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n Test obsahuje 60 úloh na jejichž řešení máte 60 minut čistého času.
n Celkový čas můžete využít na práci v libovolném oddíle.
n U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.
n Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou část bodu ztrácíte.
n Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.

1. Člověk a společnost
1.

5.

I když psychologie nemá jedinou ustálenou definici pro
oblast svého působení, často je popisována jako věda
o chování a ______.

Dítě již umí chodit a pohybovat se plně po způsobu
dospělých, jeho motorika se neustále zdokonaluje a jeho
pohyby jsou hbitější a elegantnější (zvládá chůzi do schodů
i ze schodů, chodí i běhá po nerovném terénu, padá jen
velmi zřídka apod.). Dokáže rovněž regulovat své chování.
V tomto období také dochází ke značnému zdokonalení řeči
– „dětská patlavost“ postupně zcela vymizí nebo zůstává jen
v rudimentech. Vývoj řeči dovoluje i růst poznatků o sobě
a okolním světě. Nejdříve dokáže správně určit základní
barvy, později i podat jednoduchou definici známých věcí.
Hlavní činností dítěte se v tomto období stává hra, proto lze
toto období nazývat obdobím hry.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo do výše uvedené věty tak, aby byla
napsána věcně správně a nejvíce odpovídala pravděpodobně
nejrozšířenější obecné definici psychologie?
(A)
(B)
(C)
(D)

emocionalitě individua
myšlenkách
prožívání
nevědomí

(Langmeier, Josef a Krejčířová, Dana. Vývojová
psychologie, 2006; upraveno)

2.
Které z následujících tvrzení vystihuje základní myšlenkové
paradigma
gestaltistického
(tvarového)
směru
v
psychologii?
(A) Jeden stimul vyvolá u všech jedinců stejnou reakci.
(B) Jedincovo chování je z velké části ovlivněno jeho
nevědomím.
(C) Celek je více než suma částí.
(D) Životním úkolem člověka je realizovat se.
3.
1) Erik Erikson

A) superego, princip slasti, oidipovský
komplex

2) Jean Piaget

B) sebeláska, receptivní orientace,
psychologie náboženství

3) Erich Fromm

C) komplex méněcennosti,
kompenzace, sourozenecké vztahy

4) Alfred Adler

D) psychosociální krize, konflikt, ctnost

5) Sigmund Freud E) asimilace, kognitivní vývoj, schémata
Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým
autorům (1 až 5) správně přiřazeny klíčové pojmy (A až E),
se kterými operují ve svých teoriích?
(A)
(B)
(C)
(D)

1B; 2E; 3D; 4C; 5A
1D; 2E; 3B; 4A; 5C
1E; 2D; 3C; 4B; 5A
1D; 2E; 3B; 4C; 5A

4.
Frustrace a deprivace jsou pojmy významově blízké. Která
z následujících možností uvádí, co je při nedosahování cílů
a potřeb u deprivace oproti frustraci rozhodujícím prvkem?
(A)
(B)
(C)
(D)

vůle
dlouhodobost
konflikt
temperament
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Které z následujících vývojových období nejlépe odpovídá
výše uvedené charakteristice?
(A)
(B)
(C)
(D)

batolecí období
předškolní období
mladší školní věk
motorické období

6.
Pokud dojde k situaci, která vyžaduje pomoc kolemjdoucích
(např. epileptický záchvat), je paradoxně možné, že při
vyšším počtu lidí bude trvat déle, než je pomoc poskytnuta,
oproti situaci, kdy by se poblíž nacházelo méně lidí, či
dokonce jediný člověk. Často totiž dochází k efektu
rozprostření (difuze) zodpovědnosti: lidé si pomyslí, že
nastalou událost sleduje více lidí, kteří mohou potřebnou
akci vykonat, a proč by měli zasahovat zrovna oni.
Která z následujících možností uvádí, jak se nazývá výše
uvedený jev?
(A)
(B)
(C)
(D)

efekt kognitivní disonance
efekt motýlích křídel
efekt přihlížejícího
efekt atribuční chyby

7.
David cítí subjektivní nepříjemný pocit ohrožení. Zažívá
„bezejmenný strach“ bez zjevné příčiny. Nehrozí mu žádné
zjevné nebezpečí a nedovede vysvětlit, proč se tak cítí.
Který z následujících termínů nejlépe charakterizuje tento
pocit?
(A)
(B)
(C)
(D)

úzkost
mánie
sociální fobie
agorafobie
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1. Člověk a společnost
8.

12.

Který z následujících sociologických pojmů je významově
nejvíce vzdálen pojmu socializace?

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu
dělat, pod sluncem není nic nového. (Kazatel 1,9)

(A)
(B)
(C)
(D)

Který z následujících výroků je možné z hlediska teorie
sociálních změn ve společnosti označit jako zřetelně
oponentní k výše uvedené citaci z Bible?

