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1. 

Který z následujících psychologických oborů nepatří mezi 
aplikované psychologické obory? 
(A) pedagogická psychologie 
(B) soudní psychologie 
(C) vývojová psychologie 
(D) psychologie sportu   
2. 

Mezi relativně novou psychologickou disciplínu, která byla 
do nedávné doby považována za součást sociální 
psychologie, řadíme mezikulturní psychologii. Cílem této 
disciplíny je hledání kulturně specifických či naopak 
univerzálních aspektů lidské psychiky. Ačkoliv se tato 
disciplína zaměřuje na výzkum moderních témat, která jsou 
příznačná pro současnost, jako je například problematika 
migrace, akulturace a problematika interetnických vztahů 
v multikulturní společnosti, historie této disciplíny sahá 
o více než sto let zpět do minulosti k počátkům psychologie 
jako vědecké disciplíny, kdy bylo publikováno dílo 
Psychologie národů: zkoumání zákonitostí vývoje řeči, mýtu 
a zvyku. 
Který z následujících badatelů je autorem výše zmíněného díla? 
(A) Philip Zimbardo 
(B) Wilhelm Wundt 
(C) Abraham Maslow 
(D) Noam Avram Chomsky   
3. 

 
Jednou z vlastností emocí je jejich polarizace. To znamená, 
že si každou emoci můžeme představit na pomyslné ose 
hédonického kontinua, tedy na ose libost–nelibost. Zároveň 
každá z emocí má různou úroveň excitace – to znamená, že 
organismus člověka různě aktivuje. Tyto dimenze emocí je 
možné vyjádřit grafem, do něhož podle úrovní 
libosti/nelibosti a nízké/vysoké úrovně aktivace můžeme 
zanášet jednotlivé libovolné emoce. 

Kterou z následujících emocí je potřeba nahradit otazník 
v grafu tak, aby byl věcně správně? 
(A) apatie 
(B) překvapení 
(C) uspokojení 
(D) vzrušení 
  

4. 

Toto stádium kognitivního vývoje dětí je charakteristické 
neschopností rozpoznat tzv. stálost objektu. Příkladem může 
být hra „na kukanou“, kterou často hrají rodiče s dětmi. 
V rámci této hry si rodič schová obličej do dlaní, čímž 
z pohledu dítěte zcela zmizí. Když poté rodič sejme ruce 
z obličeje, ve tváři dítěte uvidíme radost, protože se rodič 
z jeho pohledu navrátil. 
V jakém stádiu dle teorie kognitivního vývoje Jeana Piageta 
se dítě v uvedeném příkladu nejspíše nachází? 
(A) v senzomotorickém stádiu 
(B) v předoperačním stádiu 
(C) ve stádiu nekonkrétních operací 
(D) ve stádiu konkrétních operací   
5. 

Rorschachův test je jednou z psychologických metod 
využívaných k rozboru osobnosti. Tento test sestává z deseti 
karet obsahujících různé tvary, které připomínají inkoustové 
skvrny. Psycholog předkládá jednotlivé karty vyšetřované 
osobě a zaznamenává její odpovědi podle předem 
připraveného schématu. 
Jak se nazývá skupina diagnostických nástrojů, do které patří 
Rorschachův test? 
(A) výkonové testy 
(B) dotazníkové metody 
(C) projektivní testy 
(D) monitorovací metody   
6. 

Sociální postoje jsou relativně stabilní naučené reakce na 
příznivé či nepříznivé podněty. Skládají se z kognitivní, 
afektivní a behaviorální složky. 
Která z následujících situací nejlépe vystihuje afektivní 
složku sociálních postojů? 
(A) Honza má strach z pavouků a často cítí značnou 

úzkost, když nějakého vidí. 
(B) Petra si velmi dobře uvědomuje všechny negativní 

zdravotní následky kouření. 
(C) Tomáš nechce jet na dovolenou do Chorvatska, protože 

mu to přijde příliš drahé. 
(D) Jiří podporuje životní prostředí tím, že poctivě třídí odpad.   
7. 

Bludy a halucinace patří mezi takzvané pozitivní příznaky 
schizofrenie. 

Která z následujících situací nejlépe vystihuje bludy 
přítomné u paranoidní schizofrenie? 
(A) Pan Novák je přesvědčený, že se stal housenkou a brzy 

jej čeká metamorfóza. 
(B) Paní Dvořáková nepřijímá žádné léky, protože je 

přesvědčená, že pomocí léků ji lékaři, kteří jí usilují 
o život, snadno otráví. 

(C) Pan Matoušek slyší různé hlasy, které mu říkají, aby 
každého pokousal. 

(D) Paní Bílá kolem sebe vidí devět zelených příšerek, které se 
hihňají, kdykoliv mluví s osobou opačného pohlaví. 
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8. 

stádia duchovní vůdci 
společnosti 

hlavní sociální 
jednotka 

metafyzické filozofové průmysl 

pozitivistické kněží rodina 

teologické vědci stát 

Francouzský sociolog Auguste Comte rozdělil historický 
vývoj společnosti do tří stádií. Pro každé mimo jiné určil, kdo 
v nich představoval duchovní vůdce a jaká byla jejich hlavní 
sociální jednotka. Která z následujících možností uvádí 
správné rozdělení dle Comta, tj. pořadí stádií od nejstaršího 
po nejnovější, kdo byl v daném stádiu duchovním vůdcem 
a jaká byla jeho hlavní sociální jednotka? 
(A) 1) teologické –  kněží –  stát;  

2) metafyzické –  filozofové – rodina;  
3) pozitivistické –  vědci –  průmysl 

(B) 1) teologické –  kněží –  rodina;  
2) metafyzické –  filozofové – stát;  
3) pozitivistické –  vědci –  průmysl 

(C) 1) metafyzické –  kněží –  rodina;  
2) teologické –  filozofové –  stát;  
3) pozitivistické –  vědci –  průmysl 

(D) 1) teologické –  kněží –  stát;  
2) pozitivistické –  filozofové –  rodina;  
3) metafyzické –  vědci –  průmysl 

  
9. 

