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1.

Masová politická strana je dle Duvergera:
a) strana reprezentující dělnickou třídu
b) strana s velkou voličskou podporou
c) decentralizovaná strana s neformální organizační strukturou
d) centralizovaná strana usilující o velký počet členů
e) strana, jež je dlouhodobou součástí vládních koalic

2.

Zatrhněte nesprávné tvrzení týkající se volebního systému voleb do Senátu ČR:
a) ČR je pro potřeby senátních voleb rozdělena do 81 volebních obvodů
b) ve volbách do Senátu se používá personální formy kandidatury
c) struktura hlasu ve volbách do senátu je dána jediným hlasem
d) systém voleb do Senátu využívá jednomandátových volebních obvodů
e) ve volbách do Senátu se používá princip relativní většiny

3.

Pro prezidentský model dělby moci není typické:
a) prezidenta je možno zbavit funkce pouze jistým druhem soudního řízení
b) výkonná moc je od moci zákonodárné striktně oddělena
c) prezident má právo předčasně rozpouštět zákonodárný sbor
d) prezident je vybaven úplnou výkonnou mocí
e) neslučitelnost poslaneckého mandátu s výkonem ministerské funkce

4.

Mezi konzervativní hodnoty patří:
a) svoboda volby v hodnotových otázkách
b) kolektivní vlastnictví výrobních prostředků
c) obrana tradiční rodiny
d) multikulturalismus
e) podpora alternativních životních stylů

5.

Funkční období Senátu PČR trvá:
a) 3 roky, přičemž vždy po roce se obnovuje třetina senátorů
b) 4 roky, přičemž vždy po dvou letech se obnovuje polovina senátorů
c) 5 let
d) 6 let, přičemž vždy po 2 letech se obnovuje třetina senátorů
e) 9 let, přičemž vždy po 3 letech se obnovuje třetina senátorů

6.

Nepřímá volba znamená:
a) volba v zastoupení na základě plné moci
b) volba prostřednictvím moderních informačních technologií (e-government)
c) volba prostřednictvím sboru volitelů
d) volba ze zahraničí
e) volba v jiném volebním obvodu
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7.

V rámci přenesené působnosti může obec v ČR vydávat:
a) zákonná opatření obce
b) obecní zákony
c) nařízení obce
d) obecně závazné vyhlášky
e) obecně závazné interpretace soudních rozhodnutí

8.

V čele krajského úřadu v ČR je:
a) zástupce krajského hejtmana
b) tajemník jmenovaný hejtmanem
c) tajemník volený krajským zastupitelstvem
d) ředitel jmenovaný ministrem vnitra na návrh hejtmana
e) ředitel jmenovaný hejtmanem se souhlasem ministra vnitra

9.

Univerzální charakter sociologie znamená, že studuje:
a) člověka jako univerzální bytost
b) procesy univerzalizace
c) všechny sociální jevy
d) celý svět
e) všechny jevy

10. Kulturně deterministické koncepce (sociologismus) v sociologii jsou spojeny se
jménem:
a) A. Comte
b) K. Marx
c) G. Simmel
d) H. Spencer
e) E. Durkheim
11. Popperův pojem uzavřená společnost lze vysvětlit jako:
a) synonymum společnosti s nízkou sociální mobilitou
b) synonymum multikulturní společnosti
c) synonymum společnosti zabraňující emigraci
d) synonymum společnosti zabraňují imigraci
e) synonymum společnosti ochraňující své kulturní dědictví
12. Pojem ageismus vyjadřuje nejvíce:
a) úsilí o solidaritu se stárnoucí populací
b) diskriminaci osob staršího věku
c) nadvládu starších generací
d) etapu života, která se označuje jako stáří
e) stárnutí společnosti
13. Který termín není v sociologickém slovníku spojován se systémy sociální stratifikace:
a) stavovský
b) třídní
c) kastovní
d) párijský
e) otrokářský
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14. Které synonymum se v sociologii nepoužívá pro soudobou společnost:
a) postindustriální
b) postnacionalistická
c) globální
d) meritokratická
e) informační
15. Který z typů regionálního rozvoje má oporu ve vypracovaném teoretickém východisku:
a) endogenní
b) destruktivní
c) reorganizační
d) instruktivní
e) evoluční
16. Co z následujících charakteristik platí zároveň pro sociologický výzkum a výzkum
veřejného mínění:
a) studium osobních dokumentů
b) užití techniky vyprávění
c) statistické zpracování dat
d) užití monografické procedury
e) kvalitativní zaměření výzkumu
17. České právo přísluší ke:
a) kontinentálnímu typu právní kultury
b) angloamerickému typu právní kultury
c) jinému typu právní kultury než sub a) a b)
d) k východoevropskému typu právní kultury
e) žádná z odpovědí není správná
18. Právo je vymezeno jako:
a) obecné pravidlo chování
b) obecně závazné pravidlo chování, stanovené státem aprobovaným způsobem a
vynutitelné státní mocí
c) každé pravidlo chování, které je stanoveno zákonem
d) pravidlo chování, které je obecně stanoveno
e) žádná z odpovědí není správná
19. Na vrcholku hierarchie našich právních předpisů stojí:
a) usnesení vlády ČR
b) směrnice předsednictva vlády ČR
c) ústava a ústavní zákony
d) výnos ministra
e) žádná z odpovědí není správná
20. Listina základních lidských a občanských práv a svobod:
a) je součástí našeho právního řádu od roku 1993
b) není součástí Evropské ústavy
c) je součástí tzv. Bílé knihy Nejvyššího soudu ČR
d) není součástí práva členských států EU
e) žádná z odpovědí není správná
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