enkulturace
sociální učení
individuace
internalizace

9.
Émile Durkheim chápal sociologii jako vědu o sociálních
faktech. Ty vymezil jako způsoby myšlení, jednání a cítění,
které existují mimo individuální vědomí, ale které mají moc
donutit jednotlivce, aby se choval určitým způsobem.
Která z následujících možností není příkladem takového
sociálního faktu?
(A)
(B)
(C)
(D)

móda
extraverze
dělba práce
byrokracie

10.
Znakem této teoretické školy je předpoklad, že všechny
společnosti procházejí stejnými vývojovými stadii. Pro
každou z těchto fází jsou charakteristické určité instituce
a jejich formy, k jejichž postupné proměně dochází ve
stadiu následujícím. Společnosti, které nedosáhly ve svém
vývoji civilizace, projdou na cestě k ní určitými vývojovými
stadii. Tzv. primitivní společnosti jsou ukázkami života
našich předků, u nichž můžeme nacházet zmrazené
pozůstatky zvyků z minulosti, které se do našich dob
přenesly a existují v jiné formě. Nejdále v civilizačním
vývoji je z tohoto pohledu evropská společnost, přičemž z
evropské perspektivy jsou poté jednotlivé prvky kultury a
společenské instituce mimo Evropu hodnoceny.
Která z následujících možností obsahuje správné označení
přístupů představených v textu?
(A)
(B)
(C)
(D)

evolucionismus a evropocentrismus
civilismus a evropocentrismus
institucionalismus a progresivismus
evolucionismus a institucionalismus

(A) Změny v lidské společnosti jsou pouhou iluzí, jsou to jen
změny fasády domu, ve kterém se vše cyklicky opakuje
a nic se nemění.
(B) Člověk se po biologické stránce od té doby, co je schopen
zaznamenávat své dějiny, nijak významně nezměnil.
(C) Sociální evoluce je analogií evoluce biologické.
Lidstvo směřuje k dosažení účelně řízené a sociálně
spravedlivé společnosti.
(D) Podstatou člověka je jeho výrazný sklon k nemodernosti
a stereotypu.
13.
Pan Zlodějíček byl za krádež luxusního osobního
automobilu pravomocně odsouzen k dvouletému trestu
odnětí svobody.
Která z následujících možností správně uvádí, jak z hlediska
sociální kontroly označujeme takovou skutečnost?
(A)
(B)
(C)
(D)

kulturní deviace
pozitivní sankce
neformální sankce
negativní sankce

14.
Filip sedí v kavárně v prvním patře nádraží a sleduje
z balkónu mumraj spěchajících cestujících s kufry,
krosnami, ale i lehkými taškami přes rameno. U kasy
postává shluk dětí připomínající školní výlet. Vpravo
hlídkují městští strážníci, vlevo rozdávají brigádníci
pestrobarevné letáky.
Který z následujících sociologických pojmů nejlépe
označuje pozorovaný sociální útvar?
(A) primární sociální skupina
(B) formální sociální skupina
(C) uzavřená sociální skupina
(D) sociální agregát

11.

15.

Které z následujících tvrzení nejlépe charakterizuje jeden
z podstatných rysů kvalitativní metody sociologického
výzkumu?
(A) Typickou metodou sběru dat v rámci kvalitativního
výzkumu je standardizovaný dotazník.
(B) V rámci kvalitativního výzkumu se vždy pracuje se
statistickými souvislostmi mezi proměnnými.
(C) Hlavní výhodou kvalitativních metod je ověřitelnost
závěrů a jejich zobecnitelnost na širší populaci.
(D) V rámci kvalitativního výzkumu obvykle dochází ke
sběru relativně většího množství informací o spíše
malém počtu jedinců.

Z historického hlediska lze ______ popsat jako přesun
původně církevního majetku do státního vlastnictví a odklon
jednotlivců od náboženských řádů směrem k jiným
povoláním. Výsledná ztráta náboženského vlivu byla
zobecněna na teorii, podle níž bylo ve společnosti stále
patrnější, že se náboženství a moderna vzájemně vylučují.
Které z následujících slov bylo z výše uvedeného textu
pocházejícího z publikace Ježíš v Disneylandu amerického
sociologa Davida Lyona vzhledem k jeho smyslu a znění
vyjmuto?
(A) deateizaci
(B) konvergenci
(C) sakralizaci
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1. Člověk a společnost
(D) sekularizaci

TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 20

16.

Existencialismus ateistický, jejž zastupuji, je mnohem
důležitější. Prohlašuje, že neexistuje-li bůh, existuje aspoň
jedna bytost, u níž existence je před podstatou, jedna bytost,
která existuje dříve, než mohla být vymezena nějakým pojmem,
a že touto bytostí je člověk, nebo jak říká Heidegger, lidská
realita. Co zde znamená, že existence je před podstatou?
Znamená to, že člověk nejdříve existuje, potkává zde sebe,
vynořuje se ve světě a pak že se vymezuje. Nelze-li vymezit
takového člověka, jak ho pojímá existencialista, je to tím, že
není zprvu ničím. Bude až potom, a bude takový, jaký se udělá.
Takto není lidské přirozenosti, protože není boha, který ji
koncipoval. (…) Ale jestliže opravdu existence je před
podstatou, člověk je zodpovědný za to, co je. Takto prvým
krokem existencialismu je způsobit, aby každý dostal do svého
držení to, čím je, a aby na něm spočinula naprostá
odpovědnost za jeho existenci.

