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1. 

1) introverze – emoční labilita A) cholerik 

2) extraverze – emoční labilita B) melancholik 

3) introverze – emoční stabilita C) flegmatik 

4) extraverze – emoční stabilita D) sangvinik 

Ve které z následujících možností jsou k dvojicím 
temperamentových dimenzí (1 až 4) správně přiřazeny 
klasické temperamentové typy (A až D) dle teorie Hanse 
Jürgena Eysencka? 

(A) 1A; 2B; 3D; 4C 
(B) 1B; 2D; 3C; 4A 
(C) 1C; 2D; 3A; 4B 
(D) 1B; 2A; 3C; 4D 
  
2. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co je 
cílem psychoanalytické metody? 

(A) analyzovat bezprostřední reakce jedince na vnější 
kontrolované stimuly, podle nich pak získat 
psychologický portrét osobnosti 

(B) analyzovat chování jedince na základě jeho chování ve 
zvláštních modelových situacích připravených 
psychology 

(C) otevřít a analyzovat do nevědomí vytěsněné zážitky, 
impulsy a přání 

(D) diagnostikovat odchylky od normality v prožívání 
jedince na základě analýzy jeho poznávacích procesů 

  

3. 

Který z následujících směrů není přírodovědně zaměřen, 
tedy nevysvětluje lidskou psychiku primárně pomocí 
poznatků z biologie? 

(A) sociobiologie 
(B) humanistická psychologie 
(C) eugenika 
(D) neuropsychologie 
  

4. 

Vývoj poznávacích procesů se projevuje dalším uvolněním 
z vázanosti na konkrétní realitu. Jedinci jsou schopni v této 
fázi uvažovat i hypoteticky, nezávisle na konkrétním 
vymezení problému, o různých možnostech, dokonce i o 
těch, které reálně neexistují. Pro tuto fázi je typická potřeba 
a schopnost uvažovat abstraktně o tom, co by mohlo nebo 
mělo být. 

(zdroj: Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie I) 

Která z následujících fází psychického vývoje podle Jeana 
Piageta je popsána v uvedeném textu? 

(A) fáze senzomotorické inteligence 
(B) fáze symbolického a předpojmového myšlení 
(C) fáze názorného a intuitivního myšlení 
(D) fáze formálních operací 
  

5. 

Jedním z typů neverbální komunikace je tzv. proxemika. 
V rámci tohoto typu komunikace člověk vyjadřuje určitou 
informaci prostřednictvím vzdálenosti či blízkosti k jinému 
jedinci. Psychologie rozlišuje několik zón, do kterých 
vpouštíme osoby na základě sociálního kontextu a naší 
emoční blízkosti vůči nim. Nejbližší zónu nazýváme 
______ a vpouštíme do ní jen partnery a nebližší osoby. 
Naopak nejvzdálenější zónu označujeme jako ______. 

Které z následujících pojmů je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa ve výše uvedeném textu tak, aby byl 
napsán věcně správně? 

(A) sexuální; komunitní 
(B) egoidní; agorafickou 
(C) vlastní; společenskou 
(D) intimní; veřejnou 
  
6. 

Panický záchvat se projevuje silnou ______, která vzniká 
náhle, většinou bez zjevné příčiny. Je doprovázena 
výraznými ______ a má vliv na následné chování: člověk se 
snaží ze situace utéci, později se vyhýbá místům, kde 
paniku prožil, nebo má strach, že by se mohla znovu 
objevit. Během záchvatu dochází k pocitu ztráty kontroly. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl 
napsán věcně správně? 

(A) zmateností; výpadky paměti 
(B) letargií; známkami únavy 
(C) dezorientací; manickými symptomy 
(D) úzkostí; tělesnými příznaky 
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7. 

Pavel býval výborný učitel, který neustále vnášel do výuky 
nové nápady, vedl odpolední kurzy a se studenty pravidelně 
vyrážel na exkurze. Jenže teď ho učení přestalo 
uspokojovat. Studenti mu připadají neukáznění a nevděční, 
jejich rodiče apatičtí a on sám má již pocit, že jeho snaha 
nemá žádný efekt a ve školství stejně nemá smysl usilovat o 
jakoukoli změnu. Co se u Pavla nejspíše projevilo? 

(A) sociální apatie 
(B) ztráta asertivity 
(C) sociální fobie 
(D) syndrom vyhoření 
  
8. 

Talcott Parsons napsal: Struktura označovaná jako ______ 
se vyznačuje tím, že stupňovitě zařazuje individua v obecné 
sociální hierarchii a ne v nějakých specifických 
souvislostech. 

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

(A) sociální stratifikace 
(B) sociální systemizace 
(C) sociokulturní systém 
(D) sociální komplex 
  

9. 

______ je označení pro proces, během něhož dítě získává 
v rodině v rámci vztahů citové oddanosti k významným 
druhým veškerou výbavu základních sociálních dovedností 
a přesvědčení. (…) ______ je u svého konce, jakmile ve 
vědomí vykrystalizuje zobecnělý druhý. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl 
napsán věcně správně? 

(A) Sociální internalizace 
(B) Primární sociální adaptace 
(C) Primární socializace 
(D) Sociální objektivace 
  
10. 

Zakladatel sociologie Auguste Comte je představitelem 
pozitivismu. Která z následujících možností nejlépe 
vystihuje, co Comtova pozitivisticky orientovaná filosofie 
mimo jiné požaduje? 

(A) Konstatovat fakta daná formou jevu, uspořádat je 
podle určitých zákonů, předvídat budoucí jevy ze 
zjištěných zákonitostí a řídit se podle nich. 

(B) Z nasbíraných dat vybírat především ta, která mohou 
mít pozitivní dopad na společnost. 

(C) Při ověřování hypotéz vždy postupovat od té 
nejpozitivnější po tu nejnegativnější. 

(D) Hlavním cílem každého myšlení by měla být reforma 
společnosti, obnova morálních hodnot a stability. 

