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Max. možné skóre: 59

Počet řešitelů testu: 2.154

Max dosažené skóre: 51,3

Počet úloh: 60

Min. možné skóre: -19,7

Průměrná vynechanost: 19 ,2 %

Min. dosažené skóre: -7,3

Správné odpovědi jsou vyznačeny tučně.

Průměrné skóre: 22,5

Zopakujte si základní informace ke zkoušce:

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.

4.

Na přelomu 50. a 60. let 20. století vznikl psychologický
směr nazvaný humanistická psychologie. Tento směr klade
důraz na svobodu člověka, a reaguje tak na dva jiné
psychologické směry, podle nichž je chování člověka
determinované a do jisté míry nesvobodné. Podle prvního
hrají u člověka hlavní roli pudy, dle druhého je osobnost
člověka určována reakcemi na podněty z prostředí.

intenzita – distribuce – stálost – koncentrace – kapacita

Na které z následujících směrů, zkratkovitě charakterizovaných
ve výše uvedeném textu, humanistická psychologie reagovala?
(A)
(B)
(C)
(D)

K popisu kterého z následujících psychických jevů se
používají všechny výše uvedené charakteristiky?
(A)
(B)
(C)
(D)

k popisu emocí
k popisu paměti
k popisu pozornosti
k popisu fantazie

5.

na psychoanalýzu a gestaltismus
na gestaltismus a behaviorismus
na transpersonální psychologii a gestaltismus
na psychoanalýzu a behaviorismus

2.

1. společenský

A) cholerik

2. vznětlivý

B) melancholik

3. klidný

C) sangvinik

4. úzkostlivý

D) flegmatik

Která z následujících možností nejvhodněji přiřazuje
k jednotlivým temperamentovým typům (A až D) jejich
základní charakteristiky (1 až 4)?
(A)
(B)
(C)
(D)

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

6.

Výše znázorněná pojmová mapa přibližuje termíny, které se
týkají práce a díla Carla Gustava Junga.
Který z následujících pojmů není pro Junga charakteristický
a na vynechané místo v uvedené pojmové mapě proto
nepatří?
(A)
(B)
(C)
(D)

analytická psychologie
animus a anima
kolektivní nevědomí
koncept id

3.
Kterou z následujících struktur osobnosti mají dle
psychoanalýzy primárně za úkol chránit psychické obranné
mechanismy?
(A)
(B)
(C)
(D)

______ je nejjednodušším druhem učení a rozumí se jím
učení, které je nutné k tomu, abychom ignorovali podnět,
který se nám stal známým a který nemá vážné následky –
naučíme se např. ignorovat tikot svých hodinek. Tento
mechanismus učení má nesmírně důležitou funkci při
selektování pozornosti, kdy jsme nuceni se soustředit na
důležité podněty a nedůležité musíme ignorovat.
(www.wikipedia.org, upraveno)
Který z následujících termínů je zapotřebí doplnit na
vynechané místo ve výše uvedeném textu tak, aby byl
napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

Asociační učení
Instrumentální podmiňování
Habituace
Operantní podmiňování

emoce
ego
libido
superego
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1. Člověk a společnost
7.

10.

Pavel se právě naučil říkat jednoduché věty a chodit na
nočník.

V zemi Goldland je společnost stejně jako v jiných zemích
sociálně strukturována. Jednotlivé společenské vrstvy
nejsou
vymezeny
náboženskými
ani
zákonnými
ustanoveními. Hranice mezi nimi nejsou zcela přesně
stanoveny a občané se mohou během života přesouvat do
vyšších či nižších vrstev. Lidé jsou rozděleni do vrstev
primárně na základě toho, jakými ekonomickými prostředky
disponují. Uspořádání v Goldlandu nejlépe odpovídá
______ stratifikačnímu systému.

Jana se učí lézt a sedět bez opory.
Lucka, pokud je chována, chvilku dokáže udržet hlavičku
a většinu dne (až 20 hodin) prospí.
Norbert už umí skákat po jedné noze a nakreslí čtverec.
Každé z výše uvedených dětí se nachází v jiném vývojovém
období. Která z následujících možností nejvhodněji
přiřazuje jednotlivé děti k vývojovým obdobím, v nichž se
nacházejí (za předpokladu, že se děti vyvíjejí normálně)?
(A) Pavel – batole; Jana – novorozenec; Lucka – kojenec;
Norbert – předškolák
(B) Pavel – předškolák; Jana – kojenec; Lucka –
novorozenec; Norbert – batole
(C) Pavel – batole; Jana – kojenec; Lucka –
novorozenec; Norbert – předškolák
(D) Pavel – kojenec; Jana – batole; Lucka – novorozenec;
Norbert – předškolák
8.
Společnost je možné přirovnat k živé biologické entitě – stejně
jako ona narůstá jak do velikosti, tak do komplexnosti.
Jednotlivé její části jsou vzájemně propojené, a čím více roste,
tím více se jednotlivé struktury a funkce diferencují.
Které sociologické paradigma uvedený citát nejlépe
vystihuje?
(A)
(B)
(C)
(D)

pozitivismus
organicismus
strukturalismus
sociologismus

9.
Petr K. dostal ke svým 21. narozeninám nové auto značky
Porsche. Na svůj vůz byl náležitě hrdý a spolu s dalšími
luxusními předměty jej využíval v co největší možné míře, aby
ukázal své postavení. Očekával, že si užíváním vozu získá
uznání přátel a přízeň dívek.
Který z následujících pojmů z hlediska sociologie
nejvhodněji vystihuje význam automobilu pro Petra?
(A)
(B)
(C)
(D)

fetiš
deviantní status
statusový symbol
kompenzátor
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Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo v uvedeném textu tak, aby byl napsán věcně
správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

