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1. 

 

Lidský organismus je na uvedeném schématu zastoupen 
obdélníkem. Předmětem zájmu behavioristicky zaměřených 
psychologů jsou (ze zobrazeného schématu) primárně ______. 

Kterou z následujících možností je třeba doplnit do uvedeného 
textu, aby byl věcně správně? 

(A) podněty v levé části schématu 
(B) vlastnosti okolí (systém) 
(C) události v černé skříňce uprostřed 
(D) vztahy mezi podněty a reakcemi 
  

2. 

Projekce, racionalizace, kompenzace a popření jsou příklady 
psychických obranných mechanismů. Který z následujících 
psychologických směrů zavedl termín obranné mechanismy 
ega? 

(A) humanistická psychologie 
(B) kognitivní psychologie 
(C) psychoanalýza 
(D) tvarová psychologie 
  

3. 

Žák Petr ve škole často vyrušuje. Učitel ho místo kárání chválí 
ve chvílích, kdy se chová ukázněně. V důsledku toho se u Petra 
zvyšuje pravděpodobnost dalšího výskytu žádoucího chování, 
jež bylo odměněno pochvalou. Na základě jakého typu učení se 
tak nejpravděpodobněji děje? 

(A) sebenaplňujícího se očekávání 
(B) observačního učení 
(C) habituace 
(D) operantního podmiňování 
  

4. 

Který z následujících výroků nejlépe vystihuje rozdíl mezi 
temperamentem a charakterem? 

(A) Temperament se týká spíše obsahu a charakter spíše formy 
našeho chování. 

(B) Charakter, na rozdíl od temperamentu, můžeme do jisté 
míry pozorovat již u novorozence. 

(C) Temperament je spíše vrozený, zatímco charakter spíše 
získaný během života. 

(D) Zatímco temperament je zhodnocenou částí osobnosti, tedy 
můžeme uvažovat o tom, zda je spíše pozitivní či negativní, 
charakter je neutrální. 

  

5. 

Znepokojená paní Nováková popisuje chování svého manžela 
následujícími slovy: Když manžel přijde z práce domů, nejprve 
zkontroluje celý byt, jestli je všude čisto a uklizeno. Většinou 
najde nějaký nedostatek, což ho velmi rozruší a rozčílí, a ihned 
se pustí do uklízení. Málokdy však zůstane jen u jedné věci, 
uklízí dál, někdy až do večera. Celé to vypadá jako podivný 
rituál – manžel se například nesmí dotknout špíny či nepořádku 
rukou, ale pouze hadrem či rukavicí. Pokud se tak stane, běží si 
rychle umýt nejen ruku, ale většinou se systematicky drhne celý, 
pak se stejně důkladně utírá a převléká do čistého prádla. 

Který z následujících termínů z oblasti psychopatologie nejlépe 
vystihuje chování pana Nováka? 

(A) sociální fobie 
(B) hyperkinetická porucha 
(C) bipolární afektivní porucha 
(D) obsedantně-kompulzivní porucha 
  

6. 

V sociální psychologii se setkáváme s fenoménem, který 
studovali Bibb Latané a John Darley. Jejich výzkum byl 
inspirován případem Kitty Genovesové, která byla ubodána na 
ulici. Tento zločin sledovali ze svých oken svědkové, z nichž se 
však údajně nikdo nepokusil zasáhnout a nepřivolal pomoc. Na 
základě experimentů, které Bibb Latané s kolektivem 
spolupracovníků prováděli, např. Experiment s unikajícím 
kouřem nebo Dáma v nesnázích, došli autoři k zobecnění, že 
čím větší je počet svědků u určité obtížné situace, tím menší je 
pravděpodobnost, že některý z nich zasáhne. 

Který z následujících termínů vyjadřuje výše popsaný fenomén? 

(A) Münchhausenův syndrom 
(B) haló efekt 
(C) efekt přihlížejícího 
(D) stockholmský syndrom 
  

7. 

Maminka při návštěvě pediatra popisuje dovednosti svého 
dvanáctiměsíčního syna: dovede již sám sedět, přetáčí se 
z bříška na záda i ze zad na bříško, postaví se sám na nohy 
a někdy již i ujde pár krůčků. Předává si hračku z ruky do ruky, 
v řeči správně používá podstatná jména, a když dostane do ruky 
tužku, dokáže nakreslit hlavonožce. Usmívá se a úsměv opětuje. 

U kterých dvou následujících dovedností maminka 
nejpravděpodobněji vývoj svého dítěte nadhodnotila, protože 
standardně se vyvíjející kojenec obvykle v daném věku 
nedosahuje v daných oblastech takového stupně vývoje? 

(A) u sociálních dovedností a řeči 
(B) u grafomotoriky a řeči 
(C) u sociálních dovedností a hrubé motoriky 
(D) u grafomotoriky a hrubé motoriky 
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8. 

Člověk nehledá nezkoumatelné prvotní příčiny jevů, ale 
pozoruje je a hledá v jejich vztazích pravidelnosti. Hlavním 
cílem poznání je snaha definovat zákony. V oblasti 
společenských věd není zkoumán ideální typ společenského 
uspořádání, ale reálně existující společenská zřízení. 

Které stadium ze zákona tří stadií vývoje lidského vědění 
a poznání Augusta Comta vystihuje uvedený text? 

(A) stadium předvědecké 
(B) stadium teologické 
(C) stadium metafyzické 
(D) stadium pozitivní 
  

9. 

Francouzský sociolog Émile Durkheim charakterizuje pojem 
sociální fakt jako: každý druh jednání, ustálený nebo ne, 
schopný vnějšího tlaku na jedince; aneb takový, který v rozsahu 
dané společnosti je všeobecný, ale má při tom svůj vlastní život 
nezávislý na svých individuálních projevech. 

(zdroj: Durkheim, Émile. Pravidla sociologické metody) 

Které z následujících jednání nejspíše nevyplývá z nějakého 
sociálního faktu, jak je chápe Durkheim? 

(A) Při vstupu do kostela se věřící pokřižuje. 
(B) Žena navrhuje tykání muži vždy jako první. 
(C) Manželé si zachovávají věrnost. 
(D) Matěj si podtrhává v sešitě pomocí tři různých barev, 

protože to tak dělá jeho kamarád. 
  

10. 

Alena má za úkol zjistit pro cukrárnu, jakými typy zákazníků 
jsou preferovány jednotlivé příchutě zmrzlin. Rozhodla se 
využít kvantitativní šetření. Který z následujících postupů 
nejlépe odpovídá této sociologické výzkumné strategii? 