  

11. 

Sociologická výběrová šetření – například předvolební 
průzkumy – opírají svou vypovídací schopnost o dobře 
provedený výběr respondentů. Která z následujících 
možností nejlépe charakterizuje, jaké z kritérií je klíčové 
pro dobře provedené výběrové šetření? 

(A) Vzorek musí být reprezentativní, tedy výsledky 
musí být zobecnitelné na celou zkoumanou populaci. 

(B) Vzorek musí být co nejrozsáhlejší, zahrnout co největší 
počet respondentů. 

(C) Vzorek musí být relevantní, tedy zahrnovat pouze ty 
respondenty, kteří zkoumané problematice skutečně 
rozumějí. 

(D) Vzorek musí být vyrovnaný, musí tedy rovnou měrou 
zahrnout všechny strany názorových střetů. 

  
12. 

V západní společnosti je standardně za základní zdroj 
sociálního statusu považován materiální úspěch a za 
společensky ceněný přístup k němu je považována práce a 
sebedisciplína. 

Jak je možné v tomto kontextu podle Mertonovy teorie 
sociální deviace vnímat společenství squatterů, kteří 
preferují velmi skromný životní styl zaměřený na vlastní 
aktivní bytí než na pasivní materialistické hromadění? 

(A) jako ritualismus 
(B) jako inovace 
(C) jako únik 
(D) jako rebelii 
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13. 

V roce 1935 uveřejnila Margaret Meadová v knize Sex 
a temperament analýzu kulturní podmíněnosti mužské a ženské 
role ve společnosti založenou na poznatcích z Nové Guineje. 
Meadová se zaměřila na kmen Arapešů obývající horské 
oblasti. Příslušníci kmene jsou vychováváni podle kulturního 
vzoru, který nerozlišuje psychiku muže a ženy a preferuje 
vlastnosti v západní kultuře považované za ženské, například 
poddajnost, mírnost a citovost. Pravým opakem Arapešů je 
kanibalský kmen lovců lebek Mundrugumor vychovávající 
muže i ženy k agresivitě, bojovnosti a soutěživosti, tedy 
hodnotám, které Evropan pokládá za mužské. Kmen Čampuli 
rozeznává ženskou i mužskou úlohu, ale z pohledu naší 
civilizace je převrací. Ženy se věnují lovu, práci na poli 
a vystupují energicky a dominantně, zatímco muži, považovaní 
za slabší pohlaví, se zabývají ručními pracemi, jsou mírní, 
nesamostatní a upovídaní. Uspořádání tohoto společenství 
připomíná klasické pojetí matriarchátu. 
Která z níže uvedených možností nejlépe charakterizuje, o co 
podle uvedeného textu Margaret Meadová usilovala ve svých 
výzkumech? 
(A) o prokázání existence matriarchátu jakožto 

prapůvodního vzorce vztahů mezi muži a ženami 
(B) o prokázání rozhodujícího vlivu kulturního 

determinismu při formování chování člověka 
(C) o etablování terénního výzkumu jakožto klíčové 

metody gender studies 
(D) o prokázání existence kulturních univerzálií 

(neměnných vzorců chování)   
14. 

Osmnáctiletý Jirka vypráví svému o dva roky staršímu 
kamarádu Vojtovi o své zkušenosti s kapelou: Na začátku 
gymplu jsme si se třemi kamarády chodili jen tak zahrát do 
garáže. Po roce nás napadlo, že vytvoříme kapelu, 
a zaregistrovali jsme se jako spolek, od té doby se k nám 
přidali další dva členové. Většinou hrajeme na 
motorkářských srazech metal, ale chtěli bychom začít 
vystupovat i na festivalech. 

Vojta je Jirkovým vyprávěním nadšen a chtěl by se 
v budoucnosti stát v této kapele bubeníkem. 

Které z následujících atributů z hlediska sociálních skupin 
má Jirkova kapela pro Vojtu? 

(A) integrační, nečlenská, formální 
(B) primární, členská, neformální 
(C) sekundární, pozitivní referenční, formální 
(D) sekundární, negativní referenční, neformální   
15. 

Které z následujících tvrzení není projevem 
etnocentrického, ale spíše pozitivistického smýšlení? 

(A) Turci jsou barbaři, protože nepoužívají splachovací, ale 
turecký záchod. 

(B) Chtějí-li muslimští uprchlíci žít na našem území, musejí 
se naučit jíst vepřové řízky. 

(C) Moderní věda je nositelkou pravdy, alternativní 
výklady jsou pověry a mýty. 

(D) Evropská civilizace je nadřazena ostatním a má právo 
zabírat cizí území jako své kolonie. 

  

16. 

Nejasně definovaný pojem, který určuje základní postoj 
vědců k určité oblasti jevů, otázek a problémů, jež jsou 
pokládány za relevantní, je to pojem, který určuje, jaké 
budou metody řešení. Jde o vzor, z něhož vyrůstají pevně 
zavedené tradice vědeckého výzkumu. 

Který z následujících pojmů zavedl výše uvedenou 
charakteristikou Thomas S. Kuhn do vědeckého poznání? 

(A) falzifikace 
(B) epistemologický zlom 
(C) paradigma 
(D) kritérium vyvratitelnosti 
  

TEXT K ÚLOHÁM 17 A 18 

Jestliže každá znalost takto svůj výkon správně utváří tím, že 
hledí ke středu a snaží se mu své výkony přiblížit – odtud se 
obyčejně říká o dobře vykonaných dílech, že jim nelze ani 
nic ubrat, ani přidat, ježto nadbytek a nedostatek ruší 
správnost, střed ji však zachovává – jestliže tedy […] dobří 
umělci pracují hledíce ke středu, ctnost pak […] nad 
všechno umění jest přesnější a lepší, bude asi ctnost 
směřovat ke středu jako k cíli. Mluvím ovšem o ctnosti 
______; neboť tato se projevuje v ovládání citů a v jednání, 
a v těch jest nadbytek, nedostatek a střed. […] Tak mezi 
bázní a smělostí jest středem statečnost; z lidí pak 
překročujících míru ten, kdo […] překročuje míru v 
odvážnosti, jest nerozvážný smělec, kdo v bázni míru 
překročuje a v odvážnosti ji nedosahuje, jest zbabělec. Při 
slastech a strastech, […] středem jest ________, nadbytkem 
nevázanost. Sotva jsou však lidé, kteří nedosahují míry ve 
slastech; pročež takoví ani jména nemají, snad je můžeme 
nazvat bezcitnými. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

17. 

