29 

Kdo vykonává dozor nad činností obcí?  

 a. krajský úřad  
 

 b. okresní úřad  
 

 c. magistrát  
 

 

Otázka 30 

Kolektivním nevědomím rozumíme:  

 a. soubor biických změn vědomí  
 

 b. soubor archetypů tvořících základ kultury  
 

 c. soubor neuvědomovaných předsudků společnosti vůči rolím jedince  
 

 

Otázka 31 

Do zastupitelstva obce má právo být volen občan od:  

 a. 21 let  
 

 b. 40 let  
 

 c. 18 let  
 

 

Otázka 32 

Kolika stupňová je soustava obecného soudnictví?  

 a. dvoustupňová  
 



 b. čtyrstupňová  
 

 c. třístupňová  
 

 

Otázka 33 

Kolik je v České republice krajů?  

 a. 15  
 

 b. 14  
 

 c. 12  
 

 

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  
 

 
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, byla 

zapsána v České advokátní komoře   

 

Otázka 35 

Myšlení je:  

 a. základním procesem poznání  
 

 b. spojení vnímání s pamětí  
 

 c. přetváření představ do nových forem  
 

 

Otázka 36 

Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Dovolání  
 

 b. Odvolání  
 

 c. Obnova řízení  
 

 

Otázka 37 

Základní formou motivů jsou: 

 a. pudy  
 

 b. ambice  
 

 c. potřeby  
 

 

Otázka 38 

Kdo schvaluje rozpočet obce?  

 a. rada  
 

 b. starosta  
 

 c. zastupitelstvo  
 

 



Otázka 39 

Kdo jsou přísedící u soudu?  

 a. státní zástupci  
 

 b. laičtí členové senátu  
 

 c. obhájci  
 

 

Otázka 40 

Deprivace je: 

 a. chronické neuspokojení potřeb  
 

 b. vnímání emocionálního nedostatku  
 

 c. krátkodobé omezení senzorického vnímání  
 

 

Otázka 41 

Technika Focus-groups  

 a. Je založena na sociodramatu  
 

 b. Se opírá o skupinovou diskusi na dané téma  
 

 c. Znamená výběr respondentů z populace  
 

 

Otázka 42 

Obhájcem v trestním řízení může být jen:  

 a. Advokát  
 

 b. Advokát a obecný zmocněnec  
 

 c. Advokát, notář, obecný zmocněnec  
 

 

Otázka 43 

Za sangvinika označujeme člověka:  

 a. klidného, netečného, pomalého, extraverta  
 

 b. čilého, veselého, společenského, nestálého  
 

 c. rychlého, samostatného, dráždivého, snadno vzrušivého a zklidnitelného  
 

 

Otázka 44 

Konflikt je  

 a. Opakem kooperace  
 

 b. Určitým střetnutím protichůdných sil na cestě k cíli  
 

 c. Vnímání rozdílu, který není ohrožující  
 

 

Otázka 45 

Které soudy fungují jako soudy odvolací:  

 a. Krajské a Nejvyšší  
 

 b. Krajské a Vrchní  
 



 c. Vrchní a Nejvyšší  
 

 

Otázka 46 

Jak vzniká mandát člena zastupitelstva obce?  

 a. nástupem do funkce  
 

 b. jmenováním  
 

 c. zvolením  
 

 

Otázka 47  

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 48 

Významný kodex civilního práva CORPUS IURIS CIVILIS, který vznikl za císaře Justiniána, 

byl sepsán:  

 a. 2. století n.l.  
 

 b. 6. století n.l.  
 

 c. 2. století př.n.l  
 

 

Otázka 49 

Jak se dělí moc v České republice?  

 a. vláda a parlament  
 

 b. exekutiva, legislativa, judikativa  
 

 c. zákonodárná, legislativa, soudní  
 

 

Otázka 50 

Psychohygiena se zaměřuje na:  

 a. schopnost sebeprosazení  
 

 b. udržení psychické rovnováhy  
 

 c. léčení psychického onemocnění  
 

 

Otázka 51 

Konfrontace jako typ konfliktu znamená  

 a. Že účastníci konfliktu na sebe útočí bez snahy pochopit stanovisko druhé strany  
 

 b. Popření konfliktu  
 

 c. Diskusi, ve které si partneři vyjasňují svá stanoviska  
 

 

  



Otázka 52 

Neformální skupiny jsou založeny na  

 a. Absenci jakýchkoliv vztahů a vazeb  
 

 b. Oficiálních vztazích a vazbách  
 

 c. Neoficiálních vztazích a vazbách  
 

 

Otázka 53 

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 54  

Za aktéra je v sociologii považován  

 a. Sociální struktura  
 

 b. Jednající subjekt  
 

 c. Sociální systém  
 

 

Otázka 55 

Fluidní inteligence je:  

 a. vrozená, nezávislá na učení, nevyvíjí se  
 

 b. získaná, ovlivnitelná učením, relativně stálá  
 

 c. vrozená, ovlivnitelná učením, vyvíjí se  
 

 

Otázka 56 

Kolik soudců má Ústavní soud:  

 a. 15  
 

 b. 20  
 

 c. 12  
 

 

Otázka 57 

Introspekce je:  

 a. pozorování změn chování v závislosti na změně prostředí  
 

 b. pozorování vnitřních psychických jevů  
 

 c. pozorování projevů chování jedince  
 

 

Otázka 58 

Co to znamená princip oddělení moci? 

 a. rozdělení moci mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní  
 

 b. rozdělení moci mezi prezidenta a parlament  
 



 c. dělení moci mezi státní správu a samosprávu  
 

 

Otázka 59 

Haló efekt je  

 
a. Situace, ve které se člověk nechá unést jediným nápadným rysem druhých, ať už příznivým 

nebo nepříznivým.   

 b. Situace, ve které člověk podléhá názoru druhého člověka.  
 

 c. Situace, v které člověk odpovídá na nejasný podnět druhého člověka  
 

 

Otázka 60 

Jak často se schází zastupitelstvo obce?  

 a. dle potřeby, minimální 1x za 3 měsíce  
 

 b. 1x měsíčně  
 

 c. dle potřeby  
 

 


