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1. Tzv. Zimní válka mezi Finskem a SSSR probíhala v letech: 
a) 1944–1952 
b) 1939–1940 
c) 1918-1974 
d) 1866-1869 

2 
 

2. Maršál Radecký rozhodně nebyl: 
a) český šlechtic z rodu Radeckých z Radče 
b) významný rakouský vojenský velitel 
c) francouzským lékařem  
d) rakouským polním maršálem 

2 
 

3. Lisabonská smlouva podepsaná v r. 2007 je:  
a) smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 
společenství. 
b) smlouva zakládající tichomořské obranné společenství a tichomořské loďařské dohody. 
c) smlouva o vývozu pomerančové šťávy uzavřená mezi Portugalskem a Španělskem. 
d) Žádné taková smlouva neexistuje. 

2 
 

4. Jedna uvedená smlouva nebyla v některých zemích EU přijata a nevstoupila proto v platnost. 
Která? 

a) Maastrichtská smlouva 
b) Římské smlouvy 
c) Smlouva o Ústavě pro Evropu 
d) smlouva z Nice 

2 
 

5. Kdo je autorem díla Životopisy slavných Řeků a Římanů? 
a) Markýz de Sade 
b) Plútarchos 
c) Casanova 
d) Grotius 

2 
 

6. Kdo je autorem díla Sebevražda? 
a) John Locke 
b) Jean-Jacques Rousseau 
c) Tomáš Garrigue Masaryk 
d) Tomáš Halík  

2 
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7. Kterou z těchto osobností nepočítáme mezi zástupce polské fenomenologie? 
a) Roman Ingarden 
b) Józef Tischner 
c) Edmund Husserl 
d) Karol Wojtyła 

2 
 

8. Autorem spisu O svobodě (1859) je: 
a) John Stuart Mill 
b) Karl Marx 
c) Isaiah Berlin 
d) Immanuel Kant 

2 
 

9. S jakou filozofickou pozicí byste spojili názor, že reálně existují pouze jednotliviny, a nikoli obecné 
pojmy/obecniny. 

a) skepticismus 
b) nominalismus 
c) aristotelismus 
d) realismus 

2 
 

10. Jedním z klíčových témat pro (nejen) křesťanské středověké autory byl vztah rozumu a víry. Kdo 
je autorem následujícího krátkého výroku, který charakterizuje vlivnou pozici v rámci středověké 
křesťanské filozofie, pokud jde o tento vztah? Prorsus credibile est, quia ineptum est/ V každém 
případě je tomu třeba věřit, protože je to absurdní. Tato teze byla později modifikována do 
podoby: Věřím, protože je to absurdní.   

a) Tertullianus 
b) Anselm z Canterbury  
c) William Ockham 
d) Miloš Zeman 

2 
 

11. Který z následujících výroků je ekvivalentní s výrokem: Každý slon umí létat. 
a) Neexistuje slon, který neumí létat. 
b) Neexistuje slon, který umí létat. 
c) Existuje slon, který neumí létat. 
d) Existuje slon, který umí létat. 

2 
 

12. Filozofii jakého autora charakterizují pojmy ataraxie a epoché?  
a) Platón  
b) Aristotelés 
c) Pyrrhón  
d) Démokritos 

2 
 

13. Kdo je úřadujícím předsedou Ústavního soudu České republiky? 
a) Pavel Rychetský 
b) Tomio Okamura 
c) Josef Baxa 
d) Pavel Zeman 

2 
 

14. Aplikace obecného poznatku na konkrétní případ se nazývá: 
a) analogie 
b) dedukce 
c) zobecňování 
d) pubescence 

2 
 

15. John  Broadus Watson je zakladatelem: 
a) hlubinné psychologie 
b) sociologie 
c) behaviorismu 
d) fenomenologie 

2 
 

16. Kdo zastává funkci hejtmana v Královéhradeckém kraji? 
a) Jiří Štěpán 
b) Lubomír Franc 
c) Vladimír Derner 
d) Martin Netolický 

2 
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17. Organizace spojených národů (OSN) byla založena roku: 
a) 1918 
b) 1939 
c) 1945 
d) 1989 

2 
 

18. Bitva u Slavkova (též známá jako bitva „tří císařů“) se odehrála roku: 
a) 1648 
b) 1774 
c) 1805 
d) 1916 

2 
 

19. Imám je: 
a) pravoslavný mnich 
b) starořecká bohyně majetku 
c) staroíránský bůh úrody 
d) muslimský duchovní 

2 
 

20. Auguste Comte nebyl: 
a) pozitivistický filozof 
b) jeden ze zakladatelů psychologie 
c) jeden ze zakladatelů sociologie 
d) autor díla Kurz pozitivní filozofie 

2 
 

21. Který z následujících filozofů nepatří mezi fenomenology?  
a) Martin Heidegger 
b) Immanuel Kant  
c) Edmund Husserl 
d) Maurice Merleau-Ponty 

2 
 

22. Termín agnosticismus označuje: 
a) filozofický směr, který tvrdí, že každá věc je složena z hmoty a každý fenomén (jev) je 
výsledkem interakce hmoty 
b) oblíbenou hru dekadentních ruských aristokratů s pistolí, která skrývá či neskrývá 
nepříjemné překvapení  
c) epistemologickou pozici, podle níž nelze dosáhnout spolehlivé poznání, a dále obecně 
postoj, který zásadně pochybuje o lidských poznávacích schopnostech jako takových  
d) filozoficko-etický směr, která se vymezuje proti hazardním hrám 

2 
 

23. Co vyplývá z následujícího textu? „Jinak je tomu, jestliže mravní příkazy jsou absolutní. Pro 
filosofii pak jen zbývá, aby je zjistila, vysledovala a osvětlila vnitřní důvody jejich absolutnosti. Pak je 
myšlení jen kopií toho, co již bylo předtím vytvořeno, a etika je pak kontemplativní, nikoli normativní, 
je čistou teorií praktična, nikoli „praktickou filosofií.“ 

a) Etika je a má být normativní. 
b) Mravní příkazy jsou vždy absolutní. 
c) Etika se má snažit být čistou teorií praktična. 
d) Za předpokladu, že jsou mravní příkazy absolutní, není etika normativní. 