Představitel klasické sociologie Émile Durkheim ve svém 
díle Sebevražda uvádí, že za sebevraždami stojí především 
společenské nastavení, respektive míra sociální regulace 
a integrace. Který z následujících příkladů ilustruje 
sebevraždu vlivem společenského nastavení nejméně? 
(A) Voják sám vzdoruje přesile nepřátel, aby se zbytek jeho 

jednotky mohl dostat do bezpečí. 
(B) Muž po požití psychotropní látky věří, že je pták, 

a skočí z okna. 
(C) Terorista spáchá sebevražedný útok během masové 

akce. 
(D) Sókratés odmítne Kritónovu nabídku na útěk a vypije 

číši bolehlavu. 
  
10. 

pozdrav – věznice – svátek – celibát – mateřství 

Který z následujících pojmů nejlépe vystihuje uvedené 
příklady? 
(A) sociální kapitál 
(B) sociální instituce 
(C) paralelní společnost 
(D) postmoderní společnost 
  

11. 

V Půlnočním království platí obyvatelé vysoké daně, každý 
musí poctivě odvádět přidělenou práci, lidé mají zakázáno 
zpívat, aby je to nerozptylovalo, zemi ovládají přísní rádci 
starého a neschopného pana krále. Hranice jsou volně prostupné, 
i když lidé se nemohou odstěhovat. Král Půlnočního království 
má krásnou dceru Krasomilu. 
V Zemi krále Miroslava jsou lidé svobodní, každý pracuje pro 
blaho ostatních, jak uzná za vhodné, kulturní produkce není 
omezená a lidé si šťastně prozpěvují. Hranice jsou volně 
prostupné a každý se může odstěhovat, ale nikdo se odstěhovat 
nechce, protože lidé jsou v takovéto zemi šťastní. Vládne jim 
král Miroslav. 
Když mělo dojít k dojednání sňatku mezi Krasomilou 
a Miroslavem, ukázali rádci princezně Miroslava na obrazu. 
Král Miroslav se Krasomile zdál pohledný, ale nemohla v sobě 
překonat pocit, že v takové zemi, jako je Země krále Miroslava, 
nemůže žít nikdo jiný než přehnaný volnomyšlenkář, který se 
poflakuje celý den při prozpěvování, je líný a jediným jeho 
příjmem jsou štědré dávky ze skomírajícího sociálního systému. 
Rádci princezně přisvědčili s tím, že budoucí vládkyně země, 
kde jsou lidé pracovití a odpovědní, poctivě a tvrdě pracují, aby 
celá země v čele s králem prosperovala, si nemůže vzít někoho 
takového, jako je Miroslav. 
Která z následujících možností nejlépe charakterizuje uvedenou 
situaci z hlediska sociologie? 
(A) Miroslavova prokrastinace a jeho liberální postoj k životu 

mu znemožnily změnit sňatkem s Krasomilou svůj 
připsaný status, což nadále udržuje sociální hierarchii. 

(B) Krasomila se nedokázala oprostit od heterostereotypů 
obyvatel Půlnočního království, jejichž překonáním by 
získala možnost změnit svůj sociální status. 

(C) Autostereotypy obyvatel Země krále Miroslava ovlivnily 
náhled Krasomily tak, že ztratila možnost případným 
sňatkem významně posílit svůj sociální kapitál. 

(D) Krasomila se rozhodla udržet si svůj získaný status, 
v čemž ji rádci podpořili potvrzením autostereotypů. Na 
druhou stranu však přišla o možnosti sociálního vzestupu.   
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12. 

V ČR je dlouhodobě kritizován nedostatek míst v mateřských 
školkách a obecně slabá podpora předškolního vzdělávání. 

Které z následujících tvrzení nejméně pravdivě popisuje 
důsledky situace, kdy děti navštěvují mateřskou školku déle 
než povinný rok před nástupem do základní školy? 
(A) Rodič může snáze pracovat, dělat kariéru a neztrácet 

obecně kontakt se svým pracovním oborem, do kterého 
se tak může snadněji vrátit. 

(B) Umožňuje zejména matkám samoživitelkám, aby se jim 
výrazně nesnížila životní úroveň. 

(C) Tyto děti mají za určitých podmínek poté ve škole lepší 
studijní výsledky než děti, které do mateřské školky 
déle než rok nechodily. 

(D) Podpora předškolního vzdělávání by vedla k vyšší 
porodnosti, protože by matky zůstávaly s dětmi 
doma déle a mohly by mít čas na péči o další 
potomky. 

  
13. 

Adélu znepokojují vysoké statistiky studijní neúspěšnosti, 
tedy počtu studentů, kteří nedokončí vysokoškolské studium. 
Sama má strach, aby tak také nedopadla. Přemýšlela, jak 
zjistit příčiny, proč studenti univerzity předčasně opouštějí. 
Která z následujících výzkumných strategií by pro daný účel 
zajistila nejrelevantnější výzkumný vzorek? 
(A) připravit takzvanou focus group s rodiči neúspěšných 

studentů 
(B) provést anketu s náhodně vybranými studenty 

posledních ročníků vysokých škol 
(C) poprosit studijní oddělení o kontakty na neúspěšné 

studenty a zaslat jim dotazník 
(D) udělat hloubkový rozhovor s kamarádem, jehož bratr 

ukončil studium v uplynulém roce   
14. 

Filip si ve školce odmítl uklidit po sobě hračky, se kterými si 
hrál. Paní učitelka na něj nejdřív křičela, ať je uklidí jako 
všichni ostatní. Když jí Filip odmlouval, dala mu pohlavek 
a poslala jej stoupnout si na pět minut do kouta, zatímco sama 
hračky uklidila. To se nelíbilo paní ředitelce, protože ve 
školce nikdy fyzické násilí na děti nepoužívají. 
Která z následujících možností nejlépe vystihuje typ sankce, 
kterou učitelka na Filipa uplatnila? 
(A) represivní – donutila Filipa násilím podřídit se normě 
(B) negativní – trestem se snažila potlačit nežádoucí 

chování 
(C) restituční – přinutila Filipa napravit vzniklou situaci 
(D) odloženou – dopady sankce pocítí Filip nikoliv 

bezprostředně, ale až s odstupem   

15. 