Kdo je autorem uvedeného textu? 

(A) Aristotelés 
(B) Sókratés 
(C) Platón 
(D) Hérakleitos   
18. 

Která z následujících možností uvádí termíny, jež je 
zapotřebí v daném pořadí doplnit na vynechaná místa do 
výše uvedeného textu tak, aby byl napsán věcně správně 
a v souladu s myšlenkovým odkazem autora? 

(A) mravní; hédonismus 
(B) intelektuální; uměřenost 
(C) mravní; uměřenost 
(D) intelektuální; hédonismus   
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TEXT K ÚLOHÁM 19 A 20 

Cokoli jsem dosud připouštěl jako nejvíce pravdivé, jsem 
přijal ze smyslů nebo skrze smysly; postřehl jsem ale, že 
smysly občas klamou – a je rozvážné nikdy nedůvěřovat 
bezvýhradně těm, kdo nás byť jednou podvedli. Ale jakkoli 
nás smysly občas klamou v něčem, co je malé a příliš 
vzdálené, přesto je snad mnoho jiného, o čem nelze vůbec 
pochybovat, byť je to načerpáno z nich: například že jsem 
zde, sedím u krbu, jsem oděn v teplém županu, rukama 
sahám na tento papír a podobně. […] Vskutku skvělé: jako 
kdybych nebyl člověk, jenž v noci obvykle spí a ve snech 
pociťuje všechno to co oni, když bdí – občas dokonce něco 
ještě méně pravděpodobného. Jak často mne noční oddech 
přesvědčuje o takovýchto všednostech, jako že jsem zde, 
jsem oděn a sedím u krbu, zatímco bez šatů ležím v 
přikrývkách! A přece nyní bdělýma očima nahlížím tento 
papír, tato hlava, jíž hýbu, nespí a uváženě natahuji a cítím 
tuto ruku tak, že o tom vím; pro spícího by to nebylo tak 
rozlišené. Jako bych si nevzpomínal, že jsem se jindy ve 
snech podobnými myšlenkami nechal zmást; a když o tom 
přemýšlím pozorněji, přímo mne ohromuje zjištění, že 
______. 

(vzhledem k povaze úloh není zdroj uveden) 

19. 

Poslední věta uvedené úvahy není citována celá. Který 
z následujících závěrů patří na konec citace, neboť logicky 
nejlépe vyplývá z předchozího textu? 

(A) jistotu poskytuje jedině víra, kterou jsem se také dosud 
ve svém životě nejvíce řídil 

(B) bdění nikdy nelze žádnými jistými známkami odlišit od 
snu 

(C) si můžeme být jisti tím, že sníme 
(D) smyslům můžeme plně důvěřovat při poznávání 

blízkého a známého 
  

20. 

Která z následujících informací platí o autorovi uvedeného 
textu? 

(A) Jde o představitele empirismu. 
(B) Jde o představitele pozitivismu. 
(C) Jde o představitele racionalismu. 
(D) Jde o představitele scholastiky. 
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21. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje princip 
brzd a rovnováh? 

(A) Princip fungování vlády, kdy ministři musejí návrhy 
zákonů nejprve projednat s předsedou vlády, než je 
mohou předložit poslanecké sněmovně. 

(B) Princip, kdy jednotlivé státní moci jsou vybaveny 
určitými pravomocemi proto, aby nedošlo ke 
zneužití ani jedné z mocí. 

(C) Princip stranického systému, kde politické strany 
v opozici kontrolují jednotlivé kroky vlády. 

(D) Princip ústavní rovnováhy mezi shromažďovacím 
právem a právem na svobodný projev. 

  

22. 

Byl anglickým filosofem, který žil v období neklidného 
17. století. Ve svém díle Leviathan rozebíral otázku vzniku 
státu, který povstává z přirozeného stavu. Tento stav je však 
příliš krutým, protože člověk se v něm k člověku chová jako 
vlk k vlku. Z toho důvodu je dílo obhajobou absolutismu, 
který může vlka v člověku zkrotit. Dílo vzbudilo ve své 
době velký rozruch, protože odmítalo božské právo a autor 
používal v argumentaci především rozumová zdůvodnění. 

Která z následujících možností správně uvádí jméno 
politického filosofa, kterého charakterizuje výše uvedený text? 

(A) Charles Louis de Montesquieu 
(B) Edmund Burke 
(C) James Madison 
(D) Thomas Hobbes 
  

23. 

1) John Locke  A) korporativní stát 

2) Charles 
Montesquieu 

B) diktatura proletariátu 

3) Benito Mussolini  C) teorie nenásilí a občanské 
neposlušnosti 

4) Karel Marx, 
Friedrich Engels 

D) teorie společenské smlouvy 

5) Mahátmá Gándhí, 
Martin Luther King  

E) dělba politické moci ve 
státě na tři složky: moc 
výkonnou, zákonodárnou a 
soudní 

Ve které z následujících možností jsou uvedené osobnosti 
správně spojeny s příslušnými myšlenkami a pojmy, které 
se k nim primárně vztahují? 

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

24. 