(A) Alena ochutnala jednotlivé příchutě a snažila se odhadnout, 
které budou preferovány různými zákazníky podle jejich 
sociálního zázemí. 

(B) Alena si vybrala pár, který chodí na zmrzlinu každý den, 
a vedla s ním hloubkový rozhovor o tom, co si 
o jednotlivých příchutích myslí. 

(C) Alena nachystala pro každého zákazníka dotazník, ve 
kterém se ptá na pohlaví, věk, záliby a stravovací návyky. 
Nasbíraná data potom naváže na jednotlivé zakoupené 
příchutě. 

(D) Alena si v rámci případové studie nechala vytisknout 
záznamy o prodeji jednotlivých příchutí zmrzlin a snažila se 
z těchto dat zjistit, které se prodávají nejvíce. 

 

11. 

Sociální status se utváří v průběhu celého lidského života. 
Obvykle rozlišujeme status získaný a status připsaný. 

Která z následujících charakteristik jedince je součástí 
připsaného statusu? 

(A) politická orientace 
(B) povolání 
(C) příjem ze zaměstnání 
(D) věk 
 

12. 

Na sklonku 17. století byli pod vlivem zpráv o cizích zemích 
a neznámých kulturách učenci nuceni připustit, že evropské 
hodnoty a normy nemusejí být absolutně platné a pravdivé. 
Konfrontace se světem cizích kultur navíc vedla k úvahám nad 
smyslem evropské kultury. Zpochybnění evropocentrismu ve svých 
důsledcích znamenalo útok na etnocentrismus – odvěkou lidskou 
tendenci poznávat, hodnotit a interpretovat svět z perspektivy 
kultury vlastního společenství. V 18. století se tak v dílech 
osvícenských filosofů setkáváme se zárodky doktríny ______. Tato 
doktrína vyrůstá z tolerance ke způsobu života cizích společností 
a programově respektuje existenci odlišných hodnot, norem a idejí. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané 
místo do výše uvedeného textu, aby byl napsán věcně správně? 

(A) falzifikace heterostereotypu 
(B) labelingu 
(C) kulturního relativismu 
(D) antropologického deismu 
 

13. 

Novým prezidentem Indie byl zvolen Rám Náth Kóvind, politik, 
který pochází z vrstvy nedotknutelných (přesněji podle indologů 
„nedotýkatelných“, neboť ostatní kasty se kontaktem s nimi 
„poskvrní“), tedy nejnižší, nejchudší vrstvy obyvatel nezařazené 
v indickém systému do žádné z kast. Je to teprve podruhé, kdy se 
stal prezidentem člověk z této vrstvy, jež léta čelila útlaku 
ostatních. 

(zdroj: Respekt 30/2017) 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje situaci 
popsanou ve výše uvedeném textu ze sociologického hlediska? 

(A) obvyklý případ horizontální intergenerační mobility ve 
výrazně stratifikované společnosti 

(B) výjimečný případ vertikální vzestupné mobility v jinak 
výrazně stratifikované společnosti 

(C) výjimečný případ horizontální mobility v minimálně 
stratifikované společnosti 

(D) obvyklý případ sestupné vertikální mobility typické 
v minimálně stratifikované společnosti 
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14. 

Za rozvojem moderní společnosti se dle Maxe Webera kromě 
kapitalismu skrývá zejména vědecký pokrok a byrokracie. Věda 
umožnila vznik moderní techniky a bude ovlivňovat povahu 
každé budoucí společnosti. Byrokratické instituce zase 
představují efektivní způsob organizace a řízení velkého počtu 
lidí. Jsou tedy nutným důsledkem růstu politických 
a ekonomických celků. 

Jakým termínem označoval Max Weber rozvoj vědy, moderní 
techniky a byrokracie vedoucí k dosažení co nejefektivnější 
organizace sociálního a ekonomického života? 

(A) ekonomizace 
(B) monopolizace 
(C) racionalizace 
(D) pozitivizace 
  

15. 

Radim je doktorand na univerzitě. Má celou řadu zájmů. Která 
z následujících sociálních skupin, jež se kolem něj vyskytují, je 
z pohledu Radima nečlenská negativně referenční skupina? 

(A) Radim je součástí redakce univerzitního časopisu. Chodí na 
společenské akce a píše z nich reportáže. Zvažuje, že 
s touto prací skončí, protože nesouhlasí s postojem 
šéfredaktora, který odmítá zveřejňovat články kritizující 
vedení univerzity. 

(B) Díky svým vynikajícím studijním výsledkům a aktivnímu 
přístupu dostal Radim pozvánku, aby vstoupil do Best of 
Clubu, který sdružuje ambiciózní a nadané studenty z jeho 
fakulty. Podle Radimova názoru jsou členové klubu 
namyšlení a arogantní, a proto odmítá do jejich řad 
vstoupit. 

(C) Radim hrál dlouhou dobu s kamarády futsal. S týmem chodí 
ale už pouze trénovat a zápasy nehraje, protože nedávno 
prodělal operaci kolene a obává se zranění v ostrých zápasech. 
S kamarády z futsalu občas zajde na pivo. 

(D) Ostatní doktorandy ve svém ročníku a oboru považuje 
Radim za spolek neschopných příživníků, kteří toho hodně 
naslibují, ale málo udělají. 

 

16. 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje, co je ve 
filosofii označováno za postoj teoretický, jenž je svým 
přístupem k rozumění povaze věcí v opozici k postoji 
přirozenému? 

(A) Teoretický postoj je postojem každodenní zkušenosti, je to 
takové chování, ve kterém nevnímáme, že to, že věci jsou, 
je nějaký problém, chování, ve kterém vždy – již – víme, co 
jsou a jak se vůči nim chovat. 

(B) Teoretický postoj je vztahování se k věcem nikoli s 
cílem, na základě rozumění jejich povaze, je využívat, 
nýbrž s výslovným cílem porozumět tomu, co jsou. 

(C) V rámci teoretického postoje není nevýslovně formulováno, 
co věci jsou, nýbrž zůstává povědomí o nich 
v „podvědomí“ majícím charakter samozřejmosti. 

(D) Teoretický postoj začíná hledáním toho, co je každodenním 
životem chápáno jako potřebné a užitečné. 

  

17. 

John Locke (…) předpokládá primární kvality, které se jednak 
nedají oddělit od věcí, v nichž jsou obsaženy, a jednak vytvářejí 
jednoduché ideje. Jsou to kvality rozprostraněnosti, pohybu, (…) 
atd. Sekundární kvality nejsou nic jiného než určité schopnosti 
tvořící počitky.  

