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Úkol Bodové 

hodnocení 

1. Psychickým stavem je: 

a) tělesnost 

b) pozornost 

c) krátkozrakost 

d) hluchota 

5 

 

2. Strukturu osobnosti tvoří: 

a) vědomosti, dovednosti, potřeby, spořící účet 

b) zájmy, potřeby, majetek, dovednosti 

c) schopnosti, temperament, rysy, charakter 

d) partner, schopnosti, potřeby, zájmy 

5 

 

3. Mezi významné představitele vývojové psychologie patří: 

a) Jean Piaget 

b) Carl Gustav Jung 

c) Sigmund Freud 

d) Alfred Adler 

5 

 

4. Označení Den D (D-Day) se v historii druhé světové války váže k: 

a) atentátu na Reinharda Heydricha 

b) útoku maršála Rommela na Tobruk  

c) vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 

d) zahájení Slovenského národního povstání 

5 

 

5. Který z následujících myslitelů popíral změnu a pohyb? 

a) Poseidonios z Apameie 

b) Hérakleitos z Efesu 

c) Empedoklés z Akragantu 

d) Zenón z Eleje 

5 

 

6. Kdo je autorem literárního díla Lichožrouti? 

a) Pavel Šrut 

b) Viola Fischerová 

c) Jan Balabán 

d) Zdeněk Svěrák 

5 

 

7. Která charakteristika nejlépe odpovídá pojmu „sociální exkluze“? 

a) Přístup vyšších společenských tříd k omezeným zdrojům a luxusnímu zboží. 

b) Výhradní přístup dané společenské skupiny k informacím. 

c) Znevýhodnění skupiny osob na základě etnické, náboženské či jiné menšinové identity. 

d) Privilegování jedince nebo skupiny na základě výjimečných dovedností. 

5  
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8. Podle Maxe Webera jsou tři základní typy panství. Které z označení mezi níže uvedená nepatří?  

a) absolutistické 

b) charismatické 

c) tradiční 

d) legální 

5  

9. Uvažte výrok: “Jestli sněží nebo prší, ulice jsou mokré”. Předpokládejme, že tento výrok je pravdivý. 

Který z následujících výroků pak nemůže být pravdivý?  

a) Ulice nejsou mokré. 

b) Prší a ulice jsou mokré. 

c) Sněží a ulice nejsou mokré. 

d) Jestli ulice nejsou mokré, pak nesněží ani neprší. 

5 

 

10. Která z následujících měn je jednotkově nejsilnější: 

a) polský zlotý 

b) euro 

c) americký dolar 

d) britská libra 

5 

 

11. V grafu trhu zboží dojde k posunu křivky D do 

pozice D‘(D značí poptávku, S nabídku, Q množství 

a P cenu). Tento posun mohl být způsoben: 

a) zlevněním výrobních faktorů  

b) nižší koupěschopností spotřebitelů 

c) snížením počtu výrobců  

d) zvýšením počtu spotřebitelů 

 

5 

 

 

12. Státní rozpočet ČR byl v posledních 20 letech obvykle: 

a) deficitní 

b) vyrovnaný 

c) přebytkový 

d) počet období přebytkových i deficitních je stejný 

5 

 

13. V tzv. správním řízení soudním (správním soudnictví) nerozhodují obecné soudy v ČR: 

a) O žalobách na konstatování nečinnosti orgánů veřejné správy. 

b) O žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné moci, jimiž bylo zasaženo do veřejných práv 

osob. 

c) O ochraně před nezákonnými zásahy orgánů veřejné správy. 

d) O vině a trestu za trestný čin. 

5 

 

14. Článek 65 odst. 1 Ústavy ČR stanoví, že: „Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce 
zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.“ Toto ustanovení znamená, že:  

a) Prezident republiky není odpovědný za žádné trestné činy, přestupky a správní delikty, kterých 

se dopustil během výkonu funkce.  

b) Prezident republiky není odpovědný za žádné trestné činy, přestupky a správní delikty, kterých 

se dopustil před vznikem funkce ani během výkonu funkce. 

c) Prezident republiky je odpovědný za všechny trestné činy, kterých se dopustil před vznikem 

funkce nebo během jejího výkonu bez jakéhokoli omezení. 

d) Prezident republiky je odpovědný za všechny trestné činy, přestupky a správní delikty, kterých 

se dopustil před vznikem funkce nebo během jejího výkonu, avšak stíhán za ně může být až po 

skončení výkonu funkce. 