K nejdůležitějším úkolům této instituce v ČR patří bezesporu 
zlepšování vztahu mezi občanem a státní mocí. V tomto vztahu 
však nepůsobí jako oponent státních institucí, ale měla by být 
prostředníkem, aby pomáhala napravovat vzniklé chyby. 
K jejímu úspěšnému fungování je třeba, aby si státní správa 
byla vědoma své omylnosti a brala v úvahu její doporučení 
a připomínky. K jejím pravomocím náleží možnost provádět 
nezávislá šetření v daných věcech a usilovat o nápravu chyb 
veřejné správy pomocí neformálních návrhů nebo doporučení 
a zejména prostřednictvím veřejného tlaku na dané instituce, 
kdy má možnost je veřejně vyzvat v případě pochybení 
k nápravě. Nemá však právo rušit nebo měnit rozhodnutí úřadů 
a vstupovat do soudních sporů. Také nemůže být považována 
za odvolací instanci a nemůže ovlivnit výkon soudní moci. 

Cíle a pravomoci které z následujících institucí v ČR 
popisuje uvedený text? 

(A) Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR 
(B) Ústavního soudu 
(C) České advokátní komory 
(D) Veřejného ochránce práv (ombudsmana) ČR 
  

25. 

 

Uvedený graf ukazuje rozdělení mandátů jednotlivým 
politickým stranám v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky na základě výsledků voleb (v procentech) 
v říjnu 2017. Představme si hlasování o návrhu zákona, 
kterým se mění Ústava ČR. Předpokládejme, že se 
k hlasování dostavili všichni poslanci, všechny mandáty 
byly obsazeny a že všichni poslanci ze stejné politické 
strany či hnutí hlasují jednotně. 

Která z následujících možností správně označuje ty strany, 
jež společně disponují přesně tím nejmenším možným 
počtem hlasů potřebných k odhlasování návrhu zákona, 
kterým se mění Ústava ČR? 

(A) ANO, Piráti, ČSSD a KDU-ČSL 
(B) ANO a SPD 
(C) ANO, Piráti a KDU-ČSL 
(D) ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 
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26. 

Španělsko – Belgie – Švédsko 

Které z následujících tvrzení je charakteristické pro všechny 
výše uvedené státy? 

(A) jedná se o federativní státy 
(B) jedná se o konstituční monarchie 
(C) jedná se o státy s poloprezidentským systémem vlády 
(D) všechny státy mají nepsané ústavy 
  

27. 

Evropa představuje co do politického uspořádání velmi 
různorodý kontinent s bohatou historií. Byla to právě 
Evropa, kde vznikaly poprvé v dějinách demokraticky 
spravované městské státy. Byla to však rovněž Evropa, kde 
totalitní zřízení dosáhla své nejhorší podoby spojené s 
milióny mrtvých. Doba se naštěstí změnila. Pestrost 
politických systémů a zřízení vyskytujících se v 
jednotlivých státech však přetrvala dodnes. 

Která z následujících možností věcně správně uvádí formu 
státního zřízení, která se v současné době nevyskytuje 
v žádném státě ležícím (byť i jen částečně) na území 
evropského kontinentu? 

(A) velkovévodství 
(B) teokracie 
(C) knížectví 
(D) císařství 
  

28. 

Ke kterému z následujících výroků se bude 
nejpravděpodobněji hlásit stoupenec liberalismu? 

(A) Demokracie západního typu funguje pouze 
v národnostně jednotných státech. 

(B) Konečný cíl politiky je třeba hledat ve zrušení instituce 
státu. 

(C) Určující hodnotou pro politické cíle je svoboda 
jednotlivce. 

(D) Garance zdravého vývoje společnosti spočívá 
v ochraně jejích tradičních hodnot. 

  

29. 

Která z následujících pravomocí nepřísluší prezidentovi 
ČR? 

(A) jmenuje členy Bankovní rady ČNB 
(B) je vrchním velitelem ozbrojených sil 
(C) jmenuje předsedu Senátu 
(D) jmenuje soudce 
  

30. 

Které z následujících tvrzení o právu veta v Radě 
bezpečnosti Organizace spojených národů je pravdivé? 

(A) Právem veta disponují pouze nestálí členové Rady 
bezpečnosti. 

(B) Právem veta disponují pouze stálí členové Rady 
bezpečnosti. 

(C) Právem veta disponují stálí i nestálí členové Rady 
bezpečnosti. 

(D) Právem veta disponuje pouze generální tajemník OSN 
jakožto předseda Rady bezpečnosti. 

  

31. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje jeden 
z podstatných rozdílů, jímž se právo soukromé liší od práva 
veřejného? 

(A) Subjektem (stranou) soukromoprávního vztahu nemůže 
být cizí státní příslušník. 

(B) Subjekty (strany) soukromoprávního vztahu mají 
rovné postavení, žádná ze stran nemůže druhé 
autoritativně stanovovat práva a povinnosti. 

(C) Subjektem (stranou) soukromoprávního vztahu nemůže 
být veřejnoprávní instituce. 

(D) Subjekty (strany) soukromoprávního vztahu mají 
nerovné postavení, jedna ze stran je vždy smluvně 
nadřazena. 

  

32. 

V důsledku jakého rozhodnutí odvolacího soudu dojde 
bezprostředně k vrácení případu zpět soudu první instance? 

(A) když odvolací soud potvrdí rozsudek soudu prvního 
stupně 

(B) když odvolací soud změní rozsudek soudu prvního stupně 
(C) když odvolací soud zruší rozsudek soudu prvního 

stupně 
(D) když odvolací soud zastaví řízení, jestliže pro nedostatek 

podmínek měl řízení zastavit již soud prvního stupně 
  

33. 

Které z následujících tvrzení je v souladu se zněním Ústavy 
České republiky? 

(A) Každý občan může činit pouze to, co je zákonem 
dovoleno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá. 

(B) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, 
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

(C) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, 
ledaže vláda stanoví nařízením jinak. 

(D) Každý občan může činit pouze to, co je zákonem 
dovoleno, s výjimkou opatření hodného zvláštního 
zřetele. 
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34. 