(zdroj: Scruton, Roger. Krátké dějiny novověké filosofie) 

Představme si, že držím v ruce kornout, ve kterém mám dva 
kopečky zmrzliny – jeden vanilkový a jeden čokoládový. Který 
z následujících vjemů je možno v souladu s naznačeným 
Lockovým rozlišením považovat za vnímání primární kvality? 

(A) chuť čokoládové zmrzliny 
(B) vůně vanilkové zmrzliny 
(C) tvar kornoutu na zmrzlinu 
(D) pocit upatlaných prstů způsobený odkapávající zmrzlinou 
  

18. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, čím je podle 
Platóna umožněno pravé poznání? 

(A) schopností rozumu konstruovat, vytvářet ideje 
(B) schopností nesmrtelné duše rozpomínat se na ideje 
(C) schopností smyslů nazírat ideje 
(D) schopností člověka poznávat pomocí smyslů 
  

19. 

Koncepce odcizení člověka hraje v díle Jeana Jacquesa 
Rousseaua velmi důležitou roli. V určitém smyslu se stal 
autorem, který uvažování o tomto problému moderního člověka 
do filosofie zavedl. Každý z novověkých a současných autorů 
přistupuje k tomuto problému s různými předpoklady a dosahuje 
různých výsledků. 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje pojetí 
odcizení člověka z pohledu Jeana Jacquesa Rousseaua? 

(A) Modernímu člověku jako pracujícímu je v kapitalismu 
odnímán produkt jeho práce, a tím i možnost svobodné 
a přirozené realizace sebe sama. Všechno včetně jeho 
samého se stává zbožím a je obchodováno na trhu. 

(B) Odcizení člověka je důsledkem ztráty přirozeného stavu 
člověka v souvislosti s vývojem civilizace a společnosti. 
Člověk přestává být sám sebou a je nucen brát ohled na 
společenské konvence, které mu nejsou vlastní. 

(C) Podstatu člověka jako ze sebe samotné jednající bytosti nelze 
nijak racionálně zachytit a převést jeho já na cokoli takového 
jako věc. Člověk sám sebe často chápe jako věc mezi ostatními 
věcmi, což vede k odcizení jeho původní podstatě. 

(D) Člověk byl stvořen jako obraz boží. Dostal od něj dar 
jazyka a privilegium pojmenovat zvířata. Podobá se mu 
svobodnou vůlí. Svoji svobodu však proti vůli boha zneužil 
a nechal se svést k prvotnímu hříchu. Odcizil se tak svému 
stvořiteli, za což platí daň svojí pozemskostí. 
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20. 

Pobyt je takové jsoucno, jehož bytostnou charakteristikou je to, 
že mu v jeho bytí jde o toto jeho bytí. Heideggerovou formulací 
řečeno: „Pobyt jest tak, že jsa rozumí něčemu takovému jako 
bytí.“ Pobyt je, srozumitelněji vyjádřeno, takové jsoucno, jemuž 
není lhostejné, jak jest: je interesované na svém bytí. A tento 
způsob pobytu nazývá Heidegger ______. 

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

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do výše 
uvedeného textu, aby byl z pohledu myšlenkového odkazu 
Martina Heideggera napsán věcně správně? 

(A) epoché 
(B) existencí 
(C) esencí 
(D) verifikací bytí 
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21. 

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. 

(zdroj: Ústava ČR, článek 4) 

Která z následujících možností správně uvádí jméno filosofa, jež 
je autorem myšlenky o dělbě státní moci na zákonodárnou, 
výkonnou a soudní, a jehož myšlenkami se ústavodárce při 
formulaci tohoto článku Ústavy ČR patrně inspiroval? 

(A) Platón 
(B) Charles Louis Montesquieu 
(C) Thomas Hobbes 
(D) Edmund Burke 
  

22. 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje podstatu 
politického konzervatismu? 

(A) Konzervatismus charakterizuje vize společnosti, která je 
založena na naprosté rovnosti a kolektivním vlastnictví. 
Jádrem je představa, že lze naprogramovat a v praxi 
aplikovat optimální ekonomické, politické a sociální 
uspořádání společnosti založené na společném vlastnictví 
výrobních prostředků a rozdělování dosaženého důchodu 
podle potřeb. Konzervativní společnost se řídí podle hesla: 
„Každý podle svých schopností, každému podle jeho 
potřeb.“ 

(B) Konzervatismus je politický názor, který pramení z 
touhy uchovat věci, jak jsou. Pokládá je buď za dobré 
samy o sobě, nebo za lepší než jejich pravděpodobné 
alternativy, nebo přinejmenším za bezpečné, tedy 
vzbuzující důvěru a náklonnost. Typickým je 
skepticismus ve vztahu k návrhům na různé radikální 
změny, k utopickým teoriím a ideálům. 

(C) Ústřední hodnotou konzervatismu je svoboda jednotlivce 
a otevřená společnost svobodných individuí. Svobodu 
konzervatismus vnímá v negativním smyslu jako svobodu 
od státu, od autority, od tradice. Člověka chápe jako 
egoistu, který sleduje pouze vlastní prospěch a užitek. 

(D) Konzervatismus usiluje o zrušení státu a právního řádu, 
protože jejich existence stojí v cestě dosažení maximální 
svobody. Tu je možné uskutečnit v malých, přirozeně 
vzniklých autonomních jednotkách. Překračování hranic 
svobody ze strany autorit vede konzervativce k myšlence 
úplné destrukce státní byrokracie, kapitalistických podniků, 
armády a církve. 

  

23. 
 

Rok voleb Podíl hlasů 

1996 neúčastnila se 

1998 1,12 % 

2002 2,36 % 

2006 6,29 % 

2010 2,44 % 

2013 3,19 % 

2017 1,46 % 

Výše uvedená tabulka zachycuje volební výsledky do 
Poslanecké sněmovny PČR určité politické strany. 

Které z následujících tvrzení vyplývá z údajů ve výše uvedené 
tabulce? 

(A) Pouze v jednom z výše uvedených let, kdy se konaly volby 
do Poslanecké sněmovny PČR, získala daná strana 
dostatečný počet hlasů, aby měla nárok na příspěvek na 
činnost. 

(B) Alespoň ve dvou z výše uvedených let, kdy se konaly 
volby do Poslanecké sněmovny PČR, získala daná 
strana dostatečný počet hlasů, aby měla nárok na 
příspěvek na úhradu volebních nákladů. 

(C) V roce 2013 daná strana těsně pronikla do Poslanecké 
sněmovny. 

(D) V roce 1996 daná strana neexistovala. 
  