stavovskému
kastovnímu
třídnímu
mocenskému

11.
Manželé Černíkovi vždy kladli velký důraz na vzdělání svých
dětí. Vybírali jim nejlepší školy a kroužky, učili je dobrému
vyjadřování a kladli velký důraz na výuku cizích jazyků.
Který z kapitálů, popsaný v rámci koncepce kapitálů z pera
Pierra Bourdieua, manželé Černíkovi v uvedeném příkladu
u svých dětí primárně rozvíjejí a podporují?
(A)
(B)
(C)
(D)

lidský kapitál
kulturní kapitál
sociální kapitál
ekonomický kapitál

12.
Která z následujících možností nejlépe hodnotí roli základní
školy v procesu socializace z pohledu genderu?
(A) Školní socializace na základní škole vede k udržení
třídní struktury společnosti a rozdělení na ovládané
a ovládající. V tomto smyslu je vysoce tradiční
institucí, která prohlubuje třídní boj.
(B) Hlavní funkcí základní školy je připravovat člověka
k pracovnímu životu, a proto předává ženám a mužům
pracovní návyky typické výhradně pro jejich budoucí
zaměstnání.
(C) Role základní školy v procesu socializace spočívá
v předávání vzorců chování, které jsou spojeny
s obrazem muže a ženy ve společnosti a se
stanovením nároků, jež jsou na ně společností
kladeny.
(D) Hlavním úkolem základní školy a prostředí v ní je
rozvíjet konformitu jednotlivce a vést ho ke
svobodnému a sebevědomému životu v souladu s jeho
sexuální orientací.
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1. Člověk a společnost
13.

17.

Která z následujících společenských skupin jednoznačně
nepatří mezi skupiny primární?

Není nic takového jako „dlouhý čas“ či „krátký čas“, neboť
nemáme takových věcí jako minulost nebo budoucnost;
nepřísluší jim žádná existence, leda v duši (…) Nyní je úplně
jasno, že není minulý ani budoucí čas. Také nelze správně
tvrdit, že jsou tři časy, totiž minulý, přítomný a budoucí.
Správněji by se mělo říci: jsou tři časy, totiž přítomný čas
s ohledem k minulosti, přítomný čas s ohledem k přítomnosti
a přítomný čas s ohledem k budoucnosti. Tyto tři časy vidím ve
své duši; jinde jich nevidím. Přítomnou s hledem k minulosti je
paměť, přítomným s hledem k přítomnosti je nazírání
a přítomným s hledem k budoucnosti je očekávání.

(A) pět kamarádek ze sousedství, které mají vlastní rodiny,
znají se už 8 let, často se navštěvují, vzájemně si
pomáhají, probírají spolu osobní problémy a jezdí
společně na dovolenou
(B) rodina tvořená matkou, otcem a jedním dítětem
(C) pracovní kolektiv tvořený třemi desítkami osob
(D) parta šesti spolužáků ze třídy, kteří společně vyrážejí na
víkendové vandry

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden)

14.
Vysvětlení toho, proč se lidé chovají jinak, než to od nich
společnost očekává, mohou být různá. Za stoupence které
z následujících teorií budeme nejspíše považováni, pokud jsme
přesvědčeni o tom, že se jedinci pro takovéto odlišné
(deviantní) jednání rozhodují, neboť jim to připadá v danou
chvíli výhodné a riziko s tímto jednáním spojené malé?
(A)
(B)
(C)
(D)

za stoupence teorie racionální volby
za stoupence teorie viktimizace
za stoupence etiketizační teorie
za stoupence teorie sociálního stigmatu

15.
Která z následujících charakteristik je nejméně typická pro
současnou českou společnost po roce 2000?
(A)
(B)
(C)
(D)

vysoká míra rozvodovosti
zvyšující se podíl lidí s vysokoškolským vzděláním
výrazný rozvoj informačních technologií
odpor vůči sekularizaci

16.
Tomáš Garrigue Masaryk v Čapkových Hovorech s T. G. M.
říká: Člověk byl prvotně radikální objektivista, teprve později
obrací pozornost také na subjekt, do svého vlastního nitra.

Která z následujících možností představuje nejlepší
filosofickou interpretaci uvedeného textu?
(A) Samostatná existence času je nepochybná, protože je
zakotvena v minulosti.
(B) Čas sám o sobě existuje jako objektivní vnímání
pohybu mezi minulostí, přítomností a budoucností.
(C) Čas jako samostatná entita neexistuje. Jde o pouhé
vnitřní momentální subjektivní vnímání minulosti,
přítomnosti a budoucnosti.
(D) Paměť, nazírání a očekávání jsou časoprostorové
rozvrhy lidské existence, které existují jen jako
objektivně vnímané entity.
18.
Podle tohoto myslitele se měly odsunout všechny
předcházející spekulace a pozastavit platnost jejich
výsledků, dokud nebude možné stanovit jasné a nesporné
principy, jimiž by se daly poměřovat. Bez pomoci takových
principů nemůže být žádný systém, ať už vědecký nebo
metafyzický, oprávněně schválen.
(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden)

Jak tuto proměnu vysvětluje Masaryk na příkladu Sókrata?

Uvedený text pojednává o jednom ze základních požadavků
kladených významným novověkým myslitelem na
posuzování lidského poznání. Který z následujících filosofů,
o němž pojednává výše uvedený text, požadoval jasné
a metodické stanovení principů lidského poznání?

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

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

(ČAPEK, K.: Hovory s T. G. Masarykem. Praha 1990, s. 221.)