Petr 23. prosince 2017 půjčil svému dobrému známému 
Michalovi 20 000 Kč. Když má Michal dne 15. ledna 2018 
v restauraci Máj v Trutnově peníze vrátit, požaduje po Petrovi 
kvitanci. Která z následujících možností nejlépe vystihuje 
obsah dokumentu, který Michal po Petrovi požaduje? 

(A) Já, Petr, potvrzuji, že jsem Michalovi dne 23. 12. 2017 
v Trutnově bezúročně půjčil 20 000 Kč. 

(B) Já, Petr, potvrzuji, že mi Michal dne 15. 1. 2018 
v Trutnově vrátil 20 000 Kč, které jsem mu loni 
půjčil. 

(C) Já, Petr, prohlašuji, že zcela promíjím Michalovi dluh 
ze smlouvy o zápůjčce z 23. 12. 2017. 

(D) Já, Petr, prohlašuji, že se splacením 20 000 Kč půjčených 
Michalovi počkám ještě měsíc, tj. do 15. 2. 2018. 

  

35. 

Panu Smutnému zemřela manželka, a proto sepsal závěť, 
v níž za dědice veškerého jmění označil svého jediného 
syna. Následně sám zemřel a pozůstalost byla projednána 
notářem. V jaký okamžik vzniklo synovi dědické právo? 

(A) uložením závěti u notáře 
(B) smrtí otce 
(C) projednáním pozůstalosti notářem 
(D) projednáním pozůstalosti soudem 
  

36. 

Pan Pilka se rozhodl uspořádat zahradní narozeninovou 
oslavu. Nesprávně však odhadl množství konzumovaného 
piva, které uprostřed oslavy došlo. Protože se oslava 
odehrávala na chalupě, kam si pan Pilka nevzal dostatečný 
obnos peněz, obrátil se na svého dobrého souseda pana 
Labudu. Ten nešťastnému panu Pilkovi vyhověl a peníze na 
zakoupení dalšího sudu mu skutečně poskytl s tím, že k 
jejich vrácení dojde následující víkend. Vzhledem k tomu, 
že šlo o dobré přátele, jakoukoli úplatu nebo úrok si 
nesjednali. 

Která z následujících možností odpovídá věcně správně na 
otázku, jaká smlouva byla mezi panem Pilkou a panem 
Labudou při dodržení všech zákonných podmínek 
uzavřena? 

(A) dotace 
(B) dar 
(C) zápůjčka 
(D) výprosa 
  

37. 

Manželství mohou uzavřít pouze lidé plně svéprávní. Pokud 
však někdo nenabyl plné svéprávnosti pro nedostatek věku, ale 
dosáhl šestnácti let, může mu soud uzavření manželství 
z vážných důvodů povolit. Dalšími zákonnými překážkami 
uzavření manželství je příbuzenský vztah mezi předkem 
a potomkem nebo mezi sourozenci. Dále představuje překážku 
uzavření manželství skutečnost, že určitá osoba již žije 
v manželství nebo registrovaném partnerství. Uzavření 
manželství není možné ani mezi dítětem svěřeným do péče 
a osobou mající jej v péči. Uzavřel-li manželství někdo, komu 
v tom nějaká ze zákonných překážek bránila, vede to 
k neplatnosti manželství. Výjimečně však může dojít k tomu, 
že manželství vůbec nevznikne. Šlo by o situaci, kdy by 
manželství uzavíraly osoby téhož pohlaví. Takové manželství 
právo neuznává do té míry, že je občanský zákoník prohlašuje 
nikoli za neplatné, ale dokonce za zdánlivé. 

Která z následujících možností uvádí případ uzavření 
manželství, které by bylo s ohledem na výše uvedené 
informace označeno za zdánlivé? 

(A) Karel s Petrem uzavřeli na úřadu po deseti letech trvající 
známosti registrované partnerství. Oba přitom v minulosti 
již registrované partnerství uzavřeli, nicméně v obou 
případech došlo k jeho zrušení. 

(B) Ivan žil po dobu pěti let v registrovaném partnerství 
s Milanem. Ještě za jeho trvání však zjistil, že jej přitahují 
rovněž ženy, a uzavřel proto manželství se svojí 
dlouholetou kamarádkou Lenkou. 

(C) Milada se dlouhou dobu obávala reakce svých rodičů 
na svou sexuální orientaci. Když však poznala Alenu, 
rozhodla se mlčení ukončit. Do roka se konala svatba, 
na které Milada s Alenou uzavřely manželství. Obavy 
Milady se ukázaly jako liché, neboť oba její rodiče byli 
na místě přítomni a Miladě přáli jen to nejlepší. 

(D) Anežka, která právě dovršila věk šestnáct let, se rozhodla 
vstoupit do manželství s Tomášem, který byl jen o rok 
starší. Důvodem byla zejména skutečnost, že Anežka byla 
již v třetím měsíci těhotenství. 

  

38. 

Výhradně kdo podává  v ČR obžalobu v rámci trestního řízení? 

(A) soudce 
(B) advokát poškozeného 
(C) státní zástupce 
(D) veřejný ochránce práv 
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39. 

Pětašedesátiletého recidivistu, který v organizované skupině 
spáchal loupežné přepadení, plánoval vraždu 
spolupachatele, provedl loupež v baru a dopustil se dalších 
deliktů, odsoudil Městský soud v Praze k výjimečnému 
úhrnnému trestu 25 let odnětí svobody ve věznici se 
zvýšenou ostrahou. Tento rozsudek zdůvodnil soudce slovy: 
„Obžalovaný opakovaně páchá trestnou činnost a nehodlá 
se napravit.“ 

Která z následujících možností se nejvíce přibližuje účelu 
trestu, jenž soud v tomto případě nejpravděpodobněji 
sledoval jeho vynesením? 

(A) resocializace pachatele 
(B) reintegrace pachatele 
(C) ochrana společnosti před pachatelem 
(D) ochranné léčení pachatele 
  

40. 