24. 

I. Německo, Slovensko, Irsko, USA 
II. Ukrajina, Chorvatsko, USA, Švédsko 
III. Kanada, Rakousko, Německo, USA 

Ve které z uvedených čtveřic se nacházejí dva unitární státy 
a dvě federace? 

(A) jen v I. 
(B) jen ve II. 
(C) jen ve III. 
(D) v I. a II. 
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25. 

Podle zdrojů MF DNES dostalo hnutí STAN již v sobotu večer 
koaliční nabídku od sociálních a občanských demokratů, že by 
podpořili lídra STAN Víta Rakušana na postu hejtmana. 
Rakušan MF DNES nabídku potvrdil, řekl ale, že nyní jedná 
s ANO a TOP 09. Starostové také již dříve prohlásili, že chtějí 
ve vedení výraznou změnu a že jsou proti obcházení vítězů 
voleb. To zopakoval v neděli na svém profilu na Facebooku Vít 
Rakušan. „Jsem zvyklý respektovat vůli voličů, nepohrdat jimi. 
A jejich vzkaz je, myslím, jasný. Najít formát, kde bude zásadní 
změna,“ napsal Rakušan. 

(zdroj: www.idnes.cz, 8. 10. 2016) 

Uvedený text pojednává o tvorbě koalice, která se formovala ve 
středočeském kraji po volbách v roce 2016. Které 
z následujících tvrzení vztahujících se k volbě hejtmana je 
pravdivé? 

(A) Hejtmana kraje jmenuje prezident republiky na doporučení
krajského zastupitelstva, které by mělo dle zvyklostí při
svém návrhu zohlednit výsledky krajských voleb.

(B) Text článku není přesný, protože hejtman je přímo volen
občany stejně jako třeba na Slovensku.

(C) Hejtman je volen zastupitelstvem kraje a to jej také
může odvolat.

(D) Hejtman je vybírán zastupitelstvem kraje, ale toto
jmenování může být zvráceno vetem ⅔ členů rady kraje,
která tvoří protiváhu zastupitelstva.

26. 

Která z následujících možností vymezujících postavení 
a pravomoci prezidenta republiky v rámci politického systému 
ČR je pravdivá? 

(A) Má právo zákonodárné iniciativy – předkládá návrhy
zákonů.

(B) Se souhlasem Senátu jmenuje soudce Ústavního soudu,
jeho předsedu a místopředsedy.

(C) Jeho volební období trvá čtyři roky a začíná dnem jeho
zvolení.

(D) Prezidentem republiky může být zvolen občan, kterému je
nejméně 35 let.

27. Na základě rozhodnutí NK jsou v této úloze uznány dvě
správné odpovědi.

Monice bylo letos 18 let a rozhodla se, že náležitě využije svého 
volebního práva a půjde ke všem volbám, které se ten rok budou 
konat. Na jaře bude volit poslance, v létě bude hlasovat při 
volbách do Senátu a na podzim bude rozhodovat o zástupcích 
v obecním zastupitelstvu Plzně, kde má trvalé bydliště. Kolikrát 
vhodí do urny hlasovací lístek za předpokladu, že v žádných 
většinových volbách nebude zvolen kandidát v prvním kole? 

(A) třikrát
(B) čtyřikrát
(C) pětkrát
(D) šestkrát

28.Na základě rozhodnutí NK je tato úloha vyřazena z testu.

Karel si cestou do práce koupil noviny, ve kterých se v reakci na 
v té době právě panující politickou krizi dočetl následující 
informaci: Prezident České republiky má povinnost přijmout za 
každých okolností demisi vlády. V případě, že podá demisi 
předseda vlády, považuje se takový úkon přitom za demisi celé 
vlády. Tato pravidla plynou přímo z textu Ústavy a prezident je 
povinen je respektovat! 

Která z následujících možností nejpřesněji hodnotí pravdivost 
informací uveřejněných v novinovém článku? 

(A) Informace obsažená v novinách je pravdivá, neboť Ústava
ve svém textu jasně uvádí, že prezident republiky má vždy
povinnost přijmout demisi vlády a že demise předsedy
vlády se vždy považuje za demisi vlády jako celku.

(B) Informace obsažená v novinách je pravdivá, pouze pokud
jde o konstatování, že demise předsedy vlády se dle textu
Ústavy vždy považuje za demisi vlády jako celku. Není
však pravdou, že prezident republiky má dle textu Ústavy
vždy povinnost přijmout demisi vlády.

(C) Informace obsažená v novinách je nepřesná, neboť v
textu Ústavy se nikde neuvádí, že demise předsedy vlády
se vždy považuje za demisi vlády jako celku. Takový
názor je založen pouze na základě výkladu textu Ústavy.
Není také pravdou, že prezident republiky má dle textu
Ústavy vždy povinnost přijmout demisi vlády.

(D) Informace obsažená v novinách je nepravdivá jako celek,
neboť vláda nemůže nikdy podat sama o sobě demisi, tedy
pád vlády může nastat, pouze pokud dojde k vyslovení
nedůvěry vládě ze strany Poslanecké sněmovny. Ústava ve
svém textu navíc uvádí, že demise předsedy vlády se
nepovažuje za demisi vlády jako celku.

29. 

Pokud vznikne určitý spor mezi dvěma státy, např. spor o určení 
území, hospodářský spor nebo spor o vytyčení pobřežních vod, 
mohou se státy obrátit na nezávislý orgán, který tento spor 
rozsoudí. 

Který z následujících pojmů označuje výše charakterizovaný 
způsob řešení sporů? 

(A) plebiscit
(B) referendum
(C) arbitráž
(D) derogace

30. 

Kterým z následujících způsobů se označuje výkon státní správy 
obcí, kdy obec vykonává působnost, která jí byla svěřena 
zákonem? 

(A) přenesená působnost obce
(B) samostatná působnost obce
(C) decentralizovaná působnost obce
(D) subsidiární moc orgánu
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31. 

Dispozitivní právní norma je zjednodušeně řečeno taková právní 
norma, od jejíž dispozice je možné se odchýlit. Adresáti takové 
normy si mohou dohodnout vlastní pravidla. Pokud tak neučiní, 
platí dispozitivní právní norma. Jejím opakem je právní norma 
kogentní. 

Která z následujících norem je příkladem dispozitivní normy? 

(A) § 1 trestního zákoníku: Čin je trestný, jen pokud jeho 
trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. 

(B) § 1099 občanského zákoníku: Vlastnické právo k věci 
určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou 
k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo 
stanoveno zákonem. 