Český filosof Milan Machovec pozoruhodným způsobem
porovnal myšlenkový svět dvou osobností, když napsal:
Ten i onen neustále mluví s lidmi, ptají se jich, nabízejí jim
péči, cestu pravdy, získání pevných životních hodnot, lepší
život, záchranu. Oba vidí, že to nikomu nelze přinést zvenčí,
nýbrž že o to každý lidský jedinec musí sám usilovat. Oba
neustále vybízejí k jakési radikální vnitřní proměně, ke
změně nejen myšlení a názorů, ale veškerých názorů. (…)
Oba jsou lidmi krevnatě životnými, schopnými relativně se
podílet na běžných radostech svého prostředí, ale oba se od
nich chtějí dostat někam výše. (…) Smrt obou připadá jejich
žákům logickým vyústěním života a posvěcením všeho, proč
žili.
První srovnávanou osobností je Ježíš Nazaretský. Která
z následujících možností správně označuje druhou
porovnávanou osobnost?
(A)
(B)
(C)
(D)

Thalés z Milétu
Sókrates
Aristotelés
Tomáš Akvinský

17.
Ve které z následujících myšlenkových koncepcí má původ
krajní realismus, zastávající ve sporu o universálie
stanovisko, že universálie existují před věcmi?
(A)
(B)
(C)
(D)

v Démokritově atomistické teorii
v Augustinově pojetí obce jako obce Boží
v Platónově teorii idejí
v Aristotelově nauce, podle níž existují jen
jednotliviny, avšak v nich je přítomno i obecné

(vzhledem k povaze úloh není zdroj uveden)
18.
Ve výše uvedeném textu najdete tuto větu: Znamená to, že
člověk nejdříve existuje, potkává zde sebe, vynořuje se ve
světě a pak že se vymezuje.
Kterým jiným slovem či slovním spojením lze nejlépe
nahradit slovo „vymezuje“ v této větě tak, aby byl co
nejpřesněji zachován smysl věty v jejím kontextu?
(A)
(B)
(C)
(D)

vyvíjí
poznává
identifikuje
definuje

19.
Ve výše uvedeném textu se tvrdí, že existuje aspoň jedna
(…) bytost, která existuje dříve, než mohla být vymezena
nějakým pojmem (…), a že touto bytostí je člověk.
Která z následujících možností nejlépe vyjadřuje jádro
tohoto tvrzení?
(A)
(B)
(C)
(D)

Člověk je nedefinovatelný.
U člověka existence předchází esenci.
Lidská přirozenost neexistuje.
Existence je druh substance.

20.
Který existenciální filosof je autorem ukázky?
(A)
(B)
(C)
(D)
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Jean-Paul Sartre
Karl Jaspers
Søren Kierkegaard
Gabriel Marcel
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2. Stát a právo
21.

24.

Nic takového jako společnost neexistuje, existují jedině
jednotlivci a jejich rodiny.

1) univerzální

A) člověk se jich nemůže vzdát

2) nezrušitelná
a nezcizitelná

B) člověk o ně nepřichází tím, že
je nevykonává

3) nepromlčitelná

C) nelze je žádným způsobem
odejmout

4) nezadatelná

D) platná pro všechny

Tento slavný výrok Margaret Thatcherové je výrazem
velice výrazného a tvrdého individualismu, který se stal
symbolem politiky neoliberální Nové pravice v 80. letech
20. století. Který z následujících politicko-ekonomických
konceptů je v naprostém protikladu s tímto názorem?
(A)
(B)
(C)
(D)

privatizace státních podniků
neregulovaný tržní kapitalismus
svépomoc, individuální odpovědnost a podnikatelství
sociálně odpovědný pečovatelský stát, který na sebe
bere většinu sociálních závazků

22.
Evropská unie znamená imperialistické války, které iniciuje,
případně se na nich aktivně podílí. Účastní se válek a agresí
USA jako jejich stálý spojenec. Výsledkem jsou tisíce
zabitých a zraněných dospělých a dětí. Bombardování,
vojenské okupace, vyhrožování, vojenské základny, jaderné
zbraně, to vše používají k prosazení svých imperialistických
plánů.
Evropská unie znamená školy a univerzity, které slouží
zájmům monopolů, učebnice obsahující historické lži
a nevědecká tvrzení, vytlačování veřejného a bezplatného
vzdělávacího systému zaváděním školného, a tak vytváření
sociálních sít pro vzdělávání, vytváření předpokladů pro
získávání vyššího vzdělání a znalostí jen pro určitou elitu.
Ze které z následujících politických pozic autor výše
uvedeného textu nejpravděpodobněji odmítá další integraci
ČR do EU vzhledem k použité argumentaci a terminologii?
(A)
(B)
(C)
(D)

nacionalismu
extrémní pravice
komunismu
liberalismu

23.
Významný americký politolog Robert Dahl zavedl na
základě empirických výzkumů pojem polyarchie,
tj. zastupitelská demokracie jak ji známe z praxe. Jde
o označení moderních, reálně existujících politických
systémů zastupitelské demokracie, které se přibližují svým
fungováním k představám demokratického ideálu.
Který z následujících polyarchických rysů taková moderní
rozvinutá forma demokracie nutně nevyžaduje?
(A)
(B)
(C)
(D)

svobodné a pravidelně se opakující volby
svobodu projevu
přístup k informacím nezávislým na vládnoucí moci
veškeré rozhodování prováděné na základě referend
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Ve které z následujících možností je k jednotlivým
charakteristikám lidských práv (1 až 4) správně přiřazen
jejich zjednodušeně formulovaný význam (A až D)?
(A)
(B)
(C)
(D)

1A; 2C; 3B; 4D
1D; 2A; 3C; 4B
1D; 2C; 3B; 4A
1C; 2B; 3D; 4A

25.
Poslanecká sněmovna PČR se chystá hlasovat o návrhu
běžného zákona, který jí byl vrácen Senátem PČR
s pozměňovacími návrhy. Na schůzi je přítomno 146 poslanců
a sněmovna bude hlasovat o návrhu zákona v jeho původním
znění (tedy ve znění bez pozměňovacích návrhů).
Která z následujících možností správně uvádí, kolik minimálně
hlasů poslanců je v takové situaci zapotřebí pro schválení výše
uvedeného zákona za předpokladu, že jsou všechny mandáty
obsazeny?
(A)
(B)
(C)
(D)

101
120
146
zákon nemůže být schválen, protože sněmovna není
usnášeníschopná

26.
Vedle ústavních zákonů existují i ústavní zvyklosti, jejichž
dodržování není vymahatelné na základě textu ústavy, i
když tato pravidla vyplývají z textu nebo se vžila dosavadní
praxí.
Které z následujících pravidel není obsaženo v textu Ústavy
České republiky, ale je považováno za ústavní zvyklost?
(A) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon
úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další
funkce, které stanoví zákon.
(B) Prezident jmenuje předsedou vlády čelního
představitele strany či uskupení, které získalo
většinu hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny
PČR.
(C) Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to
navrhne předseda vlády.
(D) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí,
navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením,
s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech
poslanců.
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2. Stát a právo
27.