Religionistika využívá ke zkoumání náboženství různé 
metody. Která z následujících možností správně 
charakterizuje jednu z takových metod? 
(A) Apologetická metoda se zabývá Bohem jako nejvyšším 

jsoucnem. 
(B) Hermeneutická metoda usiluje o výklad textů. 
(C) Synchronní metoda zkoumá náboženské jevy v jejich 

časovém vývoji. 
(D) Diachronní metoda sleduje náboženské jevy v rámci 

konkrétního časového období.   
16. 

K problematice poznání se dozvídáme: Tyto jednoduché 
ideje, materiál veškerého našeho poznání, jsou v mysli 
vzbuzovány a jsou jí dodávány výlučně smyslovým vnímáním 
a reflexí. Jakmile je intelekt jednou zásoben těmito 
jednoduchými ideami, je pak způsobilý opakovat, srovnávat 
a sjednocovat je dokonce takřka v nekonečné rozmanitosti; 
a tak může podle své libosti vytvářet nové, složité ideje. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 
Která z následujících možností správně uvádí autora 
citovaného výroku? 
(A) Immanuel Kant 
(B) René Descartes 
(C) John Locke 
(D) David Hume 
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17. 

Která z následujících možností obsahuje nejvýstižnější 
zobrazení sporu dogmatika a skeptika? 
(A) Adam říká, že žádné skutečné jistoty nelze 

dosáhnout, protože u každé otázky existují 
přesvědčivé důvody pro i proti, všechny argumenty 
mají nějaké předpoklady a o každém tvrzení proto 
lze rozumně pochybovat. Bedřich namítá, že 
rozumová a smyslová evidence existuje a zakládá 
objektivní jistotu, a že o některých zřejmých 
pravdách pochybovat vůbec nelze. 

(B) Adam tvrdí, že naším rozumem se lze přesvědčit 
o platnosti a nezpochybnitelnosti mimoempirických 
kategorií, které jsou základem přehlednosti 
a uspořádanosti zkušenostního světa. Z rozumu 
vyvozené poznatky o světě jsou pak zárukou toho, že 
svět se nám ukazuje jako smysluplný. Bedřich tvrdí, že 
zkušenost je vždy poznatkem o jednotlivé věci. 
Z těchto jednotlivých poznatků tedy nelze vyvodit nic 
o společných základech fungování světa. 

(C) Adam tvrdí, že na lidském rozumu nezávisle existují 
obecné pojmy nebo alespoň jim něco skutečného mimo 
tuto smyslovou sféru odpovídá. Vždy, když něco 
vzniká, vzniká to přeci podle určitého plánu či předem 
vytvořené kategorie. Bedřich tvrdí, že nic takového 
jako na věcech nezávislé kategorie neexistuje. Jsou 
pouze jednotlivé věci, které podle dané konvence 
přiřazujeme k sobě a podle jejich označení jim 
přisuzujeme podobné vlastnosti. 

(D) Adam říká, že vše kolem nás je nicotné a každodenní 
zkušenost je založena pouze na domnělém přesvědčení 
o tom, že věci mají nějakou podstatu. Toto přesvědčení 
je však odvozeno pouze z naší touhy po smyslu, nikoli 
z přesvědčivého poznání. Bedřich tvrdí, že naše touha 
po porozumění světu se odvozuje z ideálních a v 
ideálním světě existujících kategorií. Tyto v ideálním 
světě existující podstaty pak dávají světu a životu smysl 
a našemu konání cíl. 

  
TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 20 

Vznik nové teorie uzavírá jednu tradici vědecké praxe a otevírá novou, jež je založena na nových pravidlech a pohybuje se 
v rámci nového pojmového i předmětného světa. Právě proto nelze říci, že se věda vyvíjí k ideálnímu vystižení skutečnosti — 
protože (1) ______. Paradigma určuje, co příroda „obsahuje“, a protože příroda je příliš složitá a příliš komplikovaná, než 
abychom ji mohli zkoumat takříkajíc „naslepo“, proto je vždy již předem strukturována určitým paradigmatem, a věda se zabývá 
vždy jen takto strukturovanou přírodou. Změny paradigmat, to jest (2) ______, jsou proměnami ve vidění světa (a nikoli jen 
změnami v přístupu ke světu), učí novému vnímání světa. 

Co je Kuhnovo paradigma? Všeobecně uznávané výsledky vědeckého výzkumu, z nichž sestává model problémů a jejich řešení. 
V zásadě se tedy paradigmatem stává taková teorie, která je schopna řešit problém, jejž daná vědecká obec pokládá za významný 
a který nelze řešit jinak. 

(zdroj: Petříček, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie) 
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18. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do 
výše uvedeného textu na vynechané místo označené (1) tak, 
aby byla v souladu s textem jako celkem? 
(A) skutečnost je pro vědce vždy jen to, co je ve shodě 

s existujícím paradigmatem 
(B) každý vědec se vždy pohybuje uvnitř svého vlastního 

paradigmatu 
(C) každý vědec je inspirován pravidly jiného 

paradigmatu 
(D) paradigma kopíruje aktuální stav věcí v přírodě 
  

19. 

Který z níže uvedených pojmů je zapotřebí doplnit do výše 
uvedeného textu na vynechané místo označené (2) tak, aby 
byl napsán věcně správně? 
(A) vědecké experimenty 
(B) vědecké falzifikace 
(C) vědecké evoluce 
(D) vědecké revoluce 
  
20. 

