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OTÁZKY
1. Zakládajícím dokumentem Evropské Unie v roce 1992 byla:

a) Římská smlouva.
b) Lisabonská smlouva.
c) Maastrichtská smlouva,
d) Amsterdamská smlouva.

2. Za součást veřejného sektoru se považují (uveďte všechny správné odpovědi):

a) instituce a organizace zabývající se přerozdělováním státních prostředků,
b) instituce a organizace zabývající se sledováním soukromých zájmů,
c) instituce a organizace třetího sektoru.

3. Existuje významový rozdíl mezi anglickými termíny „politics“ a „policy“?

a) Ano …………………………………. specifikujte odlišný význam obou uvedených termínů
b) Ne …………………………………… specifikujte společný význam obou uvedených termínů

4. Jaké jsou, podle Vašeho názoru, důsledky (pozitivní i negativní) zvyšujícího se podílu lidí
s vysokoškolským vzděláním v české populaci.

5. Pro „zdraví veřejných financí“ se používají různé ukazatele a charakteristiky. Jedním z nich je
ukazatel primárního rozpočtového deficitu, který patří k tzv. maastrichtským konvergenčním
kritériím. Pro vstup do měnové unie (kam směřuje také ČR) pro tento ukazatel platí, že:
(označte správné tvrzení)
a) nesmí být vyšší nežli 3 % HDP dané země,
b) nesmí být vyšší nežli 60 % HDP dané země,
c) ČR toto kritérium v současné době splňuje.
6. Proces demografického stárnutí nesouvisí s: (označte správná tvrzení)
a) prodlužováním střední délky života obyvatel,
b) poklesem porodnosti,

c) poklesem ekonomické aktivity lidí v předdůchodovém věku,
d) poklesem kojenecké úmrtnosti,

7. Vysvětlete vztah mezi výší minimální mzdy a mírou nezaměstnanosti.

8. Pokud je vašim výzkumným cílem vysvětlit příčinnou souvislost mezi obezitou mladých lidí a
výší vzdělání jejich rodičů, jaký výzkum zvolíte?
9. Charakterizujte roli Senátu v politickém systému ČR.
10. Uveďte, který z uvedených determinantů zdraví, má největší vliv na prodlužující se délku
života:
a)
b)
c)
d)

genetika,
životní prostředí,
zdravotnický systém,
životní styl a způsob života.