5 

 

15. O ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do 

ústavně garantovaných základních práv a svobod v ČR rozhoduje: 

a) státní zastupitelství 

b) veřejný ochránce práv 

c) Ústavní soud 

d) společný petiční výbor Parlamentu ČR 

5 

 

16. Zadržet fyzickou osobu podle Listiny základních práv a svobod ČR:  

a) Je možné, pokud si její zadržení vyžádá prezident republiky. 

b) Je možné, pokud si její zadržení vyžádá spojenecká velmoc. 

c) Je možné, pokud je osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu; taková osoba musí být ale 

vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin od zadržení buď propuštěna na svobodu, nebo odevzdána 

soudu. 

d) Není možné. 

5 
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17. Se kterou postavou je obvykle spojován termín „bolševická revoluce“? 

a) Jan Masaryk 

b) Francisco Franco 

c) Adolf Hitler 

d) Vladimir I. Lenin 

5 

 

18. Kdo byl v minulosti ministrem/ministryní školství ČR? 

a) Jiří Ovčáček 

b) Jan Mládek 

c) Radovan Krejčíř 

d) Kateřina Valachová 

5 

 

19. V průběhu druhé světové války vedl USA prezident: 

a) Woodrow Wilson 

b) Dwight Eisenhower 

c) Franklin Delano Roosevelt 

d) Barack Obama 

5 

 

20. Jaká vojska napadla Československo v srpnu 1968? 

a) vojska Varšavské smlouvy s armádou SSSR v čele 

b) vojska Jugoslávie a Rumunska s armádou SSSR v čele 

c) vojska NATO 

             d) armáda Ligy arabských států 

5 

 

21. Který stát je stálým členem Rady bezpečnosti OSN? 

a) Německo 

b) Brazílie 

c) Čína 

d) Japonsko 

5 

 

22. Který z uvedených filozofů mohl znát Humovy spisy: 

a) Tomáš Akvinský 

b) Mikuláš Kusánský  

c) Immanuel Kant 

d) Hérakleitos z Efezu 

5 

 

23. Česká republika je členem OSN od roku 

a) 1848  

b) 1939 

c) 1968 

d) 1993 

5 

 

24. Jan Amos Komenský byl: 

a) soukromý lékař císařovny Marie Terezie 

b) autor Domácího lékaře, populární knihy 19. století 

c) biskup Jednoty bratrské, autor knih o výchově 

d) zakladatel populární soutěže „Zlatý Amos“ 

5 

 

25. Přečtěte si text.  

„Slova ve svém prvotním nebo bezprostředním významu nezastupují nic jiného než ideje v mysli toho, kdo 
těchto slov užívá, bez ohledu na to, jak třeba nedokonale nebo nedbale jsou tyto ideje sejmuty z věcí, které 

mají představovat. Jakmile jeden člověk mluví s druhým, předpokládá, že by mu mohlo být rozuměno; a 
účelem řeči je, aby tyto zvuky jako znaky mohly obeznámit poslouchajícího s ideami mluvčího.“ V textu se 

tvrdí, že: 

a) Význam slov je vždy silně ovlivněn ideologií, kterou mluvčí zastává. 

b) Slova jsou smysluplná díky tomu, že zastupují ideje v mysli mluvčího. 

c) Úspěšná komunikace vyžaduje, aby se mluvčí a poslouchající shodli na tom, jak správně 

představovat označované věci. 

d) Úspěšná komunikace je mýtus, který je překonán ideologií. 

5 

 

26. „Vnučka mé babičky má nejméně jednoho bratra.“ Jestliže je tato věta pravdivá, co o této babičce 

můžeme s jistotou říci? 

a) Má alespoň 3 vnoučata. 

b) Má maximálně 2 vnoučata. 

c) Má maximálně 3 vnoučata. 

d) Má alespoň 2 vnoučata. 

