
 

Přijímací zkoušky ONB 2018, test B 
1

 

 Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta 

(Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta – Katedra filozofie a společenských věd) 

 

 

    

 

Zadání písemné části přijímací zkoušky ze  základů společenských věd 

 

Studijní program / obor: B7507 bakalářský obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání 

 

 

Varianta: B 2018 Datum konání zkoušky: 

 

Jméno uchazeče: 

Datum narození: Číslo přihlášky: 

Bydliště: 

 

Úkol 
Bodové 

hodnocení 

1. Jako tzv. podivná válka bývá označováno: 

a) politické zápolení mezi prezidentem Masarykem a členy Sociální demokracie 

b) vzájemná nevraživost jednotlivých vrcholných představitelů nacistického Německa 

c) počáteční fáze druhé světové války až do vypuknutí bitvy o Francii 

d) soupeření Anglie a Maráthské konfederace, které skončilo vítězstvím Anglie v r. 1818 

5 

 

2. Operace, jejímž cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, nesl krycí 

název: 

a) operace Barbarossa  

b) operace Trvalý mír 

c) operace Dny pokání 

d) operace Anthropoid 

5 

 

3. Posledním státem, který vstoupil do EU v roce 2013, je: 

a) Lotyšsko 

b) Chorvatsko 

c) Srbsko 

d) Estonsko 

5 

 

4. Podle Ústavy ČR je hlavním cílem České národní banky (ČNB):  

a) emise peněz  

b) dohled nad finančním trhem 

c) péče o cenovou stabilitu 

d) garance vkladů 

5 

 

5. Která z následujících zemí má nejvyšší hodnotu HDP per capita v paritě kupní síly: 

a) Česká republika 

b) Slovensko  

c) Polsko 

d) Maďarsko 

5 

 

6. Kdo je autorem výroku: „Podle dohody sladké, hořké, teplé, chladné, podle dohody barva, ve 
skutečnosti však atomy a prázdno?“ 

a) Démokritos z Abdér  

b) Hérakleitos z Efesu 

c) Parmenidés z Eleje 

d) Zenón z Eleje 

5 
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7. Který z následujících filozofů proslul výrokem „Vědění je moc“ a svým dílem Nové Organon, které lze 

považovat za jeden ze zakládajících spisů moderní vědy? 

a) David Hume 

b) Denis Diderot 

c) Francis Bacon 

d) Francois Maria Voltaire 

5 

 

8. Problém toho, jak může nehmotná substance ovlivňovat materiální svět, řeší G. W. Leibniz tvrzením, že 

Bůh stvořil svět tak, aby hmotný svět odpovídal tomu duševnímu (a naopak). Jak se toto řešení problému u 

Leibnize nazývá? 

a) Deus ex machina 

b) Dualistický paradox 

c) Předzjednaná harmonie 

d) Teologický determinismus 

5 

 

9. Který ze jmenovaných antických filozofů založil Akademii (vzor budoucích univerzit) a psal své spisy 

převážně ve formě dialogů: 

a) Aristotelés 

b) Anaximandros 

c) Thalés 

d) Platón 

5 

 

10. Který z následujících filozofů není představitelem existencialismu?  

a) Simone de Beauvoir 

b) Jean-Paul Sartre 

1. c) Jean-Jacques Rousseau 

d) Albert Camus 

5 

 

11. Přečtěte si text. 

„Pro většinu současných intelektuálů jsou otázky cílů oproti prostředkům – otázky toho, jak dát smysl 

vlastnímu životu nebo životu svého společenství – spíše otázkami umění, politiky nebo obojího, než 
otázkami náboženství, filosofie nebo vědy. (…) Někteří filosofové zůstali věrní osvícenství a nepřestávají se 

ztotožňovat s věcí vědy. Starý spor mezi vědou a náboženstvím, mezi rozumem a nerozumem vidí jako stále 
pokračující, nyní ve formě sporu mezi rozumem a těmi silami, které se domnívají, že pravda se vytváří 

spíše, než objevuje.” Richard Rorty, Nahodilost, ironie, solidarita. 