30.

Základním principem, na němž daná strana staví, je oslovit
co největší spektrum voličů. S ohledem na to opouští
principy pravicovosti nebo levicovosti. Taková strana se
rovněž distancuje od jasné ideologické profilace. S tímto
modelem politické strany přispěl do politologické teorie
německý politolog Otto Kirchheimer.

Pojmu totalitní režim se ve své práci věnovali např. Hannah
Arendtová nebo Carl Friedrich se Zbigniewem
Brzezinskim. V praxi se pojem totalitní režim vztahoval
především k stalinskému Sovětskému svazu a nacistickému
Německu.

Který z následujících politologických pojmů odpovídá výše
uvedené charakteristice?
(A)
(B)
(C)
(D)

strana kartelu
masová strana
strana elit
strana pro všechny (catch all party)

28.
Zákon o volbě prezidenta v § 24 odst. 1 říká k volebnímu
účtu kandidátů následující: Každý kandidát na funkci
prezidenta republiky je povinen si pro financování volební
kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení volby zřídit
účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob
k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu
(dále jen „volební účet“).
Kterou z následujících hodnot uvedené pravidlo nejlépe
reprezentuje?
(A)
(B)
(C)
(D)

všeobecnost voleb
transparentnost voleb
zákonnost voleb
legalitu voleb

29.
Vláda státu Bonobo čelila hluboké krizi. Jeden ze čtyř
koaličních partnerů opět hrozil odchodem do opozice, což
by mělo nutně za následek pád vlády a politickou
nestabilitu. Podobné krize se navíc ve státě Bonobo
opakovaly pravidelně. Za posledních deset let se zde
vystřídalo jen stěží uvěřitelných 18 vlád, přičemž trvání
každé z nich mělo jen několik měsíců. Důvodem této
nestability byl zejména fakt, že díky nulové ______ se do
místního parlamentu dostávalo vždy velké množství
převážně malých stran. Jako možné řešení byla navrhována
změna volebního systému z ______ na systém ______.
Inspiraci přitom navrhovatelé hledali zejména v ______,
kde tento systém funguje a kde vede k jevu označovanému
jako ______.
Která z následujících možností uvádí ve správném pořadí
pojmy, které je zapotřebí doplnit na vynechaná místa do
výše uvedeného textu tak, aby byl napsán věcně správně?
(A) volební klauzuli; poměrného; většinový; USA;
bipartismus
(B) kvótě; většinového; poměrný; Německu; systém dvou
a půl strany
(C) volební klauzuli; poměrného; absolutní většiny; Velké
Británii; bipartismus
(D) volební klauzuli; smíšeného; většinový; USA;
multipartismus
© Scio 2020

Která z následujících možností obsahuje
charakteristiky typické pro totalitní režim?

pouze

(A) politický pluralismus; vládní monopol nad masmédii
a propaganda; vládní monopol nad bezpečnostními
složkami
(B) oficiální ideologie; vláda jedné strany vedená
jedním vůdcem; vládní monopol nad
bezpečnostními složkami
(C) rasová nesnášenlivost; centrálně řízená ekonomika;
výkon moci v mezích vymezených ústavou;
koncentrační tábory
(D) politické procesy s oponenty režimu; svobodné volby;
depolitizovaná společnost
31.
Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jaký je
rozdíl mezi platností a účinností zákona?
(A) Platnost zákona znamená, že dnem vyhlášení ve Sbírce
zákonů adresátům právní normy vznikají práva
a povinnosti, zatímco účinnost zákona se posuzuje na
základě jeho dodržování.
(B) Účinnost zákona znamená, že adresátům právní
normy vznikají práva a povinnosti, platnosti zákon
nabývá dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
(C) Každý zákon nabývá účinnosti a platnosti vždy dnem
vyhlášení ve Sbírce zákonů.
(D) Platnost zákona je časově omezena, kdežto jeho
účinnost nikoli.
32.
Pravý zákon spočívající v správném pochopení je v souladu
s přirozeností, rozlévá se na všechny, neodporuje si, platí
ustavičně. (…) Nemůžeme být tohoto zákona zbaveni ani
rozhodnutím senátu, ani lidu a neplatí také jiný zákon v
Římě a jiný v Athénách, jiný nyní a jiný v budoucnosti,
nýbrž jeden zákon, a to ustavičný a neměnný, bude vždy
platit pro všechny národy a bude jeden společný jakoby
učitel a panovník všech, totiž bůh.
Římský právník, státník a filosof Marcus Tullius Cicero
tímto způsobem charakterizuje filosofický přístup, který se
odráží v právní teorii.
Který z následujících přístupů je tímto výrokem primárně
charakterizován?
(A)
(B)
(C)
(D)

pozitivní právo
přirozené právo
objektivní právo
veřejné právo
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2. Stát a právo
33.