(C) § 18 zákoníku práce: Je-li možné právní jednání vyložit 
různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance 
nejpříznivější. 

(D) § 6 autorského zákona: Autorem díla je fyzická osoba, jejíž 
pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je 
u díla uvedeno v seznamu předmětů ochrany vedeném 
příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to 
neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem 
takto uvedeným. 

  

32. 

Tento soud rozhoduje o mimořádném opravném prostředku – 
dovolání – které lze podat proti rozhodnutím všech soudů 
2. instance. Dále rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona. 

Který soud charakterizuje výše uvedený text? 

(A) Nejvyšší soud 
(B) Nejvyšší správní soud 
(C) krajský soud 
(D) Ústavní soud 
  

33. 

§ 100 zákona o zvláštních řízeních soudních stanoví: Úkony 
soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní 
komisař ______, kterého tím soud pověřil, není-li dále 
stanoveno jinak. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo do výše uvedené citace, aby byla napsána 
věcně správně? 

(A) notář 
(B) exekutor 
(C) advokát 
(D) insolvenční správce 
  

34. 

Kterým z následujících slov se v terminologii občanského práva 
nazývá osoba, jež pořídila závěť nebo zemřela a nyní se dědí její 
majetek? 

(A) odkazovník 
(B) zůstavitel 
(C) ponechatel 
(D) zemřelý 
  

35. 

Kdo je v ČR v trestním řízení oprávněn podat obžalobu? 

(A) pouze státní zástupce 
(B) pouze soudce 
(C) státní zástupce a policejní orgán 
(D) státní zástupce a poškozený 
  

36. 

Které z následujících tvrzení o trestní imunitě v České republice 
je pravdivé? 

(A) Doživotně se vztahuje na všechny volené zastupitele 
v obecních, krajských, senátních, poslaneckých 
a prezidentských volbách. 

(B) Doživotně se vztahuje pouze na prezidenta republiky. 
(C) Po dobu výkonu mandátu se vztahuje na všechny volené 

zastupitele zvolené v obecních, krajských, senátních, 
poslaneckých a prezidentských volbách. 

(D) Poslance nebo senátora lze zadržet jen tehdy, byl-li 
dopaden při spáchání trestného činu nebo 
bezprostředně poté. 

  

37. 

Paní Vodičková měla pracovní poměr ve firmě E-data, s. r. o. 
Pracovní smlouvu na dobu neurčitou měla podepsanou 
od 1. 1. 2016. Tento den byl zároveň dnem nástupu do práce. Ve 
firmě E-data neexistují odbory. Dne 5. 3. 2017 dostala paní 
Vodičková písemně výpověď z důvodu nadbytečnosti vzhledem 
ke snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti 
práce. Má paní Vodičková nárok na odstupné? 

(A) Ne, nemá. Zákonný nárok na odstupné mají pouze státní 
zaměstnanci. 

(B) Ano, má. Paní Vodičková má nárok na odstupné ve výši 
nejméně dvojnásobku jejího průměrného výdělku. 

(C) Ano, má. Minimální výše odstupného není zákonem 
stanovena a záleží čistě na domluvě se zaměstnavatelem, 
jak vysoké odstupné si paní Vodičková po výpovědi 
vyjedná. 

(D) Odpověď není možné jednoznačně určit. V případě, že bylo 
v pracovní smlouvě domluveno, že nárok na odstupné 
nevzniká za žádných okolností, nemá na něj paní 
Vodičková nárok. 
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TEXT K ÚLOHÁM 38 AŽ 40 

Aleš a Zbyněk byli od dětství kamarádi. Oba vyrůstali až do 
svých patnácti let v rodném Žďáru nad Sázavou. Oba také měli 
tu smůlu, že jejich rodiče se rozvedli, takže bydleli pouze se 
svými matkami a sourozenci. Po gymnáziu se dostali každý na 
jinou vysokou školu, ale protože se nadále setkávali, rozhodli se 
po nějakém čase pro radikální krok – ukončit svá studia a založit 
společné podnikání, ačkoli jejich rodiče byli zásadně proti. V té 
době jim přitom bylo teprve 19 let. Když se rozhodovali, jakou 
právní formu by nově založená společnost měla mít, rozhodli se 
zvolit takovou, při které budou oba dva jako společníci ručit 
celým svým majetkem za její dluhy. Ačkoli si byli vědomi 
rizika, pomohla jim právě tato forma k získání úvěru v bance. 
Netrvalo dlouho a obchod se začal dařit. Aleš i Zbyněk si navíc 
krátce poté našli přítelkyně, uzavřeli manželství a založili 
vlastní rodiny. 

38. 

Aleš a Zbyněk byli po rozvodu rodičů svěření do péče svých 
matek. 

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na 
otázku, jakým způsobem mohou být nezletilé děti při rozvodu 
svěřovány do péče svých rodičů? 

(A) Nezletilé děti mají být dle zákona svěřovány, je-li to možné, 
do péče matky. Tento stav odpovídá řadě výzkumů, které 
prokazují, že dítě má k matce podstatně bližší citový vztah 
než k otci a v případě odloučení od matky bude trpět 
citovou deprivací. 

(B) Nezletilé děti mají být dle zákona svěřovány vždy do 
střídavé péče obou rodičů, neboť pouze neustálý kontakt 
s oběma rodiči může dítěti zajistit řádný citový vývoj. 

(C) Nezletilé děti mají být dle zákona svěřovány vždy do péče 
tomu z rodičů, kterého si nezletilé dítě vybere podle svého 
uvážení. 

(D) Soud má objektivně posoudit zájmy a citové vazby 
nezletilého dítěte, výchovné schopnosti každého z rodičů 
a další skutečnosti. Musí také přihlédnout k názorům 
dítěte, a to s ohledem na jeho věk a rozumovou 
vyspělost, nemusí se ale jeho názory řídit. 

  

39. 

Když Aleš se Zbyňkem uzavírali svá manželství, konaly se 
jejich obřady ve stejný den a na stejném místě. Také následná 
oslava byla společná. Oba dva se přitom rozhodli uzavřít civilní 
sňatek na radnici, neboť jim kamarád Roman potvrdil jejich 
obavy, že po církevním sňatku je stejně nezbytné uzavřít ještě 
sňatek civilní, který je jako jediný plně uznáván právními 
předpisy České republiky. Roman jim vysvětlil, že církevní 
sňatky jsou platné pouze v rámci příslušné církve, z pohledu 
státu že naopak závazné nejsou. 

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na 
otázku, zda bylo Romanovo tvrzení ohledně církevních sňatků 
pravdivé? 

