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Společenské vědy a právo 1 – Doporučená doba zpracování:
40 minut

1. Politická strana, která alespoň třikrát za sebou zvítězí v soutěživých volbách
s takovým ziskem, aby mohla sama sestavit většinovou vládu, se v Sartoriho
terminologii nazývá:
a) majoritní strana
b) vládní strana
c) dominantní strana
d) predominantní strana
e) hegemonní strana
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Mezi funkce politických stran v demokratických politických systémech nepatří:
sociologická funkce
socializační funkce
rekrutivní funkce
integrativní funkce
mobilizační funkce

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Volební klauzule je:
přirozený práh pro vstup do zastupitelského orgánu
volební kauce
procento hlasů nutné pro postup do skrutinia
forma kandidatury resp. forma volební registrace
metoda přepočítávání hlasů na mandáty

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Funkční období Poslanecké sněmovny PČR trvá nejvýše:
3 roky
4 roky
5 let
6 let
Poslanecká sněmovna nemá stanoveno řádné funkční období

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Zákonné opatření v České republice přijímá:
prezident ČR
Senát PČR
zastupitelstvo kraje
Poslanecká sněmovna PČR
vláda ČR

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Rada bezpečnosti OSN je složena:
ze 4 stálých a 10 nestálých členů
z 10 stálých a 5 nestálých členů
z 5 stálých a 10 nestálých členů
z 5 stálých, 2 permanentních a 8 nestálých členů
z 8 stálých, 2 permanentních a 5 nestálých členů

hv-1/1

7.
a)
b)
c)
d)
e)

V kraji ČR s počtem obyvatel do 600 000 činí počet členů Zastupitelstva kraje:
35 členů
45 členů
55 členů
65 členů
75 členů

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Starosta obce v ČR je volen:
zastupitelstvem obce nejméně 4/5 většinou přítomných
zastupitelstvem obce
zastupitelstvem obce se souhlasem krajského hejtmana
zastupitelstvem kraje
přímo občany dané obce

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Sociologie je oborem vědeckého poznání, který obsahuje:
teoretickou a empirickou složkou
teoretickou, metodologickou a empirickou složkou
metodologickou a empirickou složku
teoretickou, metodickou a empirickou složkou
teoretickou a metodologickou složkou

10. Kultura je často nazývána „druhou přírodou“ prostředí žití člověka. Znamená to, že:
a) kultura člověku nahradila přírodu jako prostor žití
b) kulturu vytvářejí lidé, aby dokázali žít ve společném prostoru
c) lidová kultura je synonymem přírody
d) kultura je společným programem soužití lidí a zvířat
e) kultura je schopná naplnit všechny potřebné životní funkce člověka
11. V klasifikaci sociálních skupin přiřadíme sociální agregát k:
a) neformálním skupinám
b) úzkým skupinám
c) sekundárním skupinám
d) pravým skupinám
e) nepravým skupinám
12. V sociologickém pojmosloví znamená sociální mobilita:
a) soudobý trend k rovným příležitostem žen a mužů
b) zvyšování životní úrovně lidí
c) rychlou a neomezenou výměnu sociálních informací ve společnosti
d) sociální pohyb, kterým se mění sociální uspořádání společnosti
e) sociální nerovnost, tj. nerovné uspořádání sociálních pozic ve společnosti
13. Život v soudobé společnosti lze charakterizovat jako:
a) vysoce institucionalizovaný a málo organizovaný
b) institucionalizovaný a neorganizovaný
c) vysoce institucionalizovaný a vysoce organizovaný
d) málo institucionalizovaný a vysoce organizovaný
e) neinstitucionalizovaný a organizovaný
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14. Výskyt deviantního jednání (ze sociologického pohledu) pro společnost znamená:
a) vždy negativní jev
b) vždy ukazatel kriminality dané společnosti
c) často negativní jev, ale má i pozitivní stránku (např. „ostrůvky pozitivní deviace“)
d) vždy pozitivní jev
e) vždy důsledek nefungujícího řádu ve společnosti
15. Nejblíže pojmu regionální politika v nadnárodní úrovni stojí:
a) komunální politika
b) regionalismus
c) strukturální politika
d) regionalistika
e) regionální hnutí
16. V sociologickém výzkumu se velmi často používá metoda:
a) experimentální
b) procedurální
c) zdravého rozumu
d) statistická
e) konceptuální
17. Procesní právo je
a) věcné právo, které je uvedeno v občanském zákoníku
b) součástí práva hmotného
c) souborem norem upravujících uplatňování práva v soudním a správním řízení
d) úprava postupu jednání Parlamentu
e) individuální právní předpis
18. Společné jmění manželů vzniká:
a) uzavřením smlouvy o SJM
b) uzavřením manželství jen mezi manžely
c) rozhodnutím soudu
d) z rozhodnutí jednoho z manželů s přivolením soudu
e) mezi registrovanými partnery
19. Platnost právního předpisu vyjadřuje
a) taxativní vymezení podmínek předpisu
b) možnost odchýlit se od jeho znění
c) uvedení předpisu zejména ve Sbírce zákonů
d) povinnost podle předpisu postupovat
e) právní moc a vykonatelnost
20. Jednostranné právní jednání je:
a) darování
b) nájemní smlouva
c) výpověď z pracovního poměru
d) dohoda o změně závazku
e) kupní smlouva
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