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Úkol 
Bodové 

hodnocení 

1. Národní divadlo v Praze zahájilo svůj provoz: 

a) Roku 1841 (operou A. Dvořáka „Rusalka“) 

b) Roku 1881 (operou B. Smetany „Libuše“) 

c) Roku 1911 (operou L. Janáčka „Šárka“) 

d) Roku 1931 (operou Z. Fibicha „Blaník“) 

5 

 

2. Tzv. Velká říjnová socialistická revoluce, kterou uchopili moc v Rusku Bolševici, se odehrála v roce: 

a) 1905 

b) 1914 

c) 1917 

d) 1918 

5 

 

3. Jediným přímo voleným orgánem EU je:  

a) Rada EU 

b) Evropský parlament 

c) Evropská komise 

d) Evropská rada 

5 

 

4. ČR má pro daň z přidané hodnoty:  

a) 1 sazbu  

b) 2 sazby 

c) 3 sazby 

d) 4 sazby 

5 

 

5. Vklady jsou ze zákona v ČR pojištěny pro fyzické a právnické osoby do 100 000 eur na produktu: 

a) běžný účet 

b) spořicí účet 

c) termínovaný vklad 

d) všechny výše zmíněné 

5 

 

6. Kdo je autorem výroku: „Válka je otcem a králem všeho. Jedny činí bohy, zatímco z druhých dělá 

otroky.“  

a) Hérakleitos z Efesu 

b) Démokritos z Abdér 

c) Parmenidés z Eleje 

d) Zenón z Eleje 

5 
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7. Autorem výroku „Myslím, tedy jsem“ je: 

a) René Descartes 

b) John Locke 

c) Baruch Spinoza 

d) Thomas Hobbes 

5 

 

8. Co znamená tvrzení, že člověk je tabula rasa (nepopsaná deska)? 

a) Lidský osud není předurčen. 

b) Charakter člověka zásadně formuje výchova (prostředí). 

c) Lidé by se měli zdobit tetováním. 

d) Žádné poznání není člověku vrozené. 

5 

 

9. Který ze jmenovaných filozofů je autorem dialektické metody založené na triádě „teze – antiteze – 

syntéze“? 

a) Auguste Comte 

b) Søren Kierkegaard 

c) Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

d) Jan Amos Komenský 

5 

 

10. Který z následujících filozofů je představitelem positivizmu? 

a) Auguste Comte 

b) Jean-Paul Sartre 

c) Aristoteles 

d) Jan Amos Komenský 

5 

 

11. Přečtěte si text. 

„Podle široce přijímaného názoru – proti němuž se tato kniha staví – mohou být empirické vědy 
charakterizovány tím, že používají takzvanou „induktivní metodu“. (…) Z logického hlediska není zdaleka 

jasné, zda máme právo odvozovat universální tvrzení z tvrzení singulárních, jakkoli početných (…) bez 
ohledu na to, kolik případů bílých labutí jsme pozorovali, neospravedlňuje to závěr, že všechny labutě jsou 

bílé” Karl Popper, Logika vědeckého zkoumání. 

Popper v uvedené ukázce říká, že:  

a) není jisté, zda je indukce vhodnou (oprávněnou) metodou pro budování empirických věd.  

b) existuje univerzální induktivní metoda lidského poznání. 

c) všechny labutě jsou bílé. 

d) labutě jsou ošklivé. 

5 

 

12. Který z následujících autorů se zabýval hlavně etikou? 

a) Epikurós 

b) Tertulián 

c) Simplikios 

d) Trasymachos 

5 

 

13. Bible se nezmiňuje o: 

a) Pilátu Pontském 

b) Marii 

c) proroku Jonášovi 

d) svatém Augustinovi 

5 

 

14. Výsledný efekt činnosti jednotlivého smyslového orgánu se nazývá: 

a) počitek 

b) podnět 

c) schopnost 

d) paměť 

5 

 

15. Sigmund Freud je zakladatelem: 

a) humanistické psychologie 

b) behaviorismu 

c) kognitivní psychologie 

d) psychoanalýzy 

5 

 

16. Prezident republiky v ústavním systému ČR: 

a) může kdykoli rozpustit obě komory Parlamentu ČR, tedy Poslaneckou sněmovnu i Senát. 

b) může rozpustit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, avšak pouze v určitých případech 

stanovených Ústavou (např. když Poslanecká sněmovna nevysloví důvěru vládě jmenované 

prezidentem republiky na třetí pokus). 

c) může rozpustit Senát Parlamentu ČR, avšak pouze v určitých případech stanovených Ústavou 

(např. když Senát nevysloví důvěru vládě jmenované prezidentem republiky na třetí pokus). 

d) nemůže nikdy rozpustit ani Poslaneckou sněmovnu ani Senát Parlamentu ČR. 

5 
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17. Vlastnickým právem se v českém právu rozumí:  

a) právo na pozůstalost po fyzické osobě – zůstaviteli nebo na poměrný podíl z pozůstalosti 

b) právo držet věc v právním smyslu, užívat ji, brát z ní plody, ba ji i zničit nebo s ní i jinak 

nakládat 

c) právo věřitele uspokojit svou pohledávku zpeněžením zastavené věci dlužníka, tzv. zástavy 

d) právo na výživné mezi předky a potomky 

5 

 

18. Mějme výrok: „Houby rostou“. Ze kterých dvojic premis tento výrok vyplývá? 

a) Houby rostou právě tehdy, když prší. Neprší. 

b) V lese je vlhko nebo chladno. Jestliže je chladno, pak houby nerostou. 

c) Jestliže je v lese vlhko, houby rostou. V lese je vlhko. 

d) Jestliže prší, je v lese vlhko. Prší. 