(A) Romanovo tvrzení bylo pravdivé, neboť Česká republika 
provedla odluku státu a církve, a proto neuznává církevní 
úkony. 

(B) Romanovo tvrzení bylo pravdivé, avšak za podmínky, že 
nejde o církevní sňatky konané s přítomností notáře, které 
závazné jsou. 

(C) Romanovo vysvětlení nebylo pravdivé, neboť církevní 
sňatky mají při splnění nezbytných administrativních 
podmínek stejnou právní závaznost jako sňatky civilní. 

(D) Romanovo tvrzení nebylo pravdivé, neboť církevní sňatky 
jsou závazné díky tomu, že se vždy konají také za 
přítomnosti úřední osoby, která zastupuje stát. 

  

40. 

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na obě 
následující otázky zároveň? 

I. Mohli Aleš a Zbyněk bez souhlasu rodičů založit vlastní 
obchodní společnost? 

II. Jakou právní formu obchodní společnosti Aleš a Zbyněk 
vzhledem k popisu ve společném zadání zvolili? 

(A) I. Ne, neboť založit obchodní společnost je až do 21 let 
možné pouze se svolením rodičů. 
II. veřejnou obchodní společnost 

(B) I. Ano, neboť založit obchodní společnost je běžně možné 
od 18 let a s výjimkami i dříve. 
II. společnost s ručením omezeným 

(C) I. Ano, neboť založit obchodní společnost je běžně 
možné od 18 let a s výjimkami i dříve. 
II. veřejnou obchodní společnost 

(D) I. Ne, neboť založit obchodní společnost je až do 21 let 
možné pouze se svolením rodičů. 
II. komanditní společnost 
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41. 

Ve které z následujících možností jsou státy seřazeny podle 
toho, jak chronologicky po sobě vstupovaly do Evropských 
společenství nebo do Evropské unie? 

(A) Velká Británie → Francie → Rakousko → Řecko → Slovensko 
(B) Rakousko → Francie → Velká Británie → Slovensko → Řecko 
(C) Francie → Velká Británie → Řecko → Rakousko → 

Slovensko 
(D) Velká Británie → Rakousko → Francie → Slovensko → Řecko 
  

42. 

Tato smlouva byla podepsána již v roce 1985, jejími prvními 
signatáři se staly Německo, Francie a země Beneluxu a postupně 
se připojovaly i další státy. Později se tato smlouva stala 
součástí právního systému EU, umožňovala ale, aby k ní 
přistoupily za specifických podmínek i nečlenské státy. Naopak, 
některé členské země nejsou účastníky této dohody. 

O kterou z následujících smluv se jedná? 

(A) o Pařížskou smlouvu o vojenské spolupráci evropských zemí 
(B) o Maastrichtskou smlouvu 
(C) o Smlouvu o konvergenčních kritériích pro zavedení eura 
(D) o Schengenskou smlouvu 
  

43. 

V členských zemích EU se dlouho vede debata o tom, zda by 
nebylo rozumné, aby se jedna z institucí EU (její členové, 
personál a velké množství souvisejících dokumentů) nemusela 
dvanáctkrát za rok stěhovat z jednoho sídla do druhého. Příčinou 
těchto diskusí je především skutečnost, že náklady na stěhování 
mezi Bruselem a Štrasburkem tvoří v přepočtu téměř 5 miliard 
Kč ročně. Která z následujících institucí několikrát ročně 
přesouvá svá zasedání do Štrasburku? 

(A) Evropský soud pro lidská práva 
(B) Evropská rada 
(C) Evropský parlament 
(D) Evropský soudní dvůr 
  

44. 

Které z následujících tvrzení není vzhledem k pravidlům 
fungování celní unie a celní správy Evropské unie pravdivé? 

(A) Cla na hranicích členských států uvnitř Evropské unie jsou 
minulostí. 

(B) Evropská unie disponuje jednotným systémem dovozních 
cel na zboží dovážené z nečlenských zemí Evropské unie. 

(C) Celní správa chrání práva evropských občanů, když např. 
řeší případy padělaného zboží. 

(D) Za zboží dovážené z nečlenské země se clo zaplatí při 
vstupu zboží na území Evropské unie a poté ještě 
probíhá další kontrola a celní řízení při vstupu zboží do 
cílového státu Evropské unie. 

  

45. 

 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na místo 
otazníku do výše uvedené pojmové mapy tak, aby doplněná 
informace o pravomocích a charakteru Evropské komise byla 
věcně správně? 

(A) komisaři mohou odvolat předsedu Evropského parlamentu 
(B) v jejím čele stojí tzv. Evropský prezident 
(C) vymáhá, kontroluje a zajišťuje dodržování evropského 

práva 
(D) komisaři jmenují evropského ombudsmana 
  

46. 

Která z následujících možností označuje druh právního aktu, 
který není vydáván orgány EU? 

(A) rozhodnutí 
(B) nařízení 
(C) zákon 
(D) směrnice 
  

47. 

 

Na výše uvedeném obrázku je uvedeno jméno vždy jen jednoho 
z dvojice osob, které mají ruce kolem ramen. Obrázek se 
vztahuje k problematice procesů s antisemitským podtextem. 
Které osoby jsou na obrázcích zachyceny spolu s Alfredem 
Dreyfusem a Tomášem G. Masarykem (zleva doprava)? 

(A) Leopold Hilsner – Émile Zola 
(B) Eduard Beneš – Karel Kramář 
(C) Karel Baxa – Karl Marx 
(D) Radola Gajda – Henri Pétain 
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48. 

krymská válka – búrské války – první světová válka – druhá 
světová válka – válka o Falklandy (Malvíny) 

Co spojuje všechny výše uvedené válečné konflikty? 

(A) vznikly jako důsledek vnitřní politické revoluce v jednom 
ze zúčastněných států 

(B) účastnila se jich Velké Británie 
(C) v rámci všech konfliktů se odehrávaly boje na zemi, na 

moři i ve vzduchu 
(D) účastnila se jich Francie 
 

49. 

Které z následujících tvrzení o dějinách Afghánistánu je pravdivé? 

(A) Radikální nábožensko-politické hnutí Talibán usilovalo 
o spojení Afghánistánu se sousedním Íránem 
a znovunastolení dynastie Pahláví. 

(B) Oficiálním důvodem americké invaze do Afghánistánu 
byla reakce na teroristické útoky z 11. září 2001. 