Která z následujících možností přímo logicky vyplývá 
z úryvku? 
(A) Paradigma je velmi podrobným obrazem přírody. 
(B) Konkrétní paradigma určuje, jaký je svět. 
(C) Žádný vědecký obraz světa nemůže být 

univerzálně platný. 
(D) Každý má jen své subjektivní vidění světa. 
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21. 

Zlatý věk společnosti přijde v budoucnu za předpokladu, že 
se podaří překonat nerovnost, bídu, chudobu a další 
nedostatky společenského uspořádání v industriální době. Ty 
lze překonat pouze přísnou modernizací společnosti, vědy 
i umění. Jedině společnost, která nezná soukromé vlastnictví 
a útisk pracujících, se může rozvinout do té míry, aby v ní 
všichni žili v blahobytu. Plánovitě organizovaná výroba, 
konec vlády lidí nad lidmi a racionálně a efektivně řízená 
společnost jsou tím správným cílem. Motorem přechodu 
k novému společenskému uspořádání nemůže být síla 
pracujících mas, ale rozhodnutí vědců a politiků přijatá na 
racionálním základě. Vznikne tak společnost bez třídních 
rozdílů, kde všem bude zajištěno to, co potřebují. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Myšlenky které z následujících politických ideologií nejlépe 
reprezentuje uvedený text? 
(A) marxismu 
(B) utopického socialismu 
(C) konzervatismu 
(D) liberalismu 
  
22. 

Který z následujících ústavních činitelů ČR není do své 
funkce jmenován prezidentem republiky? 
(A) prezident Nejvyššího kontrolního úřadu 
(B) předseda Ústavního soudu 
(C) člen Bankovní rady České národní banky 
(D) předseda Senátu 
  
23. 

Po zveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR nastává klíčový moment, kdy prezident 
jmenuje předsedu vlády, který musí získat s celou vládou do 
30 dnů po jmenování důvěru Poslanecké sněmovny. 

Pokud vláda důvěru nezíská, postupuje prezident stejně jako 
v předešlém případě. Která z následujících možností správně 
popisuje další ústavní postup, pokud ani napodruhé nezíská 
vláda důvěru? 
(A) Proces se opakuje, dokud nová vláda důvěru nezíská, 

případně do termínu nových voleb do sněmovny. 
(B) Prezident musí do určité doby vyhlásit nové volby. 
(C) Prezident musí jmenovat předsedu vlády na návrh 

předsedy Poslanecké sněmovny. 
(D) Prezident se musí vzdát své funkce. 
  

24. 

Poslanecká sněmovna PČR schválila návrh běžného zákona 
a poslala jej do Senátu PČR. 

Která z následujících možností odpovídá dalšímu 
legislativnímu postupu podle Ústavy ČR? 
(A) Zákon nebyl v Senátu schválen, čímž se vrátil do 

Poslanecké sněmovny, kde se o něm opět hlasovalo. 
Hlasovalo pro něj 95 ze 170 přítomných poslanců, čímž 
byl schválen a byl odeslán prezidentovi republiky. 

(B) V Senátu byl zákon zamítnut a dále byl usnesením 
vrácen do Poslanecké sněmovny, kde se o něm opět 
hlasovalo. Hlasovalo pro něj 95 ze 170 přítomných 
poslanců, čímž nebyl schválen a byl tak zamítnut. 

(C) Senátoři se poslaneckým návrhem po 30 dnů odmítli 
zabývat, čímž byl zamítnut. 

(D) Senátoři se poslaneckým návrhem po 30 dnů odmítli 
zabývat, a tak se vrátil do Poslanecké sněmovny, kde se 
o něm opět hlasovalo. Hlasovalo pro něj 95 ze 170 
přítomných poslanců, čímž byl schválen a byl odeslán 
prezidentovi republiky. 

  
25. 

V základních principech ______ není nic dogmatického, 
žádná striktní, jednou provždy daná pravidla. Hlavní zásada, 
že v uspořádání našeho života ve společnosti bychom měli co 
nejvíce využívat spontánních sil a co nejméně sahat 
k donucování, se může uplatňovat v nekonečně mnoha 
variantách. Je zejména obrovský rozdíl mezi záměrným 
budováním systému, v němž bude mít blahodárné působení 
soutěže co největší prostor, a pasivním přijímáním institucí 
tak, jak jsou. Snad nic neuškodilo věci ______ tolik jako 
zkostnatělé lpění některých představitelů na určitých 
primitivních pravidlech, především na principu laissez faire. 
Svým způsobem to však bylo nutné a nevyhnutelné. Bez 
hrubých praktických pravidel by se nedalo efektivně čelit 
nespočetným zájmům, které u konkrétních opatření vždy 
ukazují jen bezprostřední a očividný prospěch pro některé 
lidi, zatímco daleko méně přímé a méně zjevné negativní 
dopady zůstávají skryté. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

V ukázce je opakovaně vynechán název ideologie, jíž byl 
autor zastáncem. Kdo je autorem uvedeného textu a jakou 
v něm hájí ideologii? 
(A) Roger Scruton; konzervatismus 
(B) Benito Mussolini; korporativní fašismus 
(C) Friedrich A. von Hayek; liberalismus 
(D) Edmund Burke; socialismus 
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26. 

V programech politických stran a hnutí se často setkáváme 
se slibem zavedení tzv. klouzavého mandátu pro poslance 
Parlamentu ČR. Která z následujících možností nejlépe 
charakterizuje podstatu klouzavého mandátu? 
(A) Každý poslanec může hlasovat odlišně od ostatních 

členů téhož poslaneckého klubu a není vázán 
rozhodnutím předsednictva strany nebo hnutí. 

(B) Jedná se o prvek přímé demokracie, jímž mohou voliči 
odvolat každého jednotlivého poslance z jeho funkce. 

(C) Je-li poslanec jmenován ministrem, přestává být 
poslancem a na jeho místo nastupuje náhradník. 

(D) Poslanec není povinen se zúčastňovat jednání 
Poslanecké sněmovny osobně, může si zvolit svého 
zástupce, který jej na jednáních bude zastupovat. 

  
27. 

