Otázky k přijímacím zkouškám pro AR 2016/2017
pro navazující magisterský studijní obor
Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
1.

V ČR základní prvky veřejné rozpočtové soustavy netvoří:
a. statní rozpočet
b. rozpočty státních fondů
c. rozpočty organizačních složek státu a rozpočty příspěvkových organizací
d. rozpočty soukromých vysokých škol

2.

Jaká úroveň existence idejí není explicitně popsána v rámci teorie diskurzivního
institucionalismu?
a. politika
b. zákony
c. programy
d. filozofie

3.

Jaký subjekt spravuje nejnižší teritoriálně ohraničené územní celky?
a. kraj
b. nezisková organizace
c. obec
d. ministerstvo

4.

Pojem veřejná správa neznamená:
a. souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem
b. soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy), které vykonávají veřejně
prospěšnou činnost
c. systém zahrnující 2 subsystémy – státní správu a samosprávu
d. dělbu moci mezi státní organizace a soukromé subjekty

5.

Jak je definováno období veřejné sociální politiky, která se označuje jako laissez-faire?
a. minimální státní intervence, typická represí či zaměřením na reprodukci fyzické
pracovní síly
b. dávky jsou zaměřené na udržení obvyklého standardu
c. žádné sociální opatření neexistují
d. takové období neexistuje

6.

Veřejná správa nemá charakter:
a. výkonný
b. podzákonný
c. nařizovací
d. vrchnostenský

7.

Kterého z níže uvedených mezinárodních uskupení není Česká republika členem?
a. NATO
b. Evropská unie
c. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
d. G8

8.

Územní samosprávu nevykonávají:
a. obce
b. ministerstva
c. kraje
d. hlavní město Praha

9.

Jaká je povaha klientů institucionálně redistributivního sociálního státu?
a. chudáci
b. občané
c. členové společnosti
d. zaměstnanci

10.

Co stanovuje základní principy veřejné správy?
a. mezinárodní smlouvy
b. zákonné předpisy
c. ústavní pořádek
d. podzákonné právní předpisy

11.

Co je to implementace politik?
a. plánování opatření
b. realizace politik
c. projektový management
d. příprava státního rozpočtu

12.

Jak se jmenoval filosof a autor slavného výroku Cogito ergo sum?
a. David Hume
b. René Descartes
c. Imanuel Kant
d. Platón

13.

Povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. nemají:
a. státní orgány
b. organizace, které přijímají dotace ze státního rozpočtu
c. územní samosprávné celky a jejich orgány
d. veřejné instituce

14.

Co je finální fáze realizace veřejných programů?
a. ustanovení agendy
b. formulace cílů
c. implementace
d. evaluace

15.

Jak nezaniká mandát člena zastupitelstva?
a. odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou
b. dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci
c. úmrtím zastupitele
d. zvolením

16.

Jak se nazývá zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené lhůtě?

a.
b.
c.
d.

prekluze
precedens
inkluze
exkluze

17.

Kdo nepatří do kategorie úředníků územně správních celků?
a. hejtman
b. vedoucí úřadu
c. vedoucí úředníci
d. úředníci

18.

Co obvykle není považováno za veřejný statek?
a. zdravé ovzduší
b. vzdělávání
c. osvětlení ulic
d. pořádání hudebních festivalů

19.

Mezi základní povinnosti úředníků nepatří:
a. hájit veřejný zájem
b. prohlubovat si kvalifikaci
c. jednat a rozhodovat nestranně
d. všechny uvedené příklady jsou povinnostmi úředníků

20.

Jak se ve starém Římě jmenoval seznam lidí postavených mimo zákon?
a. postulát
b. premisa
c. charta
d. proskripce

21.

Kdo je autorem původní koncepce byrokracie?
a. Anthony Giddens
b. Max Webber
c. Robert Merton
d. James S. Coleman

22.

Mezi základní znaky ÚSC nepatří:
a. každý ÚSC má vlastní území
b. úředníci ÚSC jsou nominování městy na svém území
c. ÚSC vykonává veřejnou správu (státní správu i samosprávu)
d. ÚSC je ekonomicky samostatný (nezávislý)

23.

Co je to veřejný zájem?
a. zájem lobbistů
b. zájem politické elity
c. zájem převažující části populace
d. nelze definovat, jde o obecný termín

24.

Jaký je hlavní znak statutárního města?

a.
b.
c.
d.

území lze členit na městské obvody (části) s vlastními orgány samosprávy
hlavním znakem je vlajka města
hlavním představitelem je starosta
občané města mohou přímo rozhodovat o regulaci výherních automatů

25.

Jaká z níže uvedených vědeckých disciplín přímo nesouvisí s veřejnou politikou?
a. ekonomie
b. entomologie
c. politické vědy
d. sociologie

26.

Co nemusí stanovovat statut statutárního města?
a. výčet městských částí (městských obvodů)
b. pravomoc orgánů města a městských částí na úseku samostatné a přenesené působnosti
c. zdroje peněžních příjmů městských částí a druhy výdajů
d. způsob projednání o nakládání s odpady mezi městskými částmi

27.

Znakem veřejného zájmu není:
a. týkají se kvality života občanů dané společnosti nebo jiných hodnot, které občané považují
za důležité
b. jsou historicky podmíněny fází civilizačního vývoje, mohou se měnit
c. představují zájem úzké skupiny lidí, kteří mají v daném čase ekonomickou, sociální a
kulturní moc
d. týkají se aktuálních sociálních problémů nebo možné budoucnosti

28.