(C) Příčinou Sovětské invaze do Afghánistánu v roce 1979 byla 
série povstání v několika středoasijských svazových 
republikách, do kterých se s podporou Kábulu šířil islámský 
fundamentalismus. Některé svazové republiky se chtěly od 
SSSR odtrhnout (například Tádžikistán a Turkmenistán) 
a vytvořit federativní svazek s Afghánistánem. Příkaz 
k invazi vydal Michail Sergejevič Gorbačov. 

(D) Současná situace v Afghánistánu je stabilizovaná. Hnutí 
Talibán bylo z Afghánistánu vytlačeno a veškeré síly USA 
i NATO byly v letech 2008 až 2013 staženy. V zemi se 
pomalu rozvíjí parlamentní demokracie, k čemuž výrazně 
pomohlo uzavření příměří mezi jednotlivými kmenovými 
vůdci. 

  

50. 

Je dodnes považován za takřka ikonickou osobnost amerických 
dějin. K jeho obrazu přispělo i to, že byl zvolen jako velmi 
mladý prezidentem a jeho život ukončila kulka atentátníka. 
Během svého funkčního období musel čelit patrně největší krizi 
studené války v podobě tzv. Karibské krize. Odehrály se i další 
významné dějinné události: došlo k výstavbě Berlínské zdi, 
začátku války ve Vietnamu a invazi v Zátoce sviní. Během 
svého inauguračního projevu pronesl památnou a hojně 
citovanou větu: „Neptej se, co může udělat tvoje zem pro tebe. 
Ptej se, co ty můžeš udělat pro svou zem.“ 

Která z následujících možností správně uvádí jméno amerického 
prezidenta a politika, o němž pojednává výše uvedený text? 

(A) Franklin Delano Roosevelt 
(B) Dwight Eisenhower 
(C) John Fitzgerald Kennedy 
(D) Richard Nixon 
  

51. 

Hledání jasné odpovědi na otázky postoje k sovětskému Rusku 
stejně jako řešení německých reparací bylo hlavním tématem 
mezinárodní hospodářské konference svolané do Janova 
v dubnu a květnu 1922. Konference ztroskotala, ale v jejím 
průběhu došlo k závažné události, která narušila stabilitu 
versailleského uspořádání. O kterou z následujících událostí šlo? 

(A) Byl přijat Dawesův plán ke stabilizaci německého 
hospodářství. 

(B) Došlo k dohodě o intervenci proti sovětskému Rusku. 
(C) Sovětská a německá delegace podepsaly v nedalekém 

Rapallu smlouvu o likvidaci válečných náhrad a 
obnovení diplomatických styků. 

(D) Místo hospodářských otázek byla úspěšně vyřešena 
problematika všeobecného garančního paktu, který 
zajišťoval dodržování pravidel mezinárodního práva při 
řešení mezistátních sporů. 

  

52. 

Krach na newyorské burze v roce 1929 vyvolal celosvětovou 
hospodářskou krizi, která se postupně přelila i do řady států 
Evropy. Které z následujících tvrzení o projevech a důsledcích 
hospodářské krize v Československu je pravdivé? 

(A) Hospodářská krize se Československu téměř vyhnula 
především díky orientaci na textilní a zbrojního průmysl, 
který celosvětově nezaznamenal téměř žádný pokles 
poptávky. 

(B) Hospodářská krize dorazila do Československa až se 
značným zpožděním v roce 1937. Ekonomika státu se do 
počátku druhé světové války nevzpamatovala 
a nezaznamenala opětovný vzestup výroby. Ten se projevil 
až v souvislosti se zavedením válečného hospodářství 
v roce 1940. 

(C) Hospodářská krize v Československu vedla k ojedinělému 
jevu v dějinách meziválečné republiky: k dočasnému 
národnostnímu smíru a spolupráci všech politických stran 
napříč ideologickým spektrem. Vládu a její kroky podpořili 
komunisté i radikální pravicově orientované strany všech 
národností. 

(D) Projevy sociální nespokojenosti řešily státní orgány stále 
častěji pomocí represivních zásahů. Množily se 
nejrůznější formy protestů, od polemik v tisku 
a v parlamentu přes hladové pochody a demonstrace až 
po stávky. Ty často přerůstaly ve srážky s policií 
a četnictvem, při nichž docházelo i ke ztrátám na 
lidských životech. 
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TEXT K ÚLOHÁM 53 A 54 

Zacházení s německým obyvatelstvem při tzv. divokých odsunech, kdy byly nuceny opustit domovy především početné skupiny 
starších osob, žen a dětí, charakterizovaly menší či větší ústrky a surovosti, ale někdy též ztráty na životech v důsledku namáhavé cesty, 
nemocí, vyčerpání, různých nehod i násilných činů. Úmrtí zapříčiněná značným zatížením a oslabením organismu (navíc v psychickém 
stresu) se vyskytla hlavně u starých lidí a nejmenších dětí jak na dlouhých cestách vlaky, tak při pěších pochodech. Němci umírali z 
různých příčin (včetně sebevražd) také za hranicemi v místech, kam byli vyhoštěni. Některé přesuny měly za následek větší počet úmrtí 
též po použití střelných zbraní. Tam, kde se vysídlení lépe připravovalo a důsledněji kontrolovalo, bylo obdobných případů méně nebo 
nebyly zaznamenány vůbec. I tak všechny prameny informují o poměrně častém bití, týrání a někdy i zabití vysídlenců, například 
pokud šlo o osoby, které se pokusily o útěk, vzpíraly se odejmutí majetku nebo nemohly pro zesláblost pokračovat v cestě. Excesy a 
rozsáhlé rozkrádání majetku sice část české veřejnosti přes všechno nacionalistické vzrušení a volání po pomstě přinejmenším 
odsuzovala, ale vystoupit s otevřenou kritikou si troufl málokdo. 

  (zdroj: Staněk, Tomáš. Perzekuce 1945) 

53. 

Výše uvedený text pojednává o tzv. odsunu německého 
obyvatelstva z ČSR v souvislosti s ukončením druhé světové 
války. Které z následujících tvrzení o odsunu je pravdivé? 

(A) Prezident Edvard Beneš byl zastáncem soužití 
Čechoslováků a Němců v jednom státě i po druhé světové 
válce a především z ekonomických důvodů se snažil odsunu 
zabránit. 

(B) Ve výše uvedené citaci jsou zmiňovány tzv. divoké odsuny. 
Ty se odehrávaly především od února 1945 do ledna 1946. 
V jejich rámci došlo k řadě krutostí, které měli na svědomí 
především sovětští vojáci. Češi se těchto krutostí obvykle 
nezúčastňovali. 