Po předčasných sněmovních volbách v ČR v roce 1998 
uzavřeli nečekaně lídři ČSSD a ODS tzv. opoziční smlouvu. 
Která z následujících charakteristik nejméně odpovídá 
důsledkům tohoto způsobu vlády? 
(A) Klasická role opozice byla ochromena. 
(B) Došlo k posílení pravomocí prezidenta republiky. 
(C) V následujících sněmovních volbách došlo k propadu 

volební účasti a naopak k vzestupu preferencí KSČM. 
(D) Došlo ke snaze upravit volební systém do sněmovny 

tak, aby zvýhodňoval větší politické subjekty. 
  
28. 

V roce 1949 vyšly v Československu zákony, které 
významným způsobem změnily roli církve ve společnosti 
a ve vztahu ke státu. Nový zákon o právu rodinném zrušil 
církevní sňatek a jako jedinou možnost, jak vstoupit do 
manželství, uznal pouze sňatek civilní uzavřený před 
místním národním výborem. Zároveň se stát také učinil tím, 
kdo dozírá na majetek církve a rozhoduje o nakládání s ním, 
převzal učiliště a ústavy pro výchovu duchovních a pro dozor 
nad církvemi zřídil Státní úřad pro věci církevní. Soustava 
těchto zákonů změnila postavení církve a na dlouhou dobu ji 
uvrhla do podřízeného postavení ve vztahu ke státu. 

Která z následujících možností obsahuje nejvhodnější 
označení pro proces uvedený v textu? 
(A) evangelizace 
(B) sekularizace 
(C) kapitalizace 
(D) liberalizace 
  

29. 

Martin šel k volbám. Z jednotlivých hlasovacích lístků vybral 
jeden, který vhodil do urny. Na něm mohl označit maximálně 
2 kandidáty pomocí tzv. preferenčních hlasů. Ve všech 
krajích byla nabídka kandidátů stejná. Pro tyto volby platí 
5% uzavírací klauzule. 

Která z následujících možností odpovídá uvedenému popisu 
voleb, jichž se Martin zúčastnil? 
(A) volby do obecních zastupitelstev 
(B) volby do krajských zastupitelstev 
(C) volby do Evropského parlamentu 
(D) volby do Senátu 
  
30. 

Který z následujících příkladů nejlépe charakterizuje volební 
systém relativní většiny? 
(A) Mandát získává kandidát, který získal více než 

50 % hlasů, není-li takový kandidát, mandát připadá 
celostátně nejúspěšnější straně. 

(B) Mandát získávají oba kandidáti, kteří se dle počtu hlasů 
umístili na prvních dvou místech. 

(C) Mandát získává kandidát s nejvyšším počtem hlasů, 
pokud se voleb zúčastnilo alespoň 50 % oprávněných 
voličů, jinak mandát zůstává neobsazen. 

(D) Mandát získává kandidát, který získal největší počet 
hlasů bez ohledu na to, zda byl vyšší než 
50 % odevzdaných hlasů. 

  
31. 

Jakým způsobem charakterizuje teorie práva odvětví 
pracovního práva? 
(A) právní odvětví výlučně práva soukromého 
(B) právní odvětví výlučně práva veřejného 
(C) právní odvětví, které nese kombinaci prvků práva 

soukromého i veřejného 
(D) právní odvětví spadající pod závazkové právo 
  
32. 

Která z následujících právních zásad nepatří do oblasti 
trestního práva? 
(A) zásada presumpce nevinny 
(B) zásada poctivosti 
(C) zásada přiměřenosti 
(D) zásada individuální odpovědnosti 
  
33. Na základě rozhodnutí NOK uznány dvě odpovědi. 

Co z následujícího Ústava České republiky explicitně 
neupravuje? 
(A) Českou národní banku 
(B) Národní kontrolní úřad 
(C) pravomoci prezidenta republiky 
(D) zákaz trestu smrti 
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34. 

Která z následujících možností správně uvádí, koho může 
zůstavitel v souladu s občanským zákoníkem ČR vydědit? 
(A) pouze své potomky, a to z jakéhokoli důvodu 
(B) pouze své potomky a svou manželku/manžela, aniž by 

uvedl důvod, který jej k tomu vede 
(C) pouze své děti a jejich potomky, a to jen z důvodu 

taxativně uvedeného v zákoně 
(D) kohokoliv, kdo má k němu nějakou příbuzenskou 

vazbu v rámci dědických tříd uvedených v zákoně, aniž 
by uvedl důvod, který jej k tomu vede 

  
35. 

Pan Lukáš Černý chtěl pro svou dceru připravit překvapení, 
a tak se rozhodl, že jí na narozeniny obstará filmový kostým. 
V půjčovně kostýmů se mu podařilo získat přesně takový 
kostým, který se dceři bude líbit. Zaplatil ho proto na celý 
víkend. 

Jakou smlouvu pan Černý s půjčovnou kostýmů nejspíše 
uzavřel? 
(A) smlouvu o výpůjčce 
(B) smlouvu o zápůjčce 
(C) smlouvu o dílo 
(D) nájemní smlouvu 
  
36. 

Co je to základní kapitál obchodní korporace? 
(A) peněžní vyjádření souhrnu všech vkladů 
(B) účast společníka v obchodní korporaci a práva 

a povinnosti z této účasti plynoucí 
(C) částka poměrově odpovídající podílu společníka, která 

se mu vyplatí při zániku jeho účasti na společnosti 
(D) rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a její tržní cenou 
  
37. 

Činem jinak trestným je čin, který je v daném případě 
beztrestný, i když v jiném případě a za jiných okolností by 
trestným byl. Spáchání činu jinak trestného nezakládá trestní 
odpovědnost pachatele, a to z důvodu jeho věku, 
nepříčetnosti nebo z důvodu existence okolnosti vylučující 
protiprávnost. 