Rorty v uvedené ukázce říká: 

a) někteří filosofové zůstávají věrni osvícenskému ideálu, ve smyslu rozdílu mezi racionalitou a 

iracionalitou   

b) někteří filosofové chodí stále do kostela 

c) většina intelektuálů nevidí rozdíl mezi filosofií a náboženstvím 

d) nikdo se nedomnívá, že existuje spor mezi racionalitou a iracionalitou 

5 

 

12. Pro kterého z následujících autorů je správné spojení s etickou ctnosti: 

a) Petr Chelčický 

b) Imanuel Kant 

c) Aristotelés 

d) Jean-Paul Sartre 

5 

 

13. Knize Zjevení svatého Jana se také říká: 

a) Diamantová sútra  

b) korán 

c) první kniha Mojžíšova 

d) Apokalypsa 

5 

 

14. Klinická psychologie: 

a) se zabývá konstrukcí strojů ve vztahu k psychickému založení člověka 

b) se zabývá popisem a hodnocením politických jevů 

c) se zabývá formami, postupy a cíli vyučování 

d) se zaměřuje na poznávání a diagnostiku psychických poruch a defektů z poruch 

5 

 

15. Hierarchii lidských potřeb zobrazoval jako pyramidu: 

a) Abraham Maslow 

b) Immanuel Kant 

c) Sigmund Freud 

d) Charles Darwin 

5 
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16. Ústavu ČR:  

a) nelze vůbec měnit nebo doplňovat. 

b) lze měnit nebo doplňovat pouze ústavním zákonem, avšak podstatné náležitosti demokratického 

právního státu jsou nezměnitelné. 

c) lze měnit nebo doplňovat pouze ústavním zákonem. 

d) lze měnit a doplňovat i běžným zákonem. 

5 

 

17. O vyslovení důvěry vládě v ČR rozhoduje: 

a) Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

b) Senát Parlamentu ČR 

c) Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR na společné schůzi 

d) prezident republiky 

5 

 

18. Mějme výrok „Jdeme do divadla“. Ze kterých dvojic premis tento výrok logicky vyplývá? 

a) Jdeme do divadla právě tehdy, když je pátek. Není pátek. 

b) Hrají Sluhu dvou pánů nebo Fidlovačku. Jestliže hrají Fidlovačku, pak do divadla nejdeme. 

c) Jestliže hrají Sluhu dvou pánů, jdeme do divadla. Hrají Sluhu dvou pánů. 

d) Jestli je pátek, hrají Sluhu dvou pánů. Je pátek. 

5 

 

19. Přečtěte si text. 

„Je velmi veliký rozdíl, máme-li nějaké mínění za pravdivé, protože vyvráceno nebylo při žádné diskusi, či 

předpokládáme-li jeho pravdivost za tím účelem, abychom nedopustili jeho vyvracení.“ 
Kterou z následujících možností autor tohoto textu určitě netvrdí ani neimplikuje? 

a) Dogmatické trvání na pravdivosti vlastního mínění není totéž co mít za pravdivé mínění, které 

obstálo v kritické diskuzi. 

b) Dogmatické trvání na vlastním mínění je správná metoda poznávání pravdy. 

c) Někteří lidé pomíjejí rozdíly mezi tím, že něco drží za pravdivé, protože jim toto přesvědčení 

dosud nikdo nevyvrátil, a tím, že něco za pravdivé dogmaticky předpokládají. 

d) Není mínění jako mínění. 

5 

 

20. Přečtěte si následující text. 

„Nyní tedy, když se věnujeme výlučně hledání pravdy, budeme nejprve pochybovat, zda věci přístupné 

smyslům nebo představivosti vůbec existují. Zaprvé, protože jsme si povšimli, že se smysly občas mýlí, a je 

rozvážné nikdy příliš nevěřit těm, kdo nás byť jednou oklamali; dále, protože denně ve snech zdánlivě 
smysly vnímáme nebo si představujeme nesčetné věci, které nikde nejsou. A tak pochybujícímu nejsou 

zjevné žádné znaky, kterými by s jistotou rozeznal sen od bdění.“ 

Které tvrzení tomuto textu odporuje? 

a) Smyslové prožitky ve snech jsou svým charakterem neodlišitelné od bdělých smyslových 

prožitků. 

b) Měli bychom pochybovat o informacích, které nám poskytují naše smysly. 

c) Bdělé smyslové prožitky jsou na rozdíl od snů spolehlivým zdrojem pravdivých informací. 

d) Naše smysly nám mohou přinést nepravdivou informaci. 

