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1. Prusko-francouzská válka probíhala v letech: 
a) 1944–1952 
b) 1870–1871 
c) 1918-1974 
d) 1866-1869 

2 
 

2. Její Veličenstvo Marie Terezie rozhodně nebyla: 
a) královnou českou a uherskou 
b) arcivévodkyní rakouskou 
c) královnou pruskou 
d) markraběnkou moravskou 

2 
 

3. Římské smlouvy podepsané v r. 1957 je souhrnný název pro:  
a) smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající 
Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). 
b) smlouvu zakládající tichomořské obranné společenství a tichomořské loďařské dohody. 
c) smlouvy o rybolovu a smlouvy o volném užívání pobřežních vod mezi Irskem a Velkou 
Británií. 
d) Žádné takové smlouvy neexistují. 

2 
 

4. Jedna uvedená funkce není v EU zřízena. Která? 
a) stálý předseda Evropské rady 
b) poslanci Evropského parlamentu 
c) prezident Evropské federální vlády  
d) předseda Evropské komise 

2 
 

5. Kdo je autorem díla Umění milovat? 
a) Markýz de Sade 
b) Ovidius 
c) Casanova 
d) Grotius 

2 
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6. Kdo je autorem díla Emil aneb o výchově? 
a) Gottfried Wilhelm von Leibniz 
b) Jan Ámos Komenský 
c) Immanuel Kant 
d) Jean-Jacques Rousseau  

2 
 

7. Objektem zájmu fenomenologů jsou:  
a) čísla 
b) fakta  
c) jevy 
d) slova 

2 
 

8. Který z následujících autorů nepatří mezi řecké filozofy? 
a) Sokratés 
b) Empedoklés  
c) Zorbas  
d) Anaximandros 

2 
 

9. S jakým filozofickým směrem byste spojili názor, že reálně existují obecné pojmy/obecniny, které 
jsou neměnné a nepomíjející, zatímco věci v našem běžném životě jsou pouze jejich nápodobami, 
které nicméně upomínají na své neměnné vzory. 

a) skepticismus 
b) platonismus 
c) aristotelismus 
d) stoicismus 

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? Credo ut intelligam/Věřím, abych rozuměl.   

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

2 
 

11. Který z následujících výroků je ekvivalentní s výrokem: Všechny záhady mají vysvětlení. 
a) Neexistuje záhada, která má vysvětlení. 
b) Existuje záhada, která nemá vysvětlení. 
c) Existuje záhada, která má vysvětlení. 
d) Neexistuje záhada, která nemá vysvětlení. 

2 
 

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

2 
 

13. Kdo je úřadujícím prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu? 
a) Miloslav Kala 
b) Petr Bystřičan 
c) František Dohnal 
d) Lubomír Voleník 

2 
 

14. Pojem konvence znamená: 
a) psychopatologické jednání 
b) přeměnu pevného kovu na tekutý 
c) obrácení na víru 
d) zvyk nebo ujednání 

2 
 

15. Wolfgang Köhler byl: 
a) houslový virtuóz 
b) zakladatelem tvarové psychologie 
c) zastáncem zrušení rasové segregace 
d) významným německým sociologem 

2 
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16. Státní zřízení USA označujeme jako: 
a) direktoriální republika  
b) konstituční monarchie 
c) demokratická federativní prezidentská republika 
d) anarchie 

2 
 

17. Říjnová revoluce se odehrála v Rusku roku: 
a) 1989 
b) 1890 
c) 1917 
d) 1945  

2 
 

18. Roku 622:  
a) byl Karel Veliký korunován římským císařem 
b) přišli Cyril a Metoděj na Moravu  
c) přistáli Vikingové u břehu Ameriky  
d) započal islámský kalendář   

2 
 

19. Talmud je:  
a) liturgická nádoba užívaná v křesťanských církvích  
b) soupis učení rabínského judaismu  
c) starokeltské božstvo  
d) muslimské postní jídlo 

2 
 

20. Max Weber je významným představitelem: 
a) romantické hudby 
b) dekadentní literatury 
c) rozumějící sociologie 
d) behaviorální psychologie 

2 
 

21. Za jednoho z nejvlivnějších německých filozofů 20. století je považován:  
a) Martin Heidegger 
b) Gottfried Wilhelm Leibniz 
c) Immanuel Kant 
d) Gustav Mahler 

2 
 

22. Termín probabilismus označuje: 
a) přesvědčení o neexistenci boha nebo bohů, zázraků, nadpřirozených jevů nebo nehmotné 
duchovní substance vůbec  
b) oblíbenou hru dekadentních ruských aristokratů s pistolí, která skrývá či neskrývá 
nepříjemné překvapení  
c) epistemologickou pozici, podle níž v poznávacím procesu nedosahujeme jistoty, ale vždy 
jen pravděpodobnosti 
d) filozoficko-etický směr, která se vymezuje proti hazardním hrám 