Která z následujících možností neuvádí situaci, již lze na 
základě dostupných informací klasifikovat jako čin jinak 
trestný? 
(A) Marek v nutné obraně ublížil na zdraví Tomášovi 

a způsobil mu trvalé poškození oka. 
(B) Zdeňka v důsledku duševní poruchy neovládla své 

jednání a unesla cizí dítě z kočárku. 
(C) Kristýna při výkonu služby policistky oprávněně 

použila zbraň a způsobila na cizím majetku škodu ve 
výši 60 000 Kč. 

(D) Aneta ukradla v obchodě s potravinami zboží v 
hodnotě 100 Kč, protože měla hlad. 

  

38. 

V řízení u okresního/obvodního soudu se v tříčlenném senátu 
při rozhodování v prvním stupni trestního řízení podílí na 
rozhodování o vině a trestu. Může se jím stát pouze plně 
svéprávný a bezúhonný občan České republiky. Nemusí mít 
právní vzdělání. Jeho minimální věk je 30 let. 

Která z následujících možností správně pojmenovává osobu, 
jejíž charakteristika je uvedena výše? 
(A) soudce 
(B) přísedící 
(C) prokurátor 
(D) předseda senátu 
  
39. 

Který z následujících trestů soud nemůže uložit za spáchaný 
trestný čin plnoletému pachateli? 
(A) domácí vězení 
(B) zákaz činnosti 
(C) obecně prospěšné práce 
(D) napomenutí 
  
40. 

Která z následujících možností správně uvádí všechny 
podstatné náležitosti pracovní smlouvy, tedy takové, bez 
nichž smlouva není platná? 
(A) místo výkonu práce, druh práce a den nástupu do 

práce 
(B) místo výkonu práce, druh práce a ujednání o mzdě 
(C) místo výkonu práce, druh práce, den nástupu do práce 

a způsob rozvázání pracovního poměru 
(D) místo výkonu práce, druh práce a způsob rozvázání 

pracovního poměru 
  



3. Hospodářství a svět 

© Scio 2022 9 

41. 

Tento politik byl ve své zemi ministerským předsedou 
(1947–48) a ministrem zahraničí (1948–52). Byl silným 
obhájcem poválečné evropské stabilizace a vzájemného 
partnerství. Dne 9. 5. 1950 přednesl deklaraci vyzývající 
k vytvoření sjednocené Evropy. Významně se podílel na 
vytvoření Montánní unie a je považován za zakladatele 
Evropské unie. V letech 1958–60 byl předsedou 
Parlamentního shromáždění (předchůdce Evropského 
parlamentu). 

Která z následujících možností uvádí jeho jméno? 
(A) Robert Schuman 
(B) Konrad Adenauer 
(C) George Marshall 
(D) Winston Churchill 
  
42. 

Ve které z následujících možností jsou členské státy správně 
seřazeny podle data vstupu do Evropské unie 
v retrospektivním pořadí (tj. od současnosti po minulost)? 
(A) Finsko, Portugalsko, Řecko, Dánsko 
(B) Chorvatsko, Finsko, Norsko, Švédsko 
(C) Rumunsko, Rakousko, Kypr, Velká Británie 
(D) Slovensko, Finsko, Řecko, Španělsko 
  
43. 

V rámci Rady Evropské unie jsou členské státy zastoupeny 
______, přičemž společně s ______ vykonává zákonodárnou 
činnost. Předsednictví v Radě EU vykonává každý stát po 
dobu ______. V rámci Rady EU působí také Vysoký 
představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku, jehož 
post byl zřízen Amsterodamskou smlouvou z roku ______. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl 
napsán věcně správně? 
(A) ministry členských států — Evropskou radou — 

6 měsíců — 1999 
(B) ministry členských států — Evropským 

parlamentem — 6 měsíců — 1999 
(C) ministry členských států — Evropskou radou — 5 let 

— 1999 
(D) hlavami států — Evropskou radou — zákonodárnou — 

5 let — 2003 
  

44. 

Pan Nesmělý je občanem České republiky a vášnivým 
cestovatelem. Protože pan Nesmělý moc dobře ví, že členství 
České republiky v Evropské unii pro něj znamená možnost 
volného pohybu v rámci členských států, rozhodl se pro účely 
své příští cesty zvolit některý z členských států EU. Pro svou 
cestu si vybral Norsko. Zhrozil se však, když zjistil, že 
Norsko není členem Evropské unie. Po důslednějším 
vyhledávání však zjistil, že je Norsko smluvní stranou 
Schengenské dohody. 
Co z takové informace vyplývá pro pana Nesmělého při cestě 
do této země? 
(A) Protože Norsko není členským státem EU, je potřeba si 

před cestou zažádat o vízum, bez něj nelze do 
nečlenského státu EU vycestovat. 

(B) Při cestě do Norska postačí panu Nesmělému platný 
občanský průkaz, vízum není potřeba. 

(C) Protože Norsko není členským státem EU, nepostačí 
panu Nesmělému pouze platný občanský průkaz, nýbrž 
se bude muset prokázat platným cestovním pasem. 

(D) Při cestě do Norska potřebuje pan Nesmělý platný 
cestovní pas i vízum.   

45. 

Která z možností pravdivě vypovídá o schválení vstupu ČR 
do Evropské unie? 
(A) Vstup ČR do Evropské unie byl schválen pouze 

v referendu občany ČR. 
(B) Vstup ČR do Evropské unie byl schválen v referendu 

občany ČR a hlasováním v obou komorách PČR, kde 
pro vstup hlasovala prostá většina poslanců a senátorů. 

(C) Vstup ČR do Evropské unie byl schválen v referendu 
občany ČR a hlasováním v obou komorách PČR, kde 
pro vstup hlasovala ústavní většina poslanců a senátorů. 

(D) Vstup ČR do Evropské unie byl schválen pouze 
hlasováním v obou komorách PČR, kde pro vstup 
hlasovala ústavní většina poslanců a senátorů. 

  
46. 

1. obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
o ochraně osobních údajů (2016/679) 

2. směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně 
spotřebitele při označování cen výrobků nabízených 
spotřebiteli (98/6/ES) 

3. rozhodnutí Rady EU, pokud jde o data provedení 
a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19 
(2020/1109) 

4. Amsterodamská smlouva pozměňující Smlouvu 
o Evropské unii (97/C 340/01) 

(úplná znění právních aktů pro účely zadání zkrácena) 

Který/é z uvedených právních aktů nezařazujeme do 
tzv. sekundárního práva Evropské unie? 
(A) pouze 1, 2 
(B) pouze 1, 2, 3 
(C) pouze 1, 2, 4 
(D) pouze 4 
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47. 

Těšínsko 

Legionář ze západu: „Stál jsem ve Francii proti Němcům …“ 

Legionář z východu: „Já v Rusku proti ______ …“ 

Oba: „Ale co dovedou bratři ______, to jsme zůstali koukat... “ 
(zdroj: Smích republiky, 1919, č 24.) 

V jednom z československých humoristických časopisů byl 
v roce 1919 otištěn výše uvedený komentář k tehdejšímu 
dění na Těšínsku. Kterou z následujících možností je 
zapotřebí doplnit na vynechaná místa tak, aby byl text napsán 
věcně správně? 
(A) Rusům; Slováci 
(B) bolševikům; Slováci 
(C) bolševikům; Poláci 
(D) Polákům; Rusové 
  
48. 

Kdo by hleděl na poslední události zkaleným zrakem tohoto 
století, musil by žasnouti nad situací zdánlivě a nikdy 
nevídanou. Stačí však jen poněkud pozornější pohled do 
přezíravých kapitol našich dějin, abychom pochopili, jaká 
mohutná historická skutečnost se obnovuje před našimi 
zneklidněnými zraky. Obnovuje se útvar, který byl po dlouhá 
staletí jedinou myslitelnou organizační formou evropského 
světa, obnovuje se svatá říše národa německého. Jako 
v historické říšskoněmecké říši dostávají se i dnes naše země 
pod ochranný režim hlavy říše. Dochází opět k tomu, že hlava 
vlastního německého státu je současně také ochranným 
pánem neněmeckých součástí říše Velkoněmecké. Bylo právě 
charakteristickým rysem svaté říše římské, že vedle vlastního 
Německa patřila do ní řada neněmeckých celků. Císař 
římskoněmecký byl jednak přímým panovníkem německým, 
jednak lenním pánem mnoha dalších neněmeckých králů 
a knížat. A tu je dostatečně známo, že mezi neněmecké krále 
a knížata říšská patřil od prvních začátků našeho státního 
života kníže a později král český. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

V jakém roce se v českém tisku objevil novinový článek, 
z něhož je tato ukázka a který reflektuje domácí přelomové 
dění? 
(A) 1867 
(B) 1918 
(C) 1938 
(D) 1939 
  

49. 

Praha se nám jevila městem sešlým, v nepořádku, zdi domů 
popraskané a zanedbané. Kromě toho ulice byly plné děr 
a slabě osvětlené… Pro nás slovo socialismus znamená 
především pokrok, pořádek a krásu, a proto je pro nás 
skutečně bolestné, že musíme konstatovat rozdíl mezi 
československými městy a městy v buržoasním Rakousku. 
V socialistické ČSSR vše se zdá být hrubým a jako by se 
rozpadávalo. Upřímně Vám musíme říci, že jsme měli pocit, 
jako by se v ČSSR čas zastavil a s časem všichni a všechno. 

(zdroj: Zídek, Petr. Češi v srdci temnoty, 2013) 

Výše uvedený citát, plný zklamání a deziluze, pochází 
z dopisu z roku 1965 a je adresován tehdejšímu prezidentu 
Antonínu Novotnému. Která z následujících možností 
správně uvádí, kdo byl na základě obsahu citátu nejspíše jeho 
autorem? 
(A) Člen delegace zemědělských družstevníků 

z Podkarpatské Rusi. 
(B) Člen výpravy basketbalového družstva z Německé 

spolkové republiky. 
(C) Člen delegace komunistických odborářů z Itálie, jež 

přijela na pozvání naší vlády. 
(D) Člen výpravy volejbalového týmu z tehdejší Německé 

demokratické republiky. 
  
50. 

1. Odsouzen justicí v procesu s tzv. buržoazními 
nacionalisty a 9 let vězněn. 

2. V období Slovenského státu se angažuje v odboji. 
3. Stává se generálním tajemníkem ÚV KSČ. 
4. Stojí v čele autonomního Sboru pověřenců a pomáhá 

instalovat komunistický režim. 
5. Je prezidentem Novotným politicky rehabilitován. 

Výše jsou uvedeny některé z důležitých životních etap 
československého komunistického politika a normalizačního 
prezidenta Gustáva Husáka. Která z následujících možností 
uvádí tyto fragmenty ve správném chronologickém pořadí? 
(A) 2, 4, 1, 5, 3 
(B) 4, 2, 1, 5, 3 
(C) 2, 3, 4, 1, 5 
(D) 2, 1, 5, 3, 4 
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51. 

______, velitelé, kteří stáli po řadu let v čele naší armády, 
vytvořili nyní vládu. Tato vláda, odvolávajíc se na porážku 
našich armád, začala s nepřítelem vyjednávat o zastavení 
bojů. […] Věřte mi, když vám se znalostí situace říkám, že 
pro ______ není nic ztraceno. 

Toto jsou úvodní slova veřejného projevu, která v éteru 
zazněla v roce 1940. Která z možností obsahuje správné 
oslovení národa, příslušný stát a na třetím místě jméno autora 
tohoto projevu? 
(A) Francouzi — Francii — Charles de Gaulle 
(B) Britové — Británii — Winston Churchill 
(C) Poláci — Polsko — Józef Piłsudski 
(D) Američané — USA — Franklin Delano Roosevelt 
  
52. 