37.

Kterou z následujících činností notář v ČR ze zákona
nevykonává?

Pan Toužimský pracoval deset let na pozici jednatele
nadnárodní společnosti v Praze. V posledních dvou letech
se však dostal do finančních problémů a rozhodl se, že
nejsnazším řešením bude pomocí svých účetních znalostí
opakovaně vyvést ze společnosti větší finanční obnos, aniž
by to kdokoli zaznamenal. Takový záměr se nejevil jako
nemožný vzhledem k tomu, na jaké pozici pan Toužimský
pracoval, a s jakým objemem finančních prostředků mohl
nakládat. Během šesti měsíců se mu tímto způsobem
podařilo získat 18 562 200 Kč. Při poslední transakci však
byl pan Toužimský odhalen a společnost na něj podala
trestní oznámení. O pana Toužimského se tak začaly
zajímat orgány činné v trestním řízení, načež mu bylo záhy
sděleno obvinění z trestného činu s tím, že s ohledem na
výši sazby trestu odnětí svobody, která mu hrozí, musí být v
trestním řízení povinně zastoupen advokátem, notářem nebo
exekutorem.

(A) za určitých podmínek přijímání peněz a listin do
úschovy
(B) sepisování veřejné listiny (typicky např. závěti)
(C) zastupování klienta při soudním jednání v
dědických sporech, kdy vystupuje jako soudní
znalec ve prospěch pozůstalých
(D) ověřování shodnosti originálu dokumentu s kopií
34.
Pan Škudla odmítl zaplatit v autoopravně s tím, že cena
opravy je předražená. Automechanik mu však jeho vůz
odmítl vydat do doby, dokud za opravu nezaplatí.
Která z následujících možností z právního hlediska správně
hodnotí výše popsanou situaci?
(A)
(B)
(C)
(D)

uplatnění exekučního práva autoopravnou
porušení zákona o ochraně spotřebitele autoopravnou
uplatnění zadržovacího práva autoopravnou
porušení věcného práva k cizí věci autoopravnou

35.
Miloš s Radkem uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí
o prodeji bytu. Miloš se v ní zavázal na Radkovu výzvu
prodat Radkovi ve smlouvě specifikovaný byt. Radek
Miloše k uzavření smlouvy řádně vyzval, Miloš však
zůstává nečinný. Který z následujících kroků musí Radek
nejprve učinit, aby se domohl převodu bytu?
(A) Radek se musí obrátit na soudního exekutora
s exekučním návrhem na vyklizení bytu.
(B) Radek se musí obrátit na soud s žalobou na určení
obsahu smlouvy budoucí.
(C) Radek se musí obrátit na katastr nemovitostí s návrhem
na vklad svého vlastnického práva.
(D) Radek nemá možnost se bránit, smlouva o smlouvě
budoucí je nezávazná.
36.
Máme důvod být spokojeni s činností ______?
V poslední době sílí kritika činnosti a fungování veřejné
žaloby. V řadách odborné veřejnosti, zejména obhájců
v trestních věcech, veřejnosti dotčené aktivitou orgánů
činných v trestním řízení, ale i v řadách představitelů
zákonodárné moci či moci výkonné sílí názor vyjádřený při
různých příležitostech, že veřejní žalobci nekonají tak, jak
by měli a jak jim ukládá zákon (…)
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo v názvu článku JUDr. Stanislava Mečla
tak, aby byl napsán věcně správně a v souladu se smyslem
jeho citovaného obsahu?
(A)
(B)
(C)
(D)

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na
otázku, zda byl postup policie správný?
(A) ANO, postup orgánů činných v trestním řízení byl bez
dalšího správný.
(B) ANO, avšak pouze za podmínky, že policie zároveň
s oznámením obvinění panu Toužimskému advokáta,
notáře, exekutora nebo jiné příslušníka právnického
povolání ustavila.
(C) NE, neboť obhajobu v trestním řízení může
vykonávat pouze advokát. Obhajoba
prostřednictvím exekutora nebo notáře není v
trestním řízení možná.
(D) NE, neboť v trestním řízení není zastoupení jinou
osobou přípustné. Vzhledem k povaze trestného činu
musí obviněný vystupovat vždy sám za sebe.
38.
Pan Abrhám uzavřel 5. prosince 2018 pracovní smlouvu na
dobu neurčitou s nástupním dnem téhož dne a zkušební
dobou v délce dvou měsíců. Dne 15. ledna 2019 mu bylo
zaměstnavatelem ústně sděleno, že jeho pracovní poměr ve
zkušební době zrušuje, neboť mu není sympatický. Dne
2. února 2019 panu Abrhámovi dorazilo oznámení o zrušení
pracovního poměru ve zkušební době písemně, aniž by
obsahovalo jakékoli odůvodnění. K jakému dni skončí
pracovní poměr pana Abrháma s jeho zaměstnavatelem?
(A) Pracovní poměr neskončí, neboť oznámení o zrušení
pracovního poměru neobsahovalo žádné odůvodnění.
(B) Dnem ústního oznámení zrušení pracovního poměru,
tj. 15. ledna 2019.
(C) Dnem doručení písemného oznámení o zrušení
pracovního poměru, tj. 2. února 2019.
(D) Pracovní poměr neskončí, neboť zaměstnance nelze
propustit z důvodu nesympatií.