Snesl filosofii z nebe na zem.
Nalezl diferenci mezi látkou světa a formou člověka.
Rozlišil atomy světa a atomy člověka.
Filosofoval kladivem a strhl staré představy o věčném
a neproměnném vesmíru.
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Friedrich Nietzsche
René Descartes
Georg W. F. Hegel
Arthur Schopenhauer
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1. Člověk a společnost
19.

20.

(…) Pokud budeme simulovat krádež v obchodním domě,
jak můžeme přesvědčit detektiva o tom, že se jednalo jen
o předstíranou krádež? Neexistuje žádný „objektivní“
rozdíl, předstíraná krádež má stejná gesta, stejné znaky jako
krádež reálná. Nelze je přiřadit pouze jedné z obou (…).

Antický skepticismus používá pojem epoché, který znamená
„zdržení se úsudku o pravdivosti, jakési pozdržení nebo
uzávorkování, nikoli popření“. Který významný filosofický
směr 20. století tento pojem převzal, využil ho jako jeden ze
základních bodů svého myšlení a vyložil ho jako
„uzávorkování generální teze světa, které s sebou nese
uzávorkování všech mínění“?

Která z následujících možností představuje nejvhodnější
interpretaci uvedeného textu z pera Jeana Baudrillarda?
(A) Simulovaný proces je možné zřetelně oddělit od reálné
akce především v rovině skutečného důsledku, protože
simulovaný proces žádný důsledek nemá.
(B) Hyperrealismus
takové
simulace
se
projeví
prostřednictvím morálního imperativu, který zřetelně
oddělí klamné od reálného.
(C) Simulovaný proces je nemožné posuzovat izolovaně.
Stejně tak je nemožné izolovat reálný proces nebo
podat důkaz toho, co je reálné.
(D) Nezávisle na našem vnímání existuje vždy jasné
zrcadlo bytí a jevu, reálného a jeho pojmu.
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(A)
(B)
(C)
(D)

novopozitivismus
fenomenologie
existencialismus
vitalismus
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2. Stát a právo
21.

23.

Podle Thomase Hobbse žijí lidé před vznikem státu
v přirozeném stavu. V tomto prostředí má každý právo dělat
na světě, co chce. Mezi lidmi přirozeně vzniká válka všech
proti všem. Ta je pro každého jedince velmi nevýhodná,
a tak dochází k tomu, že se lidé domluví a společně se
vzdají části svých přirozených práv ve prospěch suveréna.
Tento suverén má mít absolutní moc, kterou není vhodné
dělit. Jeho úkolem je udržet ve státě bezpečnost a vnitřní
mír.
Stoupencem kterého pojetí vzniku státu je na základě výše
uvedeného textu Thomas Hobbes?

V druhé polovině 20. století se v západní Evropě začala
stále výrazněji projevovat nevýhoda přílišné ______ moci
v centru, což doprovázela snaha co nejvíce posílit přímý vliv
občanů na veřejný život. Proto se v současné době
setkáváme v některých zemích (Španělsko, Spojené
království) se snahou přenést část kompetencí z centra na
nové – nižší – územně vymezené celky. Jednou z cest je tzv.
______ moci, která trvale zachovává dohled a kontrolu
v rukou centra a je především formální změnou vertikální
struktury moci.

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

smluvního
plutokratického
organického
konstitutivně-akceptačního

22.
Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu. Ke svaté
štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré
Evropy – papež i car, Metternich i Guizot, francouzští
radikálové i němečtí policajti. Kde je opoziční strana, která
by nebyla svými vládnoucími odpůrci vykřičena jako
komunistická, kde je opoziční strana, která by opět
potupnou výtku komunismu nevmetla ve tvář jak
pokrokovějším opozičníkům, tak i svým reakčním
odpůrcům? Z této zkušenosti vyplývá dvojí. Komunismus je
již uznáván všemi evropskými mocnostmi za moc.
(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden)
Ze kterého díla poprvé vydaného v roce 1848 pochází
uvedený úryvek?
(A)
(B)
(C)
(D)

z Charty Kominterny
z Komunistického manifestu
z Mein Kampf
z Citátů předsedy Maa (Rudá knížka)

(Říchová B.: Úvod do současné politologie, Srovnávací analýza
demokratických politických režimů, Portál 2002, s. 189.)

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně
správně?
(A)
(B)
(C)
(D)
24.
Jedna z knih Vladimíra Neffa je uvedena následujícím
shrnutím: Trampoty pana Humbla vzaly počátek v jeho
bezvýhradně kladném postoji ke každému právě
vládnoucímu režimu. Vychován v loajalitě k habsburské
monarchii, stal se demokratickým občanem předmnichovské
republiky, kolaborantem a konfidentem gestapa za
nacistické okupace, v květnové revoluci osvobozeným
politickým vězněm a hrdinou barikád, po Únoru nadšeným
bojovníkem za věc socialismu.
(NEFF, V.: Trampoty pana Humbla. Praha:
Československý spisovatel, 1967.)
Která z následujících možností nejlépe vystihuje postoj
a způsob jednání, jež podle zmíněného úryvku praktikuje
hlavní postava Neffova románu?
(A)
(B)
(C)
(D)
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decentralizace, centralizace
koncentrace, dekoncentrace
dekoncentrace, koncentrace
homogenizace, ratifikace

lobbysmus
nepotismus
populismus
oportunismus
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2. Stát a právo
25.

28.

Ve které z následujících možností byl zákon přijat v souladu
s legislativním procesem definovaným v Ústavě ČR, za
předpokladu, že se nikdo z hlasujících nezdržel?