Ve kterém z následujících případů byl platně ukončen 
pracovní poměr ze strany zaměstnavatele? 

(A) Ilona nastoupila na místo dělnice. Zkušební doba nebyla 
sjednána. Mistrová ji po měsíci práce ústně upozornila, že 
pokud bude i nadále překračovat čas na přestávky, bude to 
považováno za soustavné, méně závažné porušování 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci. Na základě tohoto a dvou dalších 
ústních upozornění dostala Ilona po dvou měsících 
výpověď. 

(B) Barbora pracuje jako pokladní. Zaměstnavatel s ní 
písemně zrušil pracovní poměr v poslední den 
sjednané zkušební doby. 

(C) Petr je již pět let zaměstnán jako řidič. Majitel firmy si 
Petra pozval do kanceláře, kde mu ústně sdělil, že mu 
dává výpověď pro nadbytečnost. 

(D) Zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr s těhotnou 
prodavačkou Jitkou, což zdůvodnil tím, že byla 
pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí 
svobody za krádeže v prodejně, kde byla zaměstnána. 
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41. 

bývalá koloniální mocnost – v roce 1950 odmítla levicová 
vláda zapojení do Evropského společenství uhlí a oceli – 
zakládající země Evropského společenství volného obchodu 
– v roce 1973 se stává členem Evropského hospodářského 
společenství – nepřijala euro 

Kterou zemi charakterizují všechny výše uvedené pojmy? 

(A) Francii 
(B) Portugalsko 
(C) Velkou Británii 
(D) Norsko 
  

42. 

Ve 20 let staré učebnici o orgánech EU je tato pasáž: 
Komise je výkonným orgánem s právem zákonodárné 
iniciativy a jako taková je „motorem“ evropské integrace. 
Jejím úkolem jako zástupce zájmů Společenství je dbát na 
dodržování smluv uzavíraných Společenstvím a na 
dodržování práva Společenství členskými státy. (…) Větší 
členské státy vysílají do Komise po dvou zástupcích, ostatní 
pak po jednom. (…) Členové Komise jsou zcela nezávislí – 
nepodléhají pokynům třetích stran a nesmějí vykonávat 
žádnou jinou činnost. (…) Komise je kolektivní orgán, to 
znamená, že každý její člen má bez ohledu na oblast, o 
kterou se jedná, (…) rovný hlas. 

Která z následujících možností označuje charakteristiku 
Evropské komise, jež už v současné době neplatí? 

(A) Komise je výkonným orgánem s právem zákonodárné 
iniciativy a jako taková je „motorem“ evropské 
integrace. 

(B) Jejím úkolem jako zástupce zájmů Společenství je dbát 
na dodržování smluv uzavíraných Společenstvím a na 
dodržování práva Společenství členskými státy. 

(C) Větší členské státy vysílají do Komise po dvou 
zástupcích, ostatní pak po jednom. 

(D) Komise je kolektivní orgán, to znamená, že každý její 
člen má bez ohledu na oblast, o kterou se jedná, (…) 
rovný hlas. 

  

43. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje jednu 
z hlavních funkcí Výboru regionů? 

(A) navrhuje legislativní akty EU, které slouží k právní 
úpravě chodu místních samosprávných orgánů 

(B) za jednotlivé euroregiony předkládá návrhy zaměření 
grantových výzev v daném rozpočtovém období 

(C) dohlíží na dodržování principu subsidiarity 
prostřednictvím předkládání stanovisek k návrhům 
legislativních aktů 

(D) rozděluje finance plynoucí do zemědělské kapitoly 
rozpočtu EU jednotlivým regionům 

  

44. 

Dámy a pánové, pokud chceme v našem sousedství větší 
stabilitu, musíme mít i nadále přesvědčivou perspektivu 
rozšíření také pro země západního Balkánu. Je jasné, že 
k dalšímu rozšíření během funkčního období této Komise 
a tohoto Parlamentu nedojde. Žádný kandidát není 
připraven. Po něm však u 27 členů Evropské unie nezůstane 
a Evropská unie bude mít víc členů. Nejvyšší prioritou 
kandidátských zemí při jejich vstupních jednáních musí být 
právní stát, spravedlnost a základní práva. To vylučuje 
členství ______ v EU v dohledné budoucnosti. ______ už 
nějaký čas kráčí zcela jiným směrem než do Evropské unie. 
Novináři patří do redakcí, nikoli do vězení. Patří tam, kde 
vládne svoboda projevu. 

Označení které z následujících zemí je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa (bez ohledu na skloňování) v uvedeném 
projevu Jeana Claude Junckera o stavu Unie z 13. 9. 2017 
tak, aby byl citát napsán věcně správně? 

(A) Severní Makedonie 
(B) Turecko 
(C) Černá Hora 
(D) Bosna a Hercegovina 
  

45. 

Jiřina a Marie jsou občanky České republiky. Bedlivě 
sledují debaty o významu a užitečnosti Evropské unie. 
Problematika je zajímá, a tak o ní vedly debatu. Marie 
tvrdila, že Evropská unie je mrtvý projekt, protože když 
letěli s manželem na dovolenou do Bulharska, stejně museli 
v Praze na letišti předkládat cestovní pasy, takže o volném 
pohybu osob nemůže být řeč. Jiřinu to zneklidnilo, protože 
ona naopak projektu Evropské unie fandila. Rozhodla se 
tedy pátrat po informaci, která by jí objasnila, v čem je 
problém. 

Která z následujících možností správně vysvětluje, proč je 
při cestě do Bulharska z jiného státu EU nutné předkládat 
osobní doklady? 

(A) Bulharsko není členem Evropské unie, ale pouze 
členem NATO, což si obě diskutérky neuvědomily. 

(B) Bulharsko je sice členem Evropské unie, ale nesplňuje 
Maastrichtská kritéria, po jejichž splnění je teprve 
možné využívat výhody volného pohybu. 