5 

 

19. Přečtěte si text. 

“Magickými nazývám věci, které něco způsobují, aniž by to činili standardními, popsatelnými mechanismy, 

jimiž normálně příčiny způsobují účinky v našem reálném světě.“ 
Které tvrzení je vzhledem k textu nepravdivé? 

a) Magické věci neexistují. 

b) Magické věci působí účinky v jiných věcech. 

c) Magické věci lze definovat. 

d) Magické věci jsou normální příčiny. 

5 

 

20. Přečtěte si následující text: 

„Ježto jsme se narodili jako nemluvňata a o věcech přístupných smyslům jsme vynesli soudy dříve, než 

jsme dosáhli uceleného užívání našeho rozumu, jsme od poznání pravdy odvráceni mnohými předsudky. 
Od nich se, jak se zdá, nemůžeme osvobodit jinak, než že se jednou v životě vynasnažíme pochybovat o 

všem, v čem nalezneme třeba jen nejmenší podezření nejistoty.“ 

Které tvrzení je vzhledem k textu nepravdivé? 
a) Předsudky získané v průběhu života nám brání v adekvátním poznání pravdy. 

b) Cesta k adekvátnímu poznání pravdy spočívá v aplikaci pochybnosti na naše přesvědčení. 

c) Předsudků, které jsme získali v průběhu života se nelze žádným způsobem zbavit. 

d) Malé děti nemají plně rozvinuté rozumové schopnosti. 

5 

 

21. Co označuje pojem „referenční skupina“?  

a) skupina, vůči níž se vymezuje skupina odlišná.  

b) skupina, která se vyznačuje vysokou soudržností.  

c) skupina, ke které se jedinec vztahuje, usiluje o získání členství.  

d) skupina, o které sociolog referuje ve výzkumné zprávě.  

5 

 

22. Ustavení „sociálního faktu“ jako vlastního předmětu sociologie formuloval:  

a) Herbert Spencer  

b) Auguste Comte  

c) George Herbert Mead  

d) Émile Durkheim  

5 

 

23. Stav společnosti, v němž přestávají platit společenská pravidla a normy, se označuje  

sociologickým pojmem:  

a) chaos  

b) anarchie  

c) anomie  

d) dystopie  

5 

 

24. K přehlasování veta prezidenta je v politickém systému ČR zapotřebí dosáhnout nadpoloviční většiny 

všech členů Poslanecké sněmovny. To představuje číslo: 

a) 51 

b) 76 

c) 101 

d) 201 

5 

 

25. Co označuje termín „syndikalismus“? 

a) politiku hájení zájmů dělnické třídy za pomoci odborových organizací a cestou přímých akcí, 

především stávek 

b) pojímání politických a dalších otázek z nadnárodního, celosvětového hlediska 

c) nedovolený zásah jednoho státu do záležitostí státu druhého 

d) směr v současné politologii, který vychází z objektivních metod experimentálního studia 

chování lidí 

5 
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26. Evropská unie vznikla na základě: 

a) Kodaňské smlouvy 

b) Maastrichtské smlouvy 

c) Pařížské smlouvy 

d) Lisabonské smlouvy 

5 

 

27. Prvním vůdcem Sovětského svazu byl:  

a) Lev Davidovič Trockij 

b) Vladimír Iljič Lenin 

c) Josif Vissarionovič Stalin 

d) Michail Gorbačov 

5 

 

28. Kdo je úřadujícím prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu? 

a) Andrej Babiš 

b) Miloslav Kala 

c) Petr Kellner 

d) Lubomír Voleník 

5 

 

29. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 

a) Kdo je autorem literárního díla Chrám Matky Boží v Paříži? (Victor) Hugo 

b) Kdo je autorem opery Don Giovanni? (Wolfgang Amadeus) Mozart 

c) Kdo je režisérem filmů Kolja a Vratné lahve? (Jan) Svěrák 

d) Kdo je autorem románů Zámek a Proces? (Franz) Kafka 

e) V jakém stylu je postaven Obecní dům v Praze? Secese 

 

2 

2 

2 

2 

2 

30. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: 

a) Jaké je hlavní město Norska? Oslo 

b) Jaké je hlavní město Etiopie? Addis Abeba 

c) Ve kterém světadíle najdeme řeku Amazonku? Uveďte přesně. Jižní Amerika (pouze Amerika 

nestačí)  

d) Ve kterém českém pohoří najdeme horu Velká Deštná? Orlické hory 

e) Do které řeky se vlévá Ohře? Do Labe 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

31. Přečtěte si text. „Tak charakterizuje doktrínu, podle které jsou vlastnosti jedinců výhradně funkcí jejich 

místa ve společnosti nebo v nějakém širokém systému významů.“  

Autor tohoto výroku je zastáncem: 

a) sociálního atomismu 

b) sociálního anarchismu 

c) sociálního holismu 

d) sociálního idealismu 

10 

 

32. Čím se zabývá epistemologie? 

předpoklady a charakterem lidského poznání 

10 

 

33. Jmenujte jednoho představitele novověkého britského empirismu (stačí příjmení): 

 Locke nebo Berkeley nebo Hume nebo Bacon 

10 

 

34. Kdo je autorem díla Kritika praktického rozumu (stačí příjmení)? 

Immanuel Kant 

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. 

 

 