 
Na fotografii vidíte hlavní představitele tzv. velké trojky 
(tzn. zástupců tří velmocí stojících proti Německu a jeho 
spojencům), která se v rámci 2. světové války několikrát 
sešla, aby jednala o dalším průběhu konfliktu, případně 
budoucím poválečném světě. Která z možností nabízí 
správné určení místa konference konané v létě a jména 
hlavních představitelů? 
(A) Jedná se o konferenci v Teheránu, kde vidíme (zleva) 

Nevilla Chamberlaina, Franklina D. Roosevelta a Josifa 
V. Stalina. 

(B) Jedná se o konferenci v Moskvě, kde vidíme (zleva) 
Winstona Churchilla, Franklina D. Roosevelta a Josifa 
V. Stalina. 

(C) Jedná se o konferenci v Jaltě, kde vidíme (zleva) 
Winstona Churchilla, Harryho Trumana a Čankajška. 

(D) Jedná se o konferenci v Postupimi, kde vidíme 
(zleva) Winstona Churchilla, Harryho Trumana a 
Josifa  
V. Stalina. 

  

53. 

V 70. letech 20. století došlo mezi Východem a Západem k 
dočasnému zlepšení vzájemných vztahů. Tomuto období 
snižování napětí mezi mocnostmi se též říká politika détente 
(uvolňování). 

Která z následujících možností nespadá do tohoto výše 
popisovaného období? 
(A) smlouva SALT I o snížení počtu jaderných hlavic 

v Evropě 
(B) Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

(tzv. helsinský proces) 
(C) stažení sovětských vojsk z Afghánistánu 
(D) společný kosmický projekt Sojuz-Apollo 
  
54. 

V létě roku 1991 došlo v Sovětském svazu k pokusu o puč. 
Která z možností odpovídá realitě tohoto pokusu o změnu 
režimu v tehdejším SSSR, co se týká aktérů, motivací 
a výsledku tohoto pokusu o převrat? 
(A) V čele tohoto převratu byl Boris Jelcin, který se už jako 

ruský prezident postavil proti vedení SSSR v čele 
s Michailem Gorbačovem. Pokus o převrat skončil 
úspěchem pučistů a následně se s koncem roku 1991 
SSSR rozpadl. 

(B) V čele tohoto převratu byl Boris Jelcin, který se už jako 
ruský prezident postavil proti vedení SSSR v čele 
s Michailem Gorbačovem. Pokus o převrat skončil 
neúspěchem pučistů a SSSR se rozpadl až v roce 1999. 

(C) V čele tohoto převratu bylo konzervativní křídlo 
Komunistické strany Sovětského svazu, které se 
postavilo vedení SSSR v čele s Michailem 
Gorbačovem. Pokus o převrat skončil neúspěchem a 
na konci roku 1991 se SSSR rozpadl. Boris Jelcin se 
v Moskvě už jako ruský prezident postavil proti 
pučistům a přispěl k jejich neúspěchu. 

(D) V čele tohoto převratu bylo konzervativní křídlo 
Komunistické strany Sovětského svazu, které se 
postavilo vedení SSSR v čele s Michailem 
Gorbačovem. Pokus o převrat byl neúspěšný a SSSR se 
rozpadl až na konci roku 1999, když se prvním 
prezidentem Ruské federace stal Boris Jelcin. 
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55. 

Adam Smith (1723–1790) byl skotský ekonom a filosof. Jeho 
nejznámější dílo se zkráceně nazývá Bohatství národů. 
V tomto díle, mimo jiné, zmiňuje pojem neviditelná ruka. 

Který z následujících výroků nejlépe vystihuje podstatu 
tohoto pojmu? 
(A) Peníze mají být směňovány a nikoliv hromaděny. 

Lichvářství neprospívá společnosti, a mělo by tak být 
zakázáno. 

(B) Truhlář, veden čistě svým sebezájmem, zvyšuje 
jakoby mimochodem blahobyt svých spoluobčanů. 

(C) Zaměstnanci si po čase uvědomí, že navyšování mezd 
není reálné, ale pouze nominální způsobené inflací. 

(D) Odhadnout fungování trhu není možné, a proto je 
zapotřebí vyvarovat se veškerých zásahů do jeho chodu 
ze strany státu, vyjma těch, které jsou vědecky 
podložené. 

  
56. 

Která z následujících institucí má dle zákona za hlavní cíl 
péči o cenovou stabilitu v České republice? 
(A) Vláda České republiky 
(B) Ministerstvo financí 
(C) Česká národní banka 
(D) Nejvyšší kontrolní úřad 
  
57. 

Pan Novák vložil na účet ve své bance 1000 Kč na 2 roky při 
složeném úročení. Roční úroková sazba je 5 % p. a. Úroky se 
připisují 1x ročně. Jakou částku bude mít pan Novák na svém 
účtu po 2 letech po započtení všech úroků (předpokládejte, 
že neplatí žádné poplatky bance za vedení účtu, ani daň 
z příjmu)? 
(A) 1 010 Kč 
(B) 1 050 Kč 
(C) 1 100 Kč 
(D) 1 102,50 Kč 
  
58. 

Obchodní zástupce pan Zobal, který je zaměstnán ve firmě 
Bestproduct, je hodnocen na základě dosaženého objemu 
měsíčních tržeb procentním podílem ve výši 3 %. 

Jak nazýváme takovou formu mzdy pana Zobala? 
(A) úkolovou 
(B) podílovou 
(C) nominální 
(D) reálnou 
  

59. 

 
Graf představuje tzv. dokonale neelastickou poptávku, kde: 
P – cena, Q – množství, D – poptávka. Kterým 
z následujících typů komodit se tento průběh poptávkové 
křivky nejvíce blíží? 
(A) základní potraviny, léky, návykové látky 
(B) automobily, elektrické spotřebiče 
(C) mobilní telefony 
(D) jídlo a nápoje v restauraci 
  
60. 

Jak nazýváme peněžní vyjádření rozdílu mezi objemem 
vývozu a dovozu zboží? 
(A) likvidita 
(B) ekonomická bilance 
(C) platební bilance 
(D) saldo obchodní bilance 
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