Gordon Smith vymezil tři typy malých stran. Jednou z nich je
malá politická strana, která na ose rozlišující levici a pravici
osciluje u středu osy. Taková strana má velký koaliční
potenciál, který se však snižuje s počtem obdobných stran.
Která z následujících možností správně pojmenovává
takovou stranu?
(A) nehegemonická strana
(B) marginální strana
(C) masová strana
(D) pantová strana

(A) Prezident předložil poslanecké sněmovně návrh
běžného zákona. Poslanecká sněmovna jej schválila
v poměru 81 hlasů pro ku 45 hlasům proti. Senát návrh
zákona schválil v poměru 27 hlasů pro ku 25 hlasům
proti. Prezident zákon následně podepsal.
(B) Skupina poslanců předložila poslanecké sněmovně
návrh běžného zákona. Sněmovna jej schválila
v poměru 78 hlasů pro ku 25 hlasům proti. Senát
zákon sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy.
Sněmovna hlasovala o zákoně ve znění schváleném
senátem a schválila jej v poměru 59 hlasů pro ku 18
hlasům proti. Prezident návrh zákona vetoval.
Sněmovna prezidentovo veto přehlasovala v poměru
119 hlasů pro ku 21 hlasům proti.
(C) Senát předložil poslanecké sněmovně návrh běžného
zákona. Sněmovna za přítomnosti 55 poslanců zákon
schválila v poměru 35 hlasů pro ku 20 hlasům proti.
Senát se do 30 dnů k zákonu nevyjádřil. Zákon
podepsal předseda poslanecké sněmovny, prezident
republiky a předseda vlády.
(D) Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh ústavního
zákona. Poslanecká sněmovna jej schválila v poměru
125 hlasů pro ku 35 hlasům proti. Senát zákon schválil
v poměru 13 hlasů pro ku 5 hlasům proti. Prezident
zákon vetoval. Poslanecká sněmovna veto přehlasovala
v poměru 169 hlasů pro ku 31 hlasům proti.
26.

29.
Slovensko – Rakousko – Finsko
Co spojuje všechny výše uvedené státy?
(A) federativní uspořádání
(B) přímá volba hlavy státu
(C) jedná se o poloprezidentské republiky
(D) ústavy všech uvedených států jsou flexibilní
30.
Jednou ze základních zásad mezinárodních vztahů je zásada,
podle které si státy poskytují jisté služby na základě
vzájemnosti. Jeden stát tedy vyhoví jinému do té míry, do které
by bylo vyhověno jemu. Například je běžné domlouvat stejně
velké diplomatické mise. To samé platí i v nepřátelských
aktech. Pokud je vypovězen diplomat jedné země, dotčená
země na to obvykle odpoví stejným způsobem apod.
Jak se tato základní zásada mezinárodních vztahů označuje?
(A) zásada retroaktivity
(B) zásada reciprocity
(C) zásada animozity
(D) zásada harmoničnosti

1. Prezident je volen přímo většinovým tříkolovým systémem.
2. Pokud jeden z kandidátů získá více než 40 % hlasů v prvním
kole, stává se vítězem voleb a další kola se již nekonají.
3. Kandidát na prezidenta musí být navržen politickou
stranou, jíž je členem.
4. Výdaje za kampaň úspěšného kandidáta na prezidenta
jsou uhrazeny státem.
5. Prezidentem může být zvolen každý občan České
republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
Která z výše uvedených tvrzení o volbě prezidenta České
republiky jsou pravdivá?
(A) jen 1, 2, 4, 5
(B) jen 1, 3, 4
(C) jen 3, 5
(D) jen 5
27. Na základě VO byly uznány dvě správné odpovědi.
Které z následujících tvrzení není pravdivé?
(A) Nejvyšším orgánem obce podle zákona o obcích je
obecní zastupitelstvo obce.
(B) V čele obce stojí starosta volený na společném
shromáždění členů obecního zastupitelstva a obecní
rady.
(C) V Praze a statutárních městech se funkce starosty
nazývá primátor.
(D) Zastupitelstvo kraje je voleno na funkční období čtyř let.
© Scio 2019
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31.

34.

Která z následujících citací pochází z právního předpisu,
jenž řadíme do oblasti soukromého práva?

Tomáš a Eva Nedomovi uzavřeli v květnu roku
2014 manželský svazek. Tomášovi několik měsíců po
svatbě zemřel otec. Tato událost jej hluboce zasáhla mimo
jiné proto, že byl zvyklý otce alespoň jednou týdně vídat.
Dobrý vztah Tomáše s otcem po uzavření sňatku občas
poznamenávaly hádky týkající se Evy. Při jedné z takových
hádek vyčetl otec Tomášovi, že s Evou tráví až příliš času.
Následně otec usedl k psacímu stolu a Tomáše písemně
vydědil, přičemž jako důvod uvedl, že Tomáš se o něho
„vůbec nezajímá“, neboť ho navštěvuje jen jednou týdně
a „vede trvale nezřízený život“, neboť kupuje Evě drahé
oblečení a jezdí s ní na dovolenou do Karibiku. Nyní, po
smrti Tomášova otce, se Tomáš dostal do hádky s Evou. Ta
totiž prohlásila, že vydědění není platné a že Tomáš má
nárok na svůj dědický díl, který se následně stane
předmětem jejich společného jmění manželů. Tomáš sice
souhlasil, že jeho vydědění by nemuselo být platné, ale
rozhodně odmítl, že by se jeho dědictví mělo stát
předmětem společného jmění manželů.