2 
 

23. Co vyplývá z následujícího textu? „Lidé většinou žijí v sociálních kontextech, kde jak v oblasti 
světonázorového postoje, tak v oblasti empirického stavu vědění existují převážně uznávané standardy 
toho, co je správné. Ale jednotlivé osoby se od nich mohou ve svých názorech odchylovat. Tyto 
odchylky jsou na základě standardů jinými osobami posuzovány jako omyly.“ 

a) Sociální kontext určuje standardy správnosti. 
b) Nikdo nedokáže nedělat chyby. 
c) Odlišné názory lze odůvodnit. 
d) Empirický výzkum může prokázat omyly. 

2 
 

24. Kritický stav, při kterém dochází ke kombinaci vysoké inflace a současně stagnace ekonomiky, se 
nazývá:  

a) stagflace  
b) mobilita 
c) deflorace 
d) kolika 

2 
 

25. Co znamená pojem demagogie?  
a) využívání ověřených argumentů, působících zejména na rozum, k dosažení rozumně 
stanovených cílů 
b) využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a 
předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin 
c) využívání výukových metod k působení na žáky zlepšením mravů a citů 
d) využívání technologických dovedností k reformování státní správy. 

2 
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26. Mezinárodní bezpečnostní organizace, vzniklá v r. 1995 transformací tzv. Helsinské konference, 
se nazývá:  

a) Český olympijský výbor (ČOV) 
b) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)  
c) Světová obchodní organizace (WTO) 
d) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 

2 
 

27. Která z následujících dvojic je věcně nesprávná? 
a) Miloš Forman – Vlasy  
b) kníže Myškin – Idiot 
c) Alexander Dumas – Anna Kareninová 
d) Wolfgang Mozart – Malá noční hudba 

2 
 

28. Která ze zemí EU nepatří do schengenského prostoru: 
a) Francie 
b) Česká republika 
c) Německo 
d) Chorvatsko 

2 
 

29. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 
a) Autorem literárního díla Buddenbrookovi je: (Thomas) Mann 
b) Autorem literárního díla O smutných očích Hany Karadžičové je: (Ivan) Olbracht 
c) Autorem literárního díla Válka s mloky je: (Karel) Čapek 
d) Režisérem filmu Přelet nad kukaččím hnízdem je: (Miloš) Forman 
e) Autorem opery Aida je hudební skladatel: (Giuseppe) Verdi 

 
1 
1 
1 
1 
1 

30. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 
a) Hlavním městem Německa je: Berlín 
b) Hlavním městem Islandu je: Reykjavík 
c) Ve kterém státě najdeme město Buenos Aires? Argentina 
d) Ve kterém pohoří se nachází Studniční hora? Krkonoše  
e) Ve kterém světadíle najdeme řeku Mississippi? Severní Amerika (pouze Amerika nestačí) 

 
1 
1 
1 
1 
1 

31. Co vyplývá z následujícího textu? „Člověk, služebník přírody a její vykladač, vytváří a chápe jen 
tolik, kolik vypozoroval o přírodním řádu z faktů nebo svým rozumem, více neví a ani nemůže vědět. 
Ani pouhá ruka, ani rozum ponechaný sám sobě mnoho nesvedou; dílo se vytváří pomocí nástrojů a 
jiných pomůcek; těch je třeba právě tak rozumu jako ruce. A jako nástroje ruky buď uvádějí do 
pohybu, nebo pohyb řídí, tak i nástroje mysli dávají rozumu buďto podněty, anebo jej kontrolují.“ 

a) Poznání přírody je závislé výhradně na rozumu. 
b) Člověk poznává přírodu tak, že ji přetváří na své dílo. 
c) Přírodu je možné poznat pomocí pozorování nebo užití rozumu. 
d) Úkolem člověka je vytvářet dílo pomocí rukou a vhodných nástrojů. 

6 

32. Co je to fatalismus? Odpovězte jednou větou. 
Postoj/názor/přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je dáno osudem a člověk to nemůže 
ovlivnit. 

6 
 

33. Udejte jména dvou autorů nějakého známého díla politické filozofie (stačí jména autorů, nemusíte 
udávat názvy jejich knih o politické filozofii, v případě uvedení nesprávného představitele nebude 
odpověď uznána): 
Platón, Aristotelés, Spinoza, Hobbes, Locke, Grotius, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Rawls atd. 

6 
 

34. Autorem díla Svět jako vůle a představa je: (Arthur) Schoppenhauer 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. 