2 
 

24. Absolutní meziroční pokles cenové hladiny v ekonomice, který se obvykle měří indexem 
spotřebitelských cen, se nazývá:  

a) deflace  
b) kolonoskopie 
c) deflorace 
d) inflace 

2 
 

25. Co znamená pojem korelace?  
a) prodejnost, lehkost 
b) souvislost, souvztažnost  
c) těžkost, hutnost 
d) čestnost, přímost 

2 
 

26. Mezinárodní vládní organizace, která vznikla v roce 1961 (podepsání úmluvy v roce 1960) 
transformací organizace původně zřízené pro administraci poválečné obnovy, a jejímž cílem je mimo 
jiné diskuse o ekonomických a sociálních politikách 35 členských států, se nazývá:  

a) Asociace jihovýchodních asijských národů (ASEAN) 
b) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
c) Středoevropská zóna volného obchodu (CEFTA) 
d) Česká školní inspekce (ČŠI) 

2 
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27. Která z následujících dvojic je věcně nesprávná? 
a) Jan Svěrák – Obecná škola  
b) Forrest Gump – Tom Hanks 
c) Charlotte Brontëová – Na západní frontě klid 
d) Antonín Dvořák – Symfonie Z Nového světa 

2 
 

28. Která ze zemí EU nepatří do eurozóny: 
a) Španělsko 
b) Česká republika 
c) Německo 
d) Slovensko 

2 
 

29. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 
a) Autorem literárního díla Jméno růže je: (Umberto) Eco 
b) Autorem literárního díla Smrt si říká Engelchen je: (Ladislav) Mňačko 
c) Autorem literárního díla Pohádka máje je: (Vilém) Mrštík – nesmí být napsáno Alois  
d) Režisérem či režisérkou českého filmu Sedmikrásky je: (Věra) Chytilová 
e) Autorem opery La traviata je hudební skladatel: (Giuseppe) Verdi 

 
1 
1 
1 
1 
1 

30. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 
a) Hlavním městem Francie je: Paříž 
b) Hlavním městem Dánska je: Kodaň 
c) Ve kterém státě najdeme město Záhřeb? Chorvatsko 
d) Na které řece je zbudováno vodní dílo Lipno? Vltava 
e) Ve kterém světadíle najdeme poušť Gobi? Asie 

 
1 
1 
1 
1 
1 

31. Co vyplývá z následujícího textu? „Zdá se být zřejmé, že lidé jsou vedeni přirozeným instinktem či 
pudem k tomu, aby svým smyslům důvěřovali, a že bez zvláštních úvah, ba takřka před užitím rozumu 
vždy předpokládáme vnější svět, který nezávisí na naší percepci, nýbrž by existoval, i kdybychom tu 
my a všechny bytosti schopné vnímání nebyli nebo bychom byli zničeni.“ 

a) Svět existuje nezávisle na našem vnímání. 
b) Svět by existoval, i kdyby neexistovala žádná bytost schopná jej vnímat. 
c) Lidé instinktivně předpokládají, že svět existuje nezávisle na jejich vnímání. 
d) Lidé užitím rozumu dospívají k přesvědčení, že svět neexistuje nezávisle na jejich vnímání.  

6 

32. Co je to solipsismus? Odpovězte jednou větou. 
Názor/přesvědčení, že existuje pouze vnímající osoba, tedy jen já sám (solus ipse). Neexistuje vnější 
svět, existuji pouze já. 

6 

33. Uveďte jména dvou filozofických představitelů scholastiky (stačí jména autorů, nemusíte udávat 
názvy jejich knih, v případě uvedení nesprávného představitele nebude odpověď uznána): 
Tomáš Akvinský, Albert Veliký, Pierre Abélard, Anselm z Canterbury, Roger Bacon, William 
Ockham, Jean Buridan, Petr Lombardský atd. 

6 
 

34. Autorem díla Fenomenologie ducha je: (G. W. F.) Hegel 

 

6 
 

 

Celkové bodové hodnocení písemné části zkoušky / za součet odpovídá: 

 

90 
 

 

Test obsahuje 34 otázek. Otázky 1 – 28 jsou za 2 body a mají vždy jednu správnou odpověď. Otázky 
29 – 30 a 32 - 34 jsou doplňovací. V otázkách 29 a 30 je každá správná odpověď za 1 bod. Otázky 31 – 34 
jsou každá za 6 bodů. Otázka 31 má jen jednu správnou odpověď. Počítají se pouze správné odpovědi, za 
špatné odpovědi se body neodečítají. U otázek na jména autorů či představitelů jednotlivých směrů stačí uvést 
pouze příjmení. 

Dalších 10 bodů lze získat, pokud se posluchač účastnil projektu FFree index Filozofické fakulty 
UHK pro uchazeče o studium. Tuto skutečnost je třeba prokázat komisi. 