Český král Přemysl Otakar II. byl zabit v roce 1278 v bitvě…..?
a. u Tanvaldu
b. na Bílé Hoře
c. na Moravském poli
d. u Kresčaku

29.

Kdo rozhoduje o změnách území obce?
a. občané obce přímo hlasováním v místním referendu
b. občané obce prostřednictvím jmenovaných orgánů
c. Ministerstvo vnitra
d. Orgány vyšších ÚSC

30.

Co nepatří mezi tři kritéria konceptu sítě tvorby politik?
a. institucionalizace
b. rozsah uspořádání tvorby politik
c. počet skupin účastníků
d. politická příslušnost účastníků

31.

Jaký není způsob změny-vzniku obce?
a. sloučením
b. připojením jedné obce k druhé
c. oddělením
d. anexí území, které nepatří žádné obci

32.

Co patří mezi selhání státu známé jako úskalí přímé demokracie?

a.
b.
c.
d.

nevyhraněná menšina zvítězí nad výraznou menšinou
volební paradox
potlačení tvořivého potenciálu lidí
vliv masmédií

33.

Který psycholog ve svém díle kladl důraz na pudy, a to zejména pud slasti a pud smrti?
a. S. Freud
b. P. Pavlov
c. S. de Shazer
d. W. Wundt

34.

Jakým způsobem lze měnit území kraje?
a. pouze zákonem
b. vyhláškou
c. v místním referendu největší obce
d. krajským referendem

35.

Jaká z uvedených hodnot není relevantní pro neoliberální ideologii?
a. negativní svoboda (svoboda od)
b. občanská práva
c. politická práva
d. lidská důstojnost

36.

Co znamená přenesená působnost ÚSC?
a. právo na spravování vlastních záležitostí ÚSC
b. povinnost zajistit výkon státní správy zákony na ÚSC
c. ÚSC přestoupí část svých pravomocí na jiný celek
d. občané v místním referendu rozhodnou o požadavku na změnu zákonů

37.

Který stát daroval Spojeným státům sochu svobody?
a. Itálie
b. Německo
c. Francie
d. Velká Británie

38.

Co z níže uvedeného není orgánem ÚSC?
a. zastupitelstvo ÚSC
b. rada ÚSC
c. náměstek ministra
d. starosta, primátor, hejtman

39.

Kdo je čelním představitelem statutárního města?
a. starosta
b. hejtman
c. rychtář
d. primátor

40.

Jak se cizím slovem označuje starořecký ideál duševního klidu a blaženosti?

a.
b.
c.
d.

epigram
hédonismus
nirvána
epikureismus

41.

Protektorát Čechy a Morava byl vyhlášen:
a. 29. 9. 1938
b. 16. 3. 1939
c. 28. 9. 1941
d. 8. 5. 1945

42.

Označte jednání, které zakládá diskriminaci:
a. zaměstnávání osob podle stupně kvalifikace,
b. zaměstnávání osob podle pohlaví,
c. zaměstnávání podle délky praxe,
d. zaměstnání na základě jazykových znalostí

43.

Delorsova zpráva vytvořila základ pro:
a. přechod ES ke společné měně
b. přijetí Aktu o jednotné Evropě
c. vytvoření Strukturální politiky ES/EU
d. koncepci sociální politiky ES/EU

44.

Odsun Němců z Československa byl schválen vítěznými velmocemi v:
a. San Francisku
b. Teheránu
c. Jaltě na Krymu
d. Postupimi

45.

Jaká jsou klíčová kritéria poskytování benefitů v rámci konzervativního sociálního státu?
a. udržení statusových rozdílů
b. individuální pracovní úsilí
c. univerzalistický přístup
d. zajištění minimálních služeb

46.

Jak se nazývá poslední zásadní reformní dokument platný od 1.12.2009, který zavádí mj. právní
subjektivitu Evropské unie?
a. Maastrichtská smlouva
b. Amsterodamská smlouva
c. Smlouva z Nice
d. Lisabonská smlouva

47.

Základní charakteristikou územně samosprávných celků není:
a. územní společenství občanů, která mají právo na samosprávu
b. veřejnoprávní korporace, které mají vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
c. pečují o všestranný rozvoj svého území a chrání na něm veřejný zájem
d. zájmová sdružení osob s ekonomickými a politickými zájmy na daném území

48.

Mnichovské konference v r. 1938 se zúčastnily tyto státy:
a. Francie, Německo, Velká Británie, SSSR
b. Německo, Francie, Itálie, Velká Británie
c. Německo, Velká Británie, Francie, ČSR
d. Francie, Velká Británie, Polsko, Maďarsko

49.

Stejná práva jako občan obce po dosažení věku 18 let má:
a. fyzická osoba, která je cizím státním občanem, dosáhla věku 18 let a má v obci trvalé
bydliště
b. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní v obci nemovitost
c. čestný občan obce
d. žádná z předchozích odpovědí není správná

50. Pro účely výkonu státní správy bylo od 1. 1. 2003 zavedeno:
a. dvoustupňové členění obcí
b. třístupňové členění obcí
c. čtyřstupňové členění obcí
d. žádná předchozí odpověď není správná