(C) Bulharsko je tzv. vnějším hraničním státem Evropské 
unie, podobně jako třeba Rumunsko, takže musí 
z hlediska práva EU kontroly osobních dokladů na 
svém území provádět. 

(D) Bulharsko je sice členem Evropské unie, ale není 
zapojeno do Schengenského prostoru. 

  



3. Hospodářství a svět 

© Scio 2020  11 

46. 

Která z následujících členských zemí Evropské hospodářské 
a měnové unie (HMU) prozatím nevstoupila do eurozóny 
a nezavedla jednotnou evropskou měnu euro jako svou 
vnitřní měnu? 

(A) Estonsko 
(B) Finsko 
(C) Maďarsko 
(D) Portugalsko 
  

47. 

Mne by ani nenapadlo se do těch sporů pouštět, (…) jsou-li 
podvržené, musíme se z toho před světem vyznat. (…) Naše 
hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži. A pak, ani svou 
vlastní historii jsme nemohli správně poznat, dokud jsme 
klopýtali o vymyšlenou minulost. (…) Z toho byla patálie, 
která trvala léta. 

O jakém sporu pojednává uvedený text z knihy Karla Čapka 
Hovory s T. G. Masarykem? 

(A) o pravosti rukopisů Královédvorského a 
Zelenohorského 

(B) o vykonstruovaném obvinění Leopolda Hilsnera 
(C) o smyslu českých dějin s Josefem Pekařem 
(D) o účasti na zasedání říšské rady mezi Mladočechy 

a Staročechy 
  

48. 

Občané českoslovenští! Přicházím i roku letošního, abych 
se u příležitosti Vánoc spolu s vámi zamyslel nad rokem 
uplynulým i nad úkoly, které nás čekají v době příští. 
Nemohu než začíti myšlenkou na krásný smysl Vánoc. Jsou 
to svátky slavené na paměť zrození Ježíšova, od něhož se 
datuje počátek našeho duchovního světa. (…) 28. října 
letošního roku podepsal jsem zákon o našem dvouletém 
hospodářském plánu. (…) je třeba vzít do rukou motyky, 
kladiva, lopaty, pluhy, postavit se ke strojům, pracovním 
stolům a dělat bez podmínek, dělat s radostí a s chutí 
a dokázat sobě i světu, jak si ceníme svého svobodného 
státu. (…) Letošní Vánoce nabývají zvláštního významu také 
tím, že je ve své vlasti slavíme poprvé bez Němců. Je to 
událost, jejíž nesmírný význam historický jsem již 
připomenul několikrát, zvláště pak ve svém poselství k 8. 
listopadu t. r. Touto skutečností byla zlikvidována jedna z 
velikých kapitol naší minulosti. 

Který z následujících prezidentů ve svém vánočním projevu 
pronesl uvedená slova? 

(A) Tomáš Garrigue Masaryk 
(B) Klement Gottwald 
(C) Antonín Zápotocký 
(D) Edvard Beneš   

49. 

1) měnová reforma v Československu 
2) druhá berlínská krize − stavba berlínské zdi 
3) Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

v Helsinkách 
4) vznik Charty 77 
5) sebeupálení studenta Jana Palacha 

Ve které z následujících možností jsou výše uvedené 
události správně seřazeny chronologicky od nejstarší po 
nejnovější? 

(A) 1; 5; 2; 4; 3 
(B) 1; 2; 5; 3; 4 
(C) 4; 3; 5; 2; 1 
(D) 1; 5; 2; 3; 4 
  
50. 

1. balkánská válka – turecko-italská válka (tzv. Tripolská 
válka) – 2. marocká krize – prusko-francouzská válka 

Který z výše uvedených konfliktů se neodehrál v závěru 
(tzv. dlouhého) 19. století, tedy mezi lety 1900–1914. 

(A) 1. balkánská válka 
(B) turecko-italská válka (tzv. Tripolská válka) 
(C) 2. marocká krize 
(D) prusko-francouzská válka   
51. 

Během studené války je možné najít několik případů, kdy 
došlo k rozdělení jednoho státu na dva nové státní útvary. 
Tyto nově vzniklé státy se neodlišovaly na základě jazyka či 
národnosti, ale především příslušností k jednomu 
z mocenských bloků, ke kterým se přičlenily. Příkladem 
takto vzniklých států v západní Evropě jsou Německá 
spolková republika a Německá demokratická republika. Ve 
které z následujících oblastí došlo během studené války ke 
vzniku takových dvou nových států? 

(A) v severní Africe 
(B) v Jižní Americe 
(C) v Severní Americe 
(D) v jihovýchodní Asii 
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52. 

Nevěřím, že si přejí válku. Co si přejí, jsou plody války 
a nekonečná expanze jejich síly a jejich doktrín. Musíme 
vzít v úvahu, dokud je čas, otázku trvalého zamezení válce 
a nastolení podmínek svobody a demokracie co nejrychleji, 
jak jen je možné ve všech zemích. Naše těžkosti a nebezpečí 
nebudou odstraněny tím, že před nimi zavřeme oči. 
Nebudou odstraněny pouhým čekáním na to, co se stane, 
ani nebudou odstraněny politikou ústupků. Je potřeba 
dosáhnout uspořádání, a čím déle se váhá, tím to bude 
obtížnější a nebezpečí vzroste. Na základě toho, co jsem 
viděl u našich přátel a spojenců během války, jsem 
přesvědčen, že neexistuje nic, co obdivují víc než sílu, a 
neexistuje nic, k čemu by měli menší vážnost, než je slabost, 
zvláště pak vojenská slabost. Proto je naše stará doktrína 
rovnováhy sil mylná. Nemůžeme si dovolit se spoléhat na 
velkou převahu rovnováhy sil vytvářejíce tím pokušení k 
měření sil. 