5 

 

21. Jedince, kteří jsou sdruženi na jednom místě v důsledku vnějších okolností, aniž by mezi sebou měli 

jakékoliv předchozí funkční vztahy, označujeme jako:  

a) primární skupinu 

b) sociální agregát 

c) formální skupinu 

d) komunitu 

5 

 

22. Uchopení dějinného vývoje společností jakožto procesu racionalizace, jež se projevuje např. zavedením 

byrokratického řízení a takzvaným odkouzlením společnosti v klasické sociologii významně rozpracoval:  

a) Émile Durkheim 

b) Max Weber 

c) Tomáš G. Masaryk  

d) Karel Marx 

5 

 

23. Sociologický směr, usilující o zachycení společenských institucí, norem a systémů z hlediska jejich 

funkce, se označuje:  

a) strukturální funkcionalismus 

b) symbolický interakcionismus 

c) interpretativní (chápající) sociologie 

d) formální sociologie 

5 

 

24. Post prezidenta Polska aktuálně zastává: 

a) Jarosław Kaczyński 

b) Andrzej Duda 

c) Lech Wałęsa 

d) Donald Tusk 

5 
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25. Karl Marx napsal pouze jedno z níže vyjmenovaných děl: 

a) Sešity z vězení 

b) Cesta do otroctví 

c) Ekonomicko-filosofické rukopisy 

d) Opium intelektuálů 

5 

 

26. Mezi orgány Evropské unie nepatří:  

a) Evropská rada 

b) Rada Evropy 

c) Evropská centrální banka 

d) Evropský veřejný ochránce práv 

5 

 

27. Stálí členové Rady bezpečnosti jsou:  

a) Čína, Irán, Ruská federace, Spojené státy americké a Velká Británie 

b) Čína, Francie, Ruská federace, Spojené státy americké a Německo 

c) Čína, Francie, Ruská federace, Spojené státy americké a Velká Británie 

d) Čína, Francie, Ruská federace, Spojené státy americké a Korejská republika 

5 

 

28. Kdo byl ministrem zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky? 

a) Jan Hamáček 

b) Martin Stropnický 

c) Lubomír Zaorálek 

d) Petr Nečas 

5 

 

29. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 

a) Kdo je autorem románu Mistr a Markétka? (Michail) Bulgakov 

b) Který hudební skladatel je autorem oper Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta? (Bedřich) 

Smetana 

c) Kdo je režisérem filmů Amadeus, Valmont a Hoří, má panenko? (Miloš) Forman 

d) Kdo je autorem literárních děl Městečko, kde se zastavil čas a Něžný barbar? (Bohumil) Hrabal 

e) V jakém stylu je postaven kostel Matky Boží před Týnem (tzv. Týnský chrám) v Praze? Gotika 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

30. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 

a) Jaké je hlavní město Španělska? Madrid 

b) Jaké je hlavní město Peru? Lima 

c) Ve kterém světadíle se nachází poušť Sahara? Afrika 

d) Ve kterém českém pohoří najdeme horu Klínovec? Krušné hory 

e) Do které řeky se vlévá řeka Morava? Do Dunaje 

 

2 

2 

2 

2 

2 

31. „Existuje jeden obecný zákon, který vede k rozvoji všech organických bytostí, totiž: množ se, proměň se, 

nech nejsilnější žít a nejslabší zemřít.“ Autor tohoto výroku je zastáncem teorie: 

a) biologického cynismu 

b) přirozeného výběru 

c) přirozeného stavu 

d) kreacionismu 

10 

 

32. Čím se zabývá metafyzika? 

Jsoucnem, bytím, bohem 

10 

 

33. Jmenujte alespoň jednu stěžejní postavu novověké matematické přírodovědy (stačí příjmení), která se 

současně zabývala filozofií či teologií: 

 Galilei, Descartes, Newton, Leibniz 

10 

 

34. Kdo je autorem díla Leviathan? 

Thomas Hobbes 

10 

 

 

Celkové bodové hodnocení písemné části zkoušky / za součet odpovídá: 

 

 

200 

Test obsahuje 34 otázek.  

Otázky 1 – 28 jsou za 5 bodů a mají vždy jednu správnou odpověď.  

Otázky 29 – 30 a 32 - 34 jsou doplňovací.  

V otázkách 29 a 30 je každá správná odpověď za 2 body.  

Otázky 31 – 34 jsou každá za 10 bodů.  

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

 

 