5 
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27. Tzv. Druhá berlínská krize (1958-1961) eskalovala v r. 1961: 

a) zastavením dodávek čerstvé zeleniny do Východního Berlína 

b) odstoupením Sergeje Chruščova z pozice generálního tajemníka ÚV KSSS 

c) zbudováním tzv. Berlínské zdi a tím uzavřením hranice mezi Západním a Východním Berlínem 

d) žádná Druhá berlínská krize neexistovala 

5 

 

28. Označte správnou odpověď: 

a) Ekonomie je nauka o tom, jak zbohatnout. 

b) Sociologii primárně zajímají podvědomé příčiny lidského chování. 

c) Psychologie doplňuje etiku v tom, co bychom dělat měli. 

d) Etika je preskriptivním oborem, který se zabývá tím, co být má. 

5 

 

29. Která z následujících dvojic pojmů k sobě nepatří? 

a) Aristotelés – ctnost 

b) Platón – ideální stát 

c) Descartes – Myslím, tedy jsem 

d) Epikurós - povinnost 

5 

 

30. Přečtěte si ukázku: „Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď 
hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás 

budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu 
člověka.“ Uvedená ukázka je z: 

a) Avesty 

b) Bible 

c) Koránu 

d) Upanišad 

5 

 

31. Doplňte správnou odpověď. 

a) Který herec je představitelem hlavní mužské role v českém filmu Všichni dobří rodáci z roku 

1968? (Radoslav) Brzobohatý 

b) Kdo je autorem opery Aida? (Giuseppe) Verdi 

c) Kdo je autorem literárního díla Pravidla moštárny?  (John) Irving 

d) Kdo režíroval film Silnice z roku 1954? (F.) Fellini  

e) V jakém stylu je postaven kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze? Baroko 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

32. Doplňte správnou odpověď. 

a) Ve kterém světadílu najdeme pohoří Karakoram? V Asii 

b) Jaké je hlavní město Egypta? Káhira 

c) Který z těchto států USA leží nejvýchodněji? Utah – Kalifornie – Alabama. Správně je Alabama 

d) V jakém oceánu se nacházejí Seychely? V Indickém 

e) Který jazyk (případně jazyky) je (jsou) úředním jazykem na Kypru? Řečtina a turečtina (stačí 

jeden) 

 

2 

2 

2 

2 

2 

33. Doplňte správnou odpověď. 

a) Mohl český velvyslanec v USA sledovat válku Severu proti jihu (1861 – 1865) (odpověď 

ANO/NE)? NE 

b) Kdo zvítězil v Prusko-francouzské válce (1870 – 1871)? Prusko 

c) Jak se jmenoval panovnický rod vládnoucí v českých zemích do r. 1918? Habsburkové, 

habsburský, habsbursko-lotrinský 

d) Jak se jmenoval sovětský diktátor, který byl u moci v SSSR v době druhé světové války? Stalin 

e) Bylo zřízeno v tzv. Protektorátu Čechy a Morava velvyslanectví státu Izrael (odpověď 

ANO/NE)? NE 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

34. Který český filozof, jenž byl také mluvčím Charty 77, dosáhl ve 20. století evropského věhlasu?  

Jan Patočka, Václav Havel 

10 

 

35. Jak se nazývá politická ideologie, která jako ústřední sociálně-politický problém tematizuje nerovnost 

mužů a žen?   

Feminismus 

10 

 

Celkové bodové hodnocení písemné části zkoušky / za součet odpovídá: 200 

 

Test obsahuje 35 otázek.  
Otázky 1 – 30 jsou za 5 bodů a mají vždy jednu správnou odpověď.  
Otázky 31 - 35 jsou doplňovací.  

V otázkách 31,32 a 33 je každá správná odpověď za 2 body.  

Otázky 34 – 35 jsou každá za 10 bodů.  

Počítají se pouze správné odpovědi, za špatné odpovědi se body neodečítají. 