Probační a mediační služby
státního zastupitelství
České advokátní komory
Komory soudních exekutorů
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39.
Které z následujících tvrzení o komanditní společnosti je
pravdivé?
(A) Předmětem podnikání komanditní společnosti může být
jen obchod s komoditami.
(B) Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou
nejvýše dva komandéři.
(C) Společníky komanditní společnosti je alespoň
jeden komanditista a alespoň jeden komplementář.
(D) Komanditní společnost je řízena na základě
tzv. vůdcovského principu jediným společníkem.
40.

Kterou z následujících podmínek pro výkon povolání osoby
zachycené na uvedeném obrázku je do uvedeného obrázku
nutné doplnit tak, aby byl věcně správný?
(A) koncipientská praxe
(B) jmenování ministrem spravedlnosti
(C) získání akademického titulu JUDr.
(D) plná svéprávnost

© Scio 2020
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41.

44.

Ve které skupině jsou členské státy Evropské unie správně
seřazeny za sebou podle výše životní úrovně (za využití
srovnání hrubého domácího produktu na obyvatele
v jednotkách standardu kupní síly) od státu s nejvyšší
životní úrovní po stát s nejnižší životní úrovní k roku 2019?

Velkou většinou hlasů se včera domáhali europoslanci
vysvětlení ______, proč změnila názor na chystané
zpoplatnění německých dálnic. Pro příslušné usnesení
hlasovalo 510 z 691 přítomných poslanců, 126 bylo proti
a 55 se zdrželo.

(A)
(B)
(C)
(D)

„Bude ______ reagovat? To je vždycky s velkým otazníkem
a není to nutně pravidlem,“ řekl český poslanec Pavel
Svoboda, který v europarlamentu vede právní výbor a je
také členem dopravního výboru. „Každopádně je to
legitimní dotaz na situaci, která se nazývá diskriminací na
základě státní příslušnosti,“ dodal s tím, že ve hře je princip
celé EU, a proto je aktivita EP velmi potřebná. ______ v
reakci na původní plán zavedení mýtného, které by si
němečtí řidiči mohli odečíst z daní, upozornila Berlín na
porušení nediskriminačních pravidel Unie a zahájila
příslušné řízení. Tento postup, který by mohl vést až k
potrestání Německa, ale zastavila, když Berlín plán na
zavedení mýtného přepracoval. I tento systém ale podle
europoslanců k nepřímé diskriminaci zahraničních řidičů
povede.

Španělsko, Lucembursko, Chorvatsko
Rakousko, Rumunsko, Česká republika
Polsko, Švédsko, Řecko
Lucembursko, Česká republika, Bulharsko

42.
1) Francois Mitterrand,
Helmut Kohl

A) Evropa vlastí

2) Charles de Gaulle

B) Evropské společenství uhlí
a oceli

3) Richard Nicolaus Graf C) hospodářská a měnová unie,
Coudenhove-Kalergi
společná evropská měna
4) Robert Schuman,
Jean Monnet

D) Spojené státy evropské

5) Winston Churchill

E) Panevropská unie

(zdroj: deník E15, 16. 3. 2017)

Ve které z následujících možností jsou uvedené osobnosti
(1 až 5) správně přiřazeny k institucím a iniciativám
spjatým s jejich jménem (A až E)?

Europoslanci podle uvedeného článku vyzvali jednu
z institucí EU, aby podala vysvětlení svého postupu. Kterou
z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná
místa ve výše uvedeném textu, aby byl napsán věcně
správně (na skloňování pojmů v možnostech neberte
ohled)?

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

1A; 2E; 3C; 4B; 5D
1C; 2A; 3E; 4B; 5D
1B; 2A; 3C; 4E; 5D
1E; 2D; 3A; 4B; 5C

Evropská komise
Evropská rada
Rada EU
Agentura pro harmonizaci

43.

45.

Konzervativní vláda ve Varšavě se jen těžce vzpamatovává
z neúspěšného pokusu zablokovat znovuzvolení bývalého
polského premiéra Donalda Tuska předsedou ______. Při
něm zůstala minulý čtvrtek v Bruselu úplně osamocená
a Tusk byl hlasy ostatních 27 zemí znovu potvrzen v roli
šéfa evropských summitů. Pravicová polská média popisují
porážku v „aféře Tusk“ jako německé spiknutí. A mluví
o osamocení podobném roku 1939, kdy Polsko bojovalo
samo proti Hitlerovi i Stalinovi.

1) Obsahuje 12 hvězd.
2) Obsahuje dvě barvy.
3) Za každý členský stát Evropské unie se na vlajku
přidává jedna hvězda.
4) Počet hvězd na vlajce Evropské unie je v roce 2018
stejný jako v roce 1995.
5) Po definitivním odchodu Velké Británie z Evropské unie
(dokončení Brexitu) jedna hvězda z vlajky EU ubude.

(zdroj: aktuálně.cz, 13. 3. 2017)
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo do výše uvedeného textu tak, aby byl
napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

Soudního dvora EU
Evropské rady
Evropské komise
Evropského parlamentu
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Která z následujících možností obsahuje pouze označení
výše uvedených tvrzení o vlajce EU, která jsou pravdivá?
(A)
(B)
(C)
(D)

1, 2, 4
1, 2, 5
1, 3, 4
2, 3, 5
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46.

50.

Která z následujících možností správně uvádí jen státy, jež
všechny užívají společnou evropskou měnu euro a současně
jsou členy NATO?

Jeden z následujících států byl od roku 1882 součástí
vojenské aliance Trojspolku, ale v létě roku 1914 vyhlásil
neutralitu a za sliby územních zisků na úkor svých bývalých
spojenců přešel do tábora Dohody. Který z následujících
států učinil tento obrat?

