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Datum konání zkoušky: 2 8 . března 2021

Max. možné skóre: 59

Počet řešitelů testu: 3468

Max. dosažené skóre: 56,3

Počet úloh: 60

Min. možné skóre: -19,7

Průměrná vynechanost: 15,2 %

Min dosažené skóre: -2,0

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Průměrné skóre: 30,7

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.

______ je obor, který se specializuje na diagnostiku, léčení
a společenské přizpůsobení osob s relativně závažnými
psychickými potížemi a poruchami. Odborníci zastupující
tento obor se rovněž podílejí na vytváření klasifikačních
systémů duševních poruch a poruch chování, na základě
kterých je možné stanovit diagnózu.
(zdroj: Plháková, Alena. Učebnice obecné psychologie; upraveno)

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo do výše uvedeného textu tak, aby byl
napsán věcně správně?
(A) Psychologie osobnosti
(B) Environmentální psychologie
(C) Experimentální psychologie
(D) Klinická psychologie
2.
______ je všeobecná schopnost individua vědomě orientovat
vlastní myšlení na nové požadavky, je to všeobecná duševní
schopnost přizpůsobit se novým životním úkolům
a podmínkám.
(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden)
Mnohé psychologické konstrukty lze (a historicky se o to
mnozí autoři pokoušeli) definovat různě. Kterou
z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané
místo v uvedené definici tak, aby byla napsána věcně
správně, jak ji zavedl William Stern?
(A) Asertivita
(B) Charakter
(C) Inteligence
(D) Projekce
3.

Jaké vývojové dovednosti dominantně rozvíjí dítě ve věku
přibližně tři a půl roku?
(A)
(B)
(C)
(D)

uvažování o tom, co je spravedlivé a co není
jednoduché hry s druhými dětmi
kreslení obrázků věrně podle předlohy
osvojení a používání několika málo jednoduchých slov

5.
1) id, ego, superego

A) Erik Erikson

2) psychosociální krize,
ctnosti, stagnace

B) Sigmund Freud

3) kognitivní vývoj, asimilace,
akomodace

C) Lev Vygotskij

4) zóna nejbližšího vývoje,
vnitřní řeč, sociální interakce

D) Lawrence Kohlberg

5) instrumentální hédonismus,
univerzální etika, konvence

E) Jean Piaget

Která z následujících možností správně přiřazuje vybrané
pojmy z klíčových vývojových teorií (1 až 5) k jejich
autorům (A až E)?
(A)
(B)
(C)
(D)

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

V jakém sektoru výše uvedeného schématu se dle teorie
Hanse Eysencka nachází temperamentový typ označovaný
jako melancholik?
(A)
(B)
(C)
(D)

1
2
3
4
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1. Člověk a společnost
6.

9.

Hannah Arendtová, publicistka a filosofka, jejíž dílo
přesahuje do psychologie a sociologie, proslula zkoumáním
osobnosti jednoho z hlavních organizátorů holocaustu,
Adolfa Eichmanna. Ve své knize Eichmann v Jeruzalémě:
zpráva o banalitě zla dospívá k závěru, že Eichmann nebyl
žádná psychopatická zrůda, ale obyčejný úředník, který
„pouze“ plnil rozkazy svého vůdce. V roce 1963 se Stanley
Milgram rozhodl zjištění Arendtové experimentálně ověřit.
Který z následujících psychologických experimentů Milgram
zkonstruoval, aby v něm ověřil Arendtové zjištění?
(A) Experiment konformity, který dokazuje, že člověk má
tendenci přizpůsobit se názoru většiny, ačkoli je daný
názor zjevně nesprávný.
(B) Stanfordský vězeňský experiment, v němž je dokázáno, že
člověk je schopen ztotožnit se s rolí, kterou vykonává.
(C) Experiment poslušnosti