(A) Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo
zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti,
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě
nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož
majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém
nepoměru.
(B) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel věděl,
že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit
nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez
přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo
ohrožení nezpůsobí, nebo věděl, že svým jednáním může
takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že
je způsobí, byl s tím srozuměn.
(C) Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je
vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění
nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby
nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba
práva nebo povinnosti má anebo nemá.
(D) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické
osoby (dále jen „poplatníci“). Poplatníci, kteří mají na
území České republiky bydliště nebo se zde obvykle
zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na
příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak
i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
32.
Které z následujících tvrzení o účinnosti a platnosti
právních norem není pravdivé?
(A) Doba mezi platností a účinností zákona se nazývá
legisvakance.
(B) Nestanoví-li zákon jinak, tak doba mezi platností
a účinností činí 15 dní.
(C) Účinnost zákona vždy předchází platnosti zákona.
(D) Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce
zákonů.
33.
Který z následujících orgánů ČR nemůže tvořit právo, ale
přesto bývá označován za zákonodárce (a to za
tzv. negativního zákonodárce)?
(A)
(B)
(C)
(D)

prezident republiky
Legislativní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ústavní soud
předseda Senátu

© Scio 2019

Která z následujících možností odpovídá správně na otázky,
I. zda bylo vydědění Tomáše jeho otcem platné a II. zda by
dědictví spadalo do společného jmění manželů?
(A) I. Vydědění Tomáše je platné bez ohledu na důvody
v něm uvedené, neboť zůstavitel může s majetkem
nakládat čistě podle vlastní vůle.
II.Dědictví bude spadat do společného jmění
manželů jako kterýkoli jiný příjem jednoho z
manželů.
(B) I. Vydědění Tomáše není platné, neboť Tomáš podle
zadání zjevně nenaplnil ani jeden ze zákonných důvodů
pro vydědění a názor zůstavitele není rozhodující.
II. Dědictví do zákonné formy společného jmění
manželů, s výjimkou kdy tak výslovně stanoví
zůstavitel, nespadá.
(C) I. Vydědění Tomáše je platné, neboť pro posouzení,
zda potenciální dědic naplnil svým jednáním některé
zákonné důvody pro vydědění, je rozhodující vždy
stanovisko zůstavitele, který v tomto případě jasně
uvedl „nedostatečný zájem“ a „nezřízený život“.
II. Dědictví do zákonné formy společného jmění
manželů nikdy spadat nemůže.
(D) I. Vydědění Tomáše je neplatné, neboť jediným
možným důvodem pro vydědění je spáchání trestného
činu dědicem vůči zůstaviteli.
II. Dědictví do zákonné formy společného jmění
manželů spadá pouze za podmínky, že s tím souhlasí
oba z manželů.
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35.

38.

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje rozdíl
mezi nájmem a pachtem?

Které z následujících tvrzení ohledně trestní odpovědnosti
právnických osob je pravdivé?

(A) Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že
pachtýř
bude
vlastním
přičiněním
věc
obhospodařovat tak, aby přinášela výnos.
(B) O pacht se jedná v případě, kdy půjčitel přenechá věc
k užívání, aniž sjedná, kdy má být věc vrácena. Nájem
je vždy na dobu určitou.
(C) U nájmu je vždy stanovena jeho výše, kdežto pacht je
druhem bezplatného nájmu.
(D) Žádná z možností (A) až (C) není správná, pojmy
nájem a pacht jsou v českém právu synonymní.

(A) Právnická osoba se nemůže dopustit žádného trestného
činu, těch se mohou dopustit výlučně osoby fyzické.
(B) Jedinou právnickou osobou, která nemůže být
postihnuta dle trestního práva, je stát.
(C) Jakožto sankci za spáchání trestného činu lze
právnické osobě uložit trest jejího zrušení.
(D) Trestné činy právnických osob jsou zásadně
projednávány v takzvaném přestupkovém řízení před
příslušnými orgány veřejné správy.
39.

36.
Jiří zapůjčil svému bratrovi Janovi 100 000 Kč v hotovosti,
a to bezúročně a bez uzavření písemné smlouvy. Které
z následujících tvrzení o uvedeném závazku je správné?
(A) Zápůjčka je neplatná pro nedostatek formy.
(B) Zápůjčka je neplatná, protože nad 5 000 Kč musí být
uzavřena písemně.
(C) Zápůjčka je neplatná, protože nemůže být sjednána
mezi osobami blízkými.
(D) Zápůjčka je platná.

Které z následujících tvrzení o veřejném ochránci práv
(ochránce) v České republice je pravdivé?
(A) Ochránce je volen na společné schůzi obou komor
parlamentu na funkční období dvaceti let.
(B) Kandidáty na post ochránce navrhuje prezident
Národního kontrolního úřadu.
(C) Právem být zvolen ochráncem disponuje každý občan
České republiky starší 21 let.
(D) Funkce ochránce je neslučitelná například s funkcí
poslance, senátora a soudce, jakož i s jakoukoli
činností ve veřejné správě.

37.
Jaký je rozdíl mezi pojmy trestný čin a provinění v trestním
právu v ČR?
(A) Provinění je označení pro trestný čin, který byl
spáchán mladistvým.
(B) Pojem provinění zahrnuje výhradně nedokonané trestné
činy, tedy i jen zamýšlené.
(C) Pojem provinění označuje důsledek/důsledky trestného
činu.
(D) Pojem provinění označuje trestné činy ze skupiny
trestných činů proti rodině a mládeži.

40.
V českém pracovním právu existují dohody o pracích
konaných mimo pracovní poměr. Dle § 75 zákoníku práce
se jedná o ______. Rozsah práce, na který se taková dohoda
uzavírá, nesmí být větší než ______ hodin v kalendářním
roce. Dále se jedná o ______ upravenou v § 76 zákoníku
práce, přičemž na jejím základě není možné vykonávat
práci v rozsahu překračujícím v ročním průměru ______
stanovené týdenní pracovní doby.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do
výše uvedeného textu tak, aby byl napsán věcně správně?
(A) dohodu o pracovní činnosti; 150; dohodu
o mimopracovním poměru; třetinu
(B) dohodu o pracovní činnosti; 300; dohodu o provedení
práce; čtvrtinu
(C) dohodu o mimopracovním poměru; 600; dohodu
o provedení práce; polovinu
(D) dohodu o provedení práce; 300; dohodu o pracovní
činnosti; polovinu
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41.