(A)
(B)
(C)
(D)

Dánsko, Rakousko a Švédsko
Estonsko, Lotyšsko a Litva
Irsko, Chorvatsko a Polsko
Slovensko, Norsko a Kypr

47.

(A)
(B)
(C)
(D)

Student si poznamenal do sešitu tyto pojmy:

51.

Alois Rašín – kolkování – 1919 – uzavření hranic – zánik
inflačních válečných peněz

Článek I

Ke které z následujících událostí se primárně váží všechny
výše uvedené pojmy?

Německo, Rakousko-Uhersko, Bulharsko a Turecko na
jedné straně a Rusko na straně druhé prohlašují, že válečný
stav mezi nimi skončil (…)

(A)
(B)
(C)
(D)

Žilinská dohoda
vznik československé koruny
velká hospodářská krize
2. pozemková reforma

48.
Jedním z nejvýraznějších otřesů komunistického režimu
v Československu se stala událost, která výrazně popudila
nejen obyvatelstvo jako celek, ale především dosavadní
opory režimu – mzdově zvýhodňované dělnické skupiny.
Ty se oprávněně cítily ochuzeny a svůj výrazný nesouhlas
vyjádřily i stávkami, z nichž ta nejznámější se konala v
Plzni ve Škodových závodech. Režim proti ní zasáhl
násilně, což v konečném důsledku funkcionářské špičky
ještě výrazněji izolovalo od obyvatelstva.
O které z následujících událostí uvedený text pojednává?
(A)
(B)
(C)
(D)

o kolektivizaci zemědělství
o socializaci vesnice
o konci kultu osobnosti J. V. Stalina a K. Gottwalda
o měnové reformě

49.
Klíčové pojmy:





ministr financí; předseda vlády; hlava státu
tzv. Sarajevský atentát
předseda a zakladatel Občanské demokratické strany
tzv. opoziční smlouva

Ke které z následujících postav téměř soudobých českých
a československých dějin se primárně váží všechny výše
uvedené klíčové pojmy?
(A)
(B)
(C)
(D)

Václav Havel
Petr Pithart
Miloš Zeman
Václav Klaus

© Scio 2020

Rusko
Itálie
Turecko
Rumunsko

Článek VI
Rusko se zavazuje okamžitě uzavřít mír s Ukrajinskou
lidovou republikou a mírovou smlouvu s ní oznámit
Čtyřspolku (…)
Ruské Rudé gardy rovněž neprodleně vyklidí Estonsko
a Livonsko (…)
Estonsko a Livonsko budou obsazeny německou policejní
mocí do té doby, než tam bude zajištěna bezpečnost
vlastními zemskými orgány a nastolen státní pořádek. Rusko
okamžitě propustí všechny uvězněné nebo zavlečené
obyvatele Estonska a Livonska a zaručí bezpečný návrat
všech zavlečených Estonců a Livonců.
Ruské jednotky a ruské Rudé gardy vyklidí ihned Finsko
a Aalandské ostrovy, ruské lodě a ruské ozbrojené síly
vyklidí finské přístavy… Rusko zastaví veškerou agitaci
a propagandu proti vládě nebo veřejným orgánům Finska
(…)
Ve kterém z následujících měst byla podepsaná mírová
smlouva, z níž pochází uvedený text?
(A)
(B)
(C)
(D)

Versailles
Helsinky
Brest Litevský
Petrohrad

52.
Se kterým z následujících témat bezprostředně souvisí
termíny šoa, Endlösung nebo Auschwitz?
(A)
(B)
(C)
(D)

s taktikou bleskové války
s holocaustem
s velkou hospodářskou krizí v Německu
s protektorátem Čechy a Morava

10

3. Hospodářství a svět
53.

55.

1960 – jako kandidát Republikánské strany prohrál
prezidentské volby s Johnem Fitzgeraldem Kennedym.
1968 – zvolen 37. prezidentem USA.
1969 – na ostrově Guam vyhlašuje doktrínu, podle níž měli
američtí spojenci ohrožení agresí převzít větší míru
odpovědnosti za organizaci svých ozbrojených sil. Doktrína
se stala východiskem pro tzv. vietnamizaci indočínského
konfliktu a umožnila stahování amerických ozbrojených sil
z Vietnamu.
1972 – v Pekingu jedná s čínským komunistickým vůdcem
Mao Ce-tungem. Překvapivý diplomatický tah má vytvořit
situaci, v níž Američané budou mít s Čínou a Sovětským
svazem lepší vztahy, než mají tyto země mezi sebou,
přičemž dlouhodobým cílem této strategie je oslabení
Moskvy. Sblížení s Čínou mělo pomoci ukončit válku ve
Vietnamu. Spolu se sovětským vůdcem Leonidem
Brežněvem podepisuje Smlouvu o omezení strategických
zbraní SALT I. a Smlouvu o omezení systémů protiraketové
obrany ABM.
1973 – ačkoli je v Paříži uzavřena mírová dohoda o
ukončení války ve Vietnamu a stažení amerických
ozbrojených sil, jeho postavení se hroutí, když senátní
výbor zahajuje vyšetřování aféry Watergate.
1974 – prezident byl v případu Watergate, týkajícím se
odposlechů politiků Demokratické strany a získávání
materiálů pro jejich diskreditaci, obviněn z maření
vyšetřování, zneužití pravomocí a opovrhování Kongresem
USA, což vyústilo v jeho rozhodnutí rezignovat. O těchto
praktikách věděl a snažil se je krýt.
Který z následujících amerických prezidentů prošel
uvedenou politickou dráhou?
(A)
(B)
(C)
(D)