(vzhledem k povaze úlohy zdroj neuveden, upraveno) 

O kterém z následujících států je v tomto ve své době 
respektovaném a v demokratických zemích často citovaném 
projevu hovořeno jako o potenciálním nebezpečí? 

(A) o sovětském Rusku 
(B) o fašistické Itálii 
(C) o frankistickém Španělsku 
(D) o saddámovském Iráku 
  

53. 

Poválečná rekonstrukce ______ skončila roku 1953, 
pouhých osm let po skončení války, a nastalo období 
dvacetiletého hospodářského rozvoje s průměrným 
přírůstkem 9,7 % ročně. To bylo téměř dvakrát tolik, čeho 
po válce dosáhly jiné velké průmyslové země. Základem 
zázraku byl automobilový průmysl. Od konce 50. do konce 
70. let se výroba automobilů zestonásobila a v roce 1979 
dosáhla výroba počtu přes 10 miliónů, což byla zhruba 
celková produkce USA, a začátkem 80. let ji už výrazně 
překračovala. Od automobilů se přešlo v podstatě na 
všechny druhy spotřebního zboží. Roku 1979 ______ 
dosáhli prvního místa ve světové výrobě hodinek, převzali 
americké prvenství ve výrobě rozhlasových přijímačů 
a předstihli Německo ve výrobě fotoaparátů. Svou 
konkurenci překonávali také kvalitou zejména v oboru 
vyspělé technologie, jako je výroba tryskových motorů, 
robotů, počítačů, telekomunikačních zařízení nebo 
dokonalých energetických systémů. 

(zdroj: Johnson, Paul. Dějiny 20. století) 

Uvedený text popisuje ekonomický boom státu, jehož název 
je vynechán. Kterou z následujících dvojic pojmů 
(v uvedeném pořadí) je zapotřebí doplnit na vynechaná 
místa do výše uvedeného textu tak, aby byl napsán věcně 
správně? 

(A) Japonska; Japonci 
(B) Číny; Číňané 
(C) Británie; Britové 
(D) Švýcarska; Švýcaři 
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54. 

 

Kterou z následujících osobností třímá na uvedené 
karikatuře (znázorňujícím velký vliv na ni) v rukou Grigorij 
Jefimovič Rasputin? 

(A) Mikuláše II. 
(B) Alexandra III. 
(C) Františka Josefa I. 
(D) Jiřího VI. 
  

55. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co je 
v představách stoupenců teorie monetarismu považováno za 
nejdůležitější impuls rozvoje ekonomiky? 

(A) inovace výroby a služeb 
(B) snížení nezaměstnanosti za pomoci státních zakázek 
(C) zvýšení agregátní nabídky za pomoci daňových úlev 
(D) zvýšení množství peněz v oběhu 
  

56. 

V ekonomii je důležitá otázka časové preference spotřeby – 
trpělivosti. Jinými slovy jde o ochotu odložit spotřebu, 
pokud bude člověk patřičně odměněn. Platí, že pokud je 
někdo trpělivější, postačuje mu nižší odměna, aby 
preferoval pozdější spotřebu. 

Tomáš a Klára si vyzkoušeli experiment na svoji trpělivost. 
V experimentu si mohli vybrat, jestli upřednostní 100 korun 
dnes, nebo 115 korun za týden. Pokud je Tomáš trpělivější 
než Klára, které z těchto tvrzení nemůže být pravdivé? 

(A) Klára i Tomáš si vyberou raději 100 korun dnes. 
(B) Klára i Tomáš si vyberou raději 115 korun za týden. 
(C) Klára si vybere 115 korun za týden, zatímco Tomáš 

preferuje 100 korun dnes. 
(D) Tomáš si vybere 115 korun za týden, zatímco Klára 

preferuje 100 korun dnes. 
  

57. 

Pan Lakomý koupil v roce 2018 za 50 Kč dva jogurty, litr 
mléka a půl chleba. Za to samé zboží zaplatil ve stejném 
obchodě o dva roky později 60 Kč. Které z následujících 
tvrzení je na základě uvedených informací jednoznačně 
pravdivé? 

(A) Mezi lety 2018 a 2020 došlo k posílení kupní síly koruny. 
(B) Mezi lety 2018 a 2020 došlo k oslabení kupní síly 

koruny. 
(C) Mezi lety 2018 a 2020 došlo k deflaci. 
(D) Mezi lety 2018 a 2020 došlo k revalvaci. 
  

58. 

Manželé Chlebánkovi jsou soukromí podnikatelé, kteří 
provozují na malém městě prodejnu potravin. Jak 
označujeme částku, kterou hradí každý měsíc za nájem 
provozovny? 

(A) variabilní náklady 
(B) hrubé náklady 
(C) fixní náklady 
(D) celkové náklady 
  

59. 

Na serveru ihned.cz se objevila zpráva, že „Unipetrol 
nevyplatí svým akcionářům žádnou dividendu. Čistý zisk 
společnosti je přitom 8,7 miliardy korun.“ 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje pojem 
dividenda? 

(A) Část zisku akciových společností, která se na 
základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi 
akcionáře. 

(B) Cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele 
požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě 
a vyplácení výnosů z něj k určitému datu. 

(C) Cenný papír s určitou nominální hodnotou stanovenou 
v peněžní jednotce, bezúročný platební prostředek. 

(D) Je to schopnost přeměny investičního instrumentu na 
disponibilní finanční prostředky při vynaložení 
minimálních časových a finančních nákladů. 
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60. 

Server E15.cz informuje, že evropští poslanci schválili nová 
pravidla, která (…) mění způsob stanovování toho, zda cena 
zboží vstupujícího na trh Evropské unie byla nebo nebyla 
neférově stlačena státním zásahem. 

(zdroj: www.e15.cz, 15. 11. 2017) 

Která z následujících možností nejpřesněji označuje 
neférovou praktiku, kterou nová pravidla regulují? 

(A) barterový obchod 
(B) dumping 
(C) kartel 
(D) transferové ceny 
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