45.

Toto desetiletí bylo dobou, kdy byly přijaty dvě důležité
smlouvy. První z nich založila Evropskou unii a druhá byla
podepsána v Amsterodamu a kromě jiného zařadila
Schengenskou smlouvu do právního rámce EU. Do EU byli
přijati též tři noví členové – Finsko, Švédsko a Rakousko.
Některé státy bývalého komunistického bloku (například
Slovinsko či Maďarsko) podaly přihlášku do EU. Byla
zavedena společná měna euro, i když zatím jen
v bezhotovostním styku.
O jakém období se v úryvku hovoří?
(A) 1980–1989
(B) 1990–1999
(C) 2000–2009
(D) Události popsané v úryvku se vztahují k různým
desetiletím. Nelze tedy jednoznačně určit přesné časové
období.

Čtyři kamarádi – Martin, Tomáš, Lucie a Andrea – jedou
o prázdninách každý do jiné významné metropole. Martin
cestuje do Londýna, Tomáš do Lisabonu, Lucie do
Bukurešti a Andrea do Stockholmu. Na pražském letišti
přitom terminál 1 odbavuje lety mimo Schengenský prostor
a terminál 2 lety do zemí, které jsou plně zapojeny do
schengenské spolupráce. Kdo zamíří k odbavování na
terminál 2?

42.
Ve které z následujících možností jsou všechny státy
kandidátskými zeměmi EU?
(A)
(B)
(C)
(D)

Srbsko, Turecko, Kypr
Ukrajina, Island, Albánie
Černá Hora, Srbsko, Albánie
Makedonie, Bosna a Hercegovina, Kosovo

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

Tomáš a Andrea
Martin a Lucie
Tomáš a Martin
Tomáš, Lucie a Andrea

46.
Euro je oficiálním platidlem v celkem 19 členských státech
EU a mimo to je používáno v řadě nečlenských zemí. Která
z následujících možností obsahuje pouze takové země, které
používají euro, aniž by byly členskými státy eurozóny?
(A) Vatikán, Andorra, Černá Hora
(B) Norsko, Chorvatsko, Vatikán
(C) San Marino, Bývalá jugoslávská republika Makedonie,
Island
(D) Monako, Andorra, Srbsko

43.
47.
Evropská komise je některými euroskeptiky označována
jako „nevolená“ či „nedemokratická“, protože její členové
nejsou voleni přímo. Jakým způsobem může dojít
k odvolání Evropské komise?
(A)
(B)
(C)
(D)

vyslovením nedůvěry Evropským parlamentem
rozhodnutím dvoutřetinové většiny Evropské rady
rozhodnutím kvalifikované většiny Rady Evropské unie
rozsudkem Soudního dvora EU

44.
Níže uvedený text obsahuje čtyři tučně zvýrazněné informace.
Jedna z nich je v textu uvedena chybně. O kterou informaci se
jedná?
Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem
Evropské unie. Občany EU zastupuje několik set europoslanců.
Poslanci jsou za normálních okolností voleni každých pět let
voliči ve všech 28 členských státech EU poměrným volebním
systémem. Věková hranice aktivního volebního práva do
Evropského parlamentu je společná většině států EU a je
stanovena na 18 let. Hranici pasivního volebního práva si
mohou státy samy určovat (v ČR 21 let), stejně jako si mohou
samy stanovit výši uzavírací klauzule (v maximální výši 5 %;
v řadě států se uzavírací klauzule nepoužívá). Ta je v České
republice právě 5 %. Parlament organizuje svou práci
prostřednictvím specializovaných výborů a v mnoha oblastech
rozhoduje o nových právních předpisech Evropské unie
společně s tzv. Radou ministrů. Parlament také může
navrhovat evropskou legislativu.
(A) pět
(B) poměrným volebním systémem
(C) 5 %
(D) může navrhovat evropskou legislativu
© Scio 2019

Dne 1. března 1881 bylo pěkné počasí ohlašující jaro. Car
si vyjel na slavnost výměny stráží. Kolem třetí hodiny se
vracel v kočáře provázen kozáky do Zimního paláce. Jel
kolem Kateřinského kanálu, když byla před Michajlovským
palácem hozena bomba. Mnoho vojáků a civilních osob
doprovázejících cara bylo zraněno nebo zabito (…) Car
zůstal nezraněn. Vystoupil z kočáru a řekl: „Prohlédněme si
raněné.“ V tom okamžiku mu padla pod nohy druhá puma,
která mu roztrhla obě nohy a zohavila tvář (…) Zemřel, aniž
promluvil jediné slovo. Bomba, která smrtelně zranila cara,
byla ukryta v mazanci. Narodovolci dosáhli tímto svým
osmým pokusem o atentát svého vytouženého cíle. Cara
odsoudili již dávno (…) V prosinci 1879 dokonce zveřejnili
rozsudek smrti nad carem, ale zároveň nabídli vládě své
podmínky míru, kterými bylo zavedení parlamentního
systému a všeobecného volebního práva (…) Ironií osudu
bylo, že ve chvíli, kdy se tisklo carem již podepsané nařízení
o zmírnění cenzury, aby bylo na ministerské radě
projednáno, car v Zimním paláci umíral.
(Dějiny Ruska, Praha 1995, s. 265–266, upraveno)
Na kterého z ruských carů, jenž se snažil postupnými
reformami změnit charakter ruské společnosti, byl spáchán
popsaný atentát?
(A)
(B)
(C)
(D)

na Karla I.
na Alexandra II.
na Viléma II.
na Mikuláše II.
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48.