Bill Clinton
Ronald Reagan
Richard Nixon
Gerald Ford

54.
 v roce 1979 byl v zemi svržen režim šáha Rézy
Páhlavího
 země byla vyhlášena islámskou republikou
 v letech 1980–1988 země upadla do krvavého
konfliktu se sousedním Irákem
 Izrael považuje tento stát za svou národní hrozbu a
snaží se dlouhodobě zabránit tomu, aby získal jaderné
zbraně
Se kterým z následujících států souvisejí všechny výše
uvedené charakteristiky?
(A)
(B)
(C)
(D)

s Pákistánem
s Íránem
s Palestinou
se Sýrií
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Kterou fázi hospodářského cyklu označujeme jako expanzi?
(A)
(B)
(C)
(D)

I.
II.
III.
IV.

56.
Předpokládejme, že existují pouze dva státy: Řecko a Řím.
Následující tabulka udává hodnotu zboží a služeb
(převedenou na stejnou jednotku), které byly vyrobeny
jednotlivými občany na území jednotlivých států:
v Řecku

v Římě

Řekové

16

4

Římané

5

23

Kolik činí hrubý národní produkt (HNP) Řecka?
(A)
(B)
(C)
(D)

11
16
20
21

57.
Ekonomie chápe, že chování lidí lze ovlivnit jak pozitivní,
tak negativní motivací („stimulem“). Jedním známým
využitím tohoto přístupu je tzv. Pigouova daň. Jedná se o
daň, která se uvaluje na negativní externality, např.
vypouštění zplodin do ovzduší. Na obdobném principu
funguje i opačná motivace, a to podpora činností, které
přinášejí pozitivní externality (např. prostřednictvím
dotací). Která z následujících možností není příkladem
použití buď Pigouovy daně, dotace, nebo přístupu
využívajícího obdobnou logiku pozitivní nebo negativní
motivace?
(A) Spotřební daň na pohonné hmoty, která pomáhá
eliminovat vypouštění zplodin do ovzduší.
(B) Finanční podpora očkování proti chřipce (např. na
pracovišti), které snižuje riziko hromadné nemoci.
(C) Daň z příjmů, která pomáhá naplňovat státní
rozpočet a zajišťovat zdroje na zabezpečení
některých funkcí státu.
(D) Nižší sazba na daň z přidané hodnoty (DPH) na
sportovní vybavení a kulturní akce tak, aby byli lidé
motivováni trávit více času sportem a kulturou.
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TEXT K ÚLOHÁM 58 AŽ 60
V obci Tržiště se každou sobotu sjedou farmáři a prodávají brambory. Zpravidla se potkává deset různých farmářů, kteří
vytvářejí velmi soutěživé prostředí. Vstup na trh je jak pro prodávající, tak pro nakupující zdarma a každý, kdo chce, může
dorazit. Jelikož jde o malý farmářský trh, všichni prodávající i nakupující rychle a jednoduše získají informace o cenách
brambor
u
jednotlivých
stánkařů.
58.

60.

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jakou
modelovou situaci představuje sobotní prodej brambor na
farmářském trhu ve vesnici Tržiště?
(A) Jedná se o dokonalou konkurenci. I proto, že
brambory lze považovat za homogenní produkt.
(B) Jedná se o monopson, protože poptávající jsou pouze
lidé z okolních vesnic.
(C) Jedná se o centrálně plánovanou ekonomiku, protože
obec zorganizovala prostor, kde se trh uskutečnil.
(D) Jedná se o oligopol, protože na trhu jsou pouze dvě
tržní strany − prodávající a nakupující.

V dalším roce byl ve vesnici nedaleko Tržiště otevřen velký
obchodní dům. V obchodním domě si zákazníci mohou
zakoupit batáty, které dřív nebylo možné v okolí sehnat.
Někteří zákazníci vnímají batáty a brambory jako substituty.
Co tato situace představuje pro nabídku brambor a poptávku
po nich na farmářském trhu ve vesnici Tržiště?

59.
Následující rok starosta obce Tržiště zrušil volný vstup
prodávajících na farmářský trh a dovolil prodávat brambory
pouze jednomu farmáři (který zároveň měl dostatečné zásoby,
aby uspokojil veškerou poptávku). Jak toho rozhodnutí
pravděpodobně ovlivnilo prodej brambor na farmářském trhu?
(A) Kvůli nedostatku konkurence vzrostla cena a lidé
nakupovali brambor více.
(B) Protože již nebylo nutné soupeřit s farmáři, cena
brambor klesla a prodalo se větší množství.
(C) Kvůli nedostatku konkurence vzrostla cena
brambor na trhu a kleslo prodané množství.
(D) Protože jediný farmář si mohl dovolit nízké ceny, cena
brambor klesla a prodalo se jich menší množství.
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(A) Dostupnost batátů se projeví jako negativní
poptávkový šok, který posune poptávkovou křivku
brambor doleva. V rovnováze se pak bude prodávat
menší množství brambor za nižší cenu.
(B) Dostupnost batátů se projeví jako pozitivní poptávkový
šok, který posune poptávkovou křivku brambor
doprava. V rovnováze se pak bude prodávat větší
množství brambor za vyšší cenu.
(C) Dostupnost batátů se projeví jako pozitivní nabídkový
šok, který posune nabídkovou křivku brambor doprava.
V rovnováze se pak bude prodávat větší množství
brambor za nižší cenu.
(D) Dostupnost batátů prodej brambor nijak neovlivní,
protože jde o jiné zboží.
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