(C) V rámci odsunu v letech 1945 a 1946 přišlo o život podle 
odhadů českých historiků přibližně 25 000 Němců. 

(D) Spojenci jednali o odsunu Němců z ČSR na Postupimské 
konferenci a v tomto bodě nedošlo k dohodě. Sověti odsun 
podporovali a do své okupační zóny Německa vysídlence 
přijímali, kdežto Američané a Britové takový postup 
odmítli. 

  

54. 

Odsun německého obyvatelstva z ČSR souvisí v obecné rovině 
s fenoménem migrace a problematikou masového vraždění 
civilního obyvatelstva. Které z následujících tvrzení není 
pravdivé? 

(A) V rámci sporů mezi Indií a Pákistánem po vyhlášení jejich 
nezávislosti došlo v letech 1947 a 1948 k jednomu 
z největších přesunů obyvatelstva v moderních dějinách 
lidstva, v jehož rámci se přemístilo podle odhadů až 
14 milionů obyvatel. 

(B) Největší jednorázovou emigrační vlnu v dějinách 
Československa po roce 1948 představují tzv. 
osmašedesátníci. Po invazi vojsk varšavské smlouvy byla 
státní hranice dočasně poměrně snadno průchozí. Svou vlast 
tehdy opustilo odhadem 80 000 lidí. 

(C) Do svých domovů se stále nevrátila většina 
palestinských uprchlíků (případně jejich potomků), 
kteří opustili území Izraele (bývalého mandátu 
Palestina) především v období první arabsko-izraelské 
války. Mírová jednání, která v současnosti probíhají, 
však dávají velkou naději v otevření izraelských hranic 
a navrácení majetku Palestincům. 

(D) Masové vyvražďování přibližně 1,5 milionu Arménů Turky 
během let 1915 a 1918 je podle některých názorů první 
historicky zaznamenanou a jednoznačně doloženou 
genocidou v dějinách. 
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55. 

Teorie ekonomického liberalismu se zakládá na posunu 
světového hospodářství směrem ke kapitalismu a volnému 
obchodu. Z důvodu usnadnění obchodování vznikají organizace 
na podporu volného obchodu. Důležitým pilířem ekonomického 
liberalismu je také důraz na soukromé vlastnictví. 

Která z následujících možností představuje takové jednání 
vlády, jež nejpravděpodobněji vyznává principy ekonomického 
liberalismu? 

(A) Vláda posiluje roli vládních monopolů ve všech odvětvích 
své ekonomiky. 

(B) Vláda znárodňuje pole menším zemědělcům a plánuje jejich 
sdružení do větších celků. 

(C) Vláda privatizuje státem vlastněné podniky. 
(D) Vláda zavádí systém kvót na dovoz zboží z ciziny. 
 

56. 

Podnik Chemgigant, a. s., je významným producentem 
chemických výrobků, plastů, významným zaměstnavatelem 
a ekonomicky přispívá na mnoho dobročinných akcí v regionu. 
V kraji Zeměkrása hraje prokazatelně ekonomicky pozitivní roli. 
Přesto zásadním způsobem svojí zastaralou technologií výroby 
poškozuje životní prostředí, a tím i negativně ovlivňuje místní 
obyvatele. Přes ekonomickou úspěšnost hodlá stát uvalit na 
podnik zvláštní ekologickou daň, a přinutit tak podnik 
k zavedení ekologicky šetrnější výroby. Na co stát v tomto 
případě zavedením ekologické daně na podnik Chemgigant 
reaguje? 

(A) na negativní likviditu finančních prostředků 
(B) na negativní externality 
(C) na pozitivní externality 
(D) na státní direktivu 
 

57. 

Náš mandát: 

 pečovat o cenovou stabilitu, 
 pečovat o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního 

systému v České republice, 
 vydávat bankovky a mince, 
 řídit peněžní oběh a zúčtování bank, 
 vykonávat dohled nad osobami působícími na finančním trhu. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden, upraveno) 

Která z následujících institucí má v České republice uvedený 
mandát? 

(A) Národní ekonomická rada vlády (NERV) 
(B) Czech Invest 
(C) Česká národní banka 
(D) Ministerstvo financí ČR 
 

58. 

Slečna Bohatá je předsedkyní představenstva akciové 
společnosti. Valnou hromadou jí byla schválena finanční 
odměna za úspěšné vedení společnosti a dosažený zisk. Jak 
takovou odměnu pro členy orgánů společnosti nazýváme? 

(A) dividenda 
(B) prioritní akcie 
(C) tantiéma 
(D) členský podíl 
 

59. 

Jedna ze statistik míry nezaměstnanosti se počítá jako podíl počtu 
nezaměstnaných lidí na počtu pracovní síly. Přesnější definice říká, 
že nezaměstnaní jsou lidé, kteří jsou ochotni a připraveni nastoupit 
do práce, ale v daný okamžik nejsou výdělečně činní. Pracovní síla 
je pak součet zaměstnanců v soukromé i státní sféře, podnikatelů a 
nezaměstnaných. To znamená, že do pracovní síly se nepočítají 
lidé, kteří pracovat nechtějí nebo jsou např. v důchodu. 

Které z následujících tvrzení je v kontextu výše uvedené 
definice pravdivé? 

(A) Odchod státních zaměstnanců do soukromé sféry (jeden 
den v jedné práci a hned druhý den v jiné) nezmění 
míru nezaměstnanosti. 

(B) Pokud všichni podnikatelé ukončí svoji činnost a nastoupí 
jako zaměstnanci, pak míra nezaměstnanosti klesne. 

(C) Pokud dlouhodobě nezaměstnaní vzdají snahu najít si 
zaměstnání a opustí pracovní sílu, pak míra 
nezaměstnanosti zůstane nezměněna. 

(D) Rozdělení zaměstnanců mezi soukromou a státní sférou 
ovlivňuje nezaměstnanost. 

  

60. 

Uvažujme dvě fiktivní země Volantis a Pentos. Každý 
z Volantisanů žije buď ve Volantisu, nebo v Pentosu a každý 
z Pentosanů žije buď v Pentosu, nebo ve Volantisu. Obě země 
i jejich občané nejsou v kontaktu s žádnými dalšími lidmi nebo 
státy. 

Následující tabulka vyčísluje hodnotu zboží (udáváno 
v jednotné měně), které občané dané země vyrobili na území 
jednotlivých států za minulý rok: 

  Volantis Pentos 

Volantisané 400 130 

Pentosané 70 210 

Kolik činí HDP (hrubý domácí produkt) Volantisu za minulý 
rok? 

(A) 270 
(B) 330 
(C) 470 
(D) 610 
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