52.

Ve které z následujících možností jsou historické události
uvedeny ve správném chronologickém pořadí od nejstarší
po nejnovější?

Která z následujících citací nepochází z košického vládního
programu?

(A) rozpuštění kroměřížského sněmu → říjnový diplom
→ otevření Národního divadla → punktace →
Badeniho jazyková nařízení
(B) říjnový diplom → rozpuštění kroměřížského sněmu →
Badeniho jazyková nařízení → otevření Národního
divadla → punktace
(C) punktace → Badeniho jazyková nařízení → rozpuštění
kroměřížského sněmu → říjnový diplom → otevření
Národního divadla
(D) otevření
Národního
divadla
→
rozpuštění
kroměřížského sněmu → říjnový diplom → Badeniho
jazyková nařízení → punktace
49.
V roce 1904 přerostlo soupeření mezi ______ na Dálném
východě v otevřený válečný konflikt, v němž ______ utrpělo
těžkou porážku. Jejím symbolem se stala námořní bitva
u Cušimy. Jednání mezi oběma znepřátelenými stranami
zprostředkoval americký prezident ______. Mírová smlouva
byla podepsána 5. září 1905 v Portsmouthu.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit
(v daném pořadí) na vynechaná místa v uvedených větách,
aby byly napsány věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ruskem a Japonskem; Rusko; Theodore Roosewelt
Čínou a Japonskem; Japonsko; Woodrow Wilson
Velkou Británií a Ruskem; Rusko; Harry Truman
Velkou Británií a Japonskem; Japonsko; Dwight
Eisenhower

50.
Která z následujících událostí spadá do období dějin
Německa v první polovině 30. let 20. století?
(A)
(B)
(C)
(D)

rúrská krize
vystoupení Německa ze Společnosti národů
křišťálová noc
podpis paktu Ribbentrop-Molotov

51.
Mahátma Gándhí – Martin Luther King – Ho-Či-Min
Která z následujících možností spojuje všechny výše
uvedené osobnosti světových dějin?

(A) Nová vláda má býti vládou široké Národní fronty
Čechů a Slováků a tvoří ji představitelé všech
sociálních složek a politických směrů, které doma i za
hranicemi vedly národně osvobozenecký zápas za
svržení německé a maďarské tyranie. Nová vláda
považuje za svůj úkol, aby po boku Sovětského svazu
a ostatních spojenců dovedla tento zápas do konce, do
úplného osvobození republiky, přispěla všemi silami
českého a slovenského národa k plné porážce
hitlerovského Německa a učinila první kroky pro
vybudování nového, šťastnějšího života našich národů
v osvobozené vlasti.
(B) Zvláštní opatření provede vláda v zájmu toho, aby bylo
zajištěno souzení a potrestání zrádců, kolaborantů
a fašistických živlů z řad českého a slovenského
národa. Ve spojení s národními výbory budou všude
uvedeny v činnost mimořádné lidové soudy, přičemž
jejich příslušnost bude určena místním okruhem
a povahou provinění. Pro zvláštní případy týkající se
známých a zvlášť odpovědných provinilců bude zřízen
Národní soud v českých zemích a na Slovensku. Pro
trestní stíhání zrádců a kolaborantů budou všeobecně
sloužit za podklady ustanovení dekretu prezidenta
republiky o potrestání válečných zločinců.
(C) Vycházejíc vstříc volání českých a slovenských rolníků
a bezzemků po důsledném provedení nové pozemkové
reformy a vedena snahou především jednou provždy
vyrvati českou a slovenskou půdu z rukou cizácké
německo-maďarské šlechty, jakož i z rukou zrádců
národa a dáti ji do rukou českého a slovenského
rolnictva a bezzemků, vítá vláda konfiskaci půdy
nepřátel a zrádců, kterou provádí Slovenská národní
rada, a její rozdělení mezi drobný zemědělský lid, vláda
rozšíří podobné opatření na celé území republiky,
přičemž se bude říditi těmito zásadami (…).
(D) Sionismus je rubem antisemitismu. A jako jsme
dříve museli bojovati s bestiálním antisemitismem,
tak nyní máme co dělati s potíráním sionismu.
Poněvadž víme, že vztah mnoha lidí židovského
původu se změnil v poměru k dělnické třídě. Hitler
Židy pronásledoval, ježto šli s námi, ale nyní mají
vztah k anglo-americkému imperialismu, který
podporuje Izrael a spekuluje na sionismus jako na
prostředek vnitřního rozkladného působení právě
ve stranách lidově demokratického zřízení a
socialismu.

(A) všichni byli významnými představiteli pacifistického hnutí
(B) všichni bojovali za práva menšin nebo osvobození
svých národů z koloniálního područí
(C) na krátkou dobu se stali hlavami svých států
(D) během druhé světové války padli do válečného zajetí
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53.

55.

______ po svém nástupu do funkce generálního tajemníka
Komunistické strany sovětského svazu (KSSS) zahájil reformu
tamějšího totalitního systému. Byl symbolem období
perestrojky. Prosazoval informovanost ve sdělovacích
prostředcích, podporoval diskuse o společenské problematice,
korupci. Kritizoval dosavadní poměry a pokusil se oživit
sovětskou ekonomiku. Populární byl i v oblasti zahraniční
politiky.

Uvedu pro to příklad z jednoho výrobního odvětví téměř
bezvýznamného, (…), totiž ze špendlíkářství. Dělník, který
nebyl vyučen tomuto oboru (…) a který nebyl obeznámen
s užíváním příslušných strojů (…), sotva by dokázal vyrobit
za den jediný špendlík, byť by se snažil sebevíc, a určitě by
jich nedovedl vyrobit dvacet. Ale nyní se v tomto oboru
pracuje tak, že nejen celá tato práce je zvláštním
povoláním, nýbrž nadto je rozdělena v jistý počet oborů, jež
jsou většinou rovněž zvláštními povoláními. Jeden člověk
drát vytahuje, druhý jej narovnává, třetí jej stříhá, čtvrtý jej
zaostřuje, pátý jej nahoře přibrušuje, aby se mohla nasadit
hlavička. Zhotovení hlavičky pak vyžaduje dva nebo tři
samostatné úkony; nasadit ji je práce sama pro sebe, leštění
špendlíků také. Dokonce i napíchat je do papíru je zvláštní
řemeslo. A tak je ona důležitá operace výroby jednoho
špendlíku rozdělena asi na osmnáct samostatných úkonů.
(…) A tak těch deset lidí dokázalo vyrobit za jediný den více
než 48 000 špendlíků. Připadá-li tedy na každého člověka
desetina ze 48 000 vyrobených špendlíků, můžeme počítat,
že vyrobil za den 4 800 špendlíků. Kdyby ovšem byli
pracovali každý zvlášť a žádný nebyl tomuto řemeslu
vyučen, jistě by žádný z nich nebyl dokázal vyrobit za den
ani dvacet špendlíků, a snad ani jediný.

Které z následujících jmen je zapotřebí doplnit na vynechané
místo v uvedeném textu tak, aby byl napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nikita Sergejevič Chruščov
Leonid Iljič Brežněv
Boris Jelcin
Michail Gorbačov

54.
Z logiky věci však vyplývá, že bezpečnostní úlohu hrají na
okupovaném území především vojenské základny. (…) Tyto
základny však nejsou identické s osadami, které jsou
osídleny civilisty (třebaže ozbrojenými). Přesun civilistů na
okupovaná území za účelem jejich trvalého pobytu v sobě
evidentně žádnou bezpečnostní záruku nenese. ______ bývá
také (…) vytýkáno, že politika osadnictví není v souladu
s mezinárodním humanitárním právem.
(s ohledem na povahu úlohy není zdroj uveden)
Uvedená ukázka se věnuje politice a situaci jednoho státu
ve druhé polovině 20. století. Kterou z následujících
možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo
v uvedeném textu tak, aby byl napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

Gruzii
Pákistánu
Izraeli
Egyptu

(Smith A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů,
Liberální institut, Praha 2001, str. 7 a 8)
Která z následujících osobností se výrazně proslavila
zavedením
Smithových
myšlenek,
zachycených
v uvedeném textu, do praxe?
(A)
(B)
(C)
(D)

Carl Benz
František Křižík
Henry Ford
Vladimír Iljič Lenin

56.
Během jednoho měsíce oslabila koruna z 25 korun za euro
na 30 korun za euro. Pro který z následujících
ekonomických subjektů se za jinak stejných podmínek
jedná o příznivý vývoj?
(A) Pro českou firmu, která prodává své výrobky v Česku
a materiál k výrobě dováží ze zemí Eurozóny.
(B) Pro českého turistu, který mění koruny za eura na
dovolenou ve Francii.
(C) Pro spotřebitele, který vydělává v českých korunách
a má spotřebitelský úvěr v eurech.
(D) Pro českou firmu, která produkuje své výrobky v
ČR, ale prodává je převážně v Německu za eura.
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57.

59.

Představte si situaci, kdy v České republice působí na trhu
prodejců paliv pouze šest subjektů, jelikož vstup na trh je
značně znesnadněn vysokými počátečními náklady. Tyto
subjekty mají v rámci České republiky přibližně stejný podíl na
trhu.
Který z následujících termínů nejlépe vystihuje popsanou
situaci na trhu?
(A)
(B)
(C)
(D)

monopol
monopolistická konkurence
kartel
oligopol

58. Úloha byla na základě VO vyřazena.
Marketingové aktivity firem představují významnou složku
v rámci konkurenčního boje. Které z následujících tvrzení
o těchto aktivitách je pravdivé?
(A) Jsou především jednou ze základních metod
konkurence na straně poptávky.
(B) Jedná se o významný nástroj konkurenčního boje
na straně nabídky a patří mezi základní necenové
metody konkurenčního boje.
(C) Z hlediska právního hodnocení konkurenčního boje
jsou marketingové aktivity řazeny ke stejným
nástrojům jako klamavá reklama nebo klamavá nabídka
včetně jejího obecného přijetí jako akceptovatelné
metody v rámci hospodářské soutěže.
(D) Představují zásadní konkurenční strategii v oblasti
obchodních aktivit na straně nabídky zboží a současně
i základní metodu cenové konkurence.

Výše uvedený graf znázorňuje křivku poptávky po určitém
produktu. Při změně kterého z následujících determinantů
dojde nejpravděpodobněji k posunu poptávkové křivky
(označené v grafu jako „původní poptávka“) doleva?
(A)
(B)
(C)
(D)
60.
Jak se označuje krátkodobý úvěr, který je poskytován jako
doplněk k běžnému bankovnímu účtu a je čerpán
automaticky při výdajích z účtu převyšujících zůstatek?
(A)
(B)
(C)
(D)
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Při očekávání růstu ceny produktu.
Při výrazném nárůstu ceny substitutů.
Při poklesu ceny komplementů.
Při očekávání poklesu ceny produktu.

kontokorentní úvěr
hypotéční úvěr
cash-flow úvěr
překlenovací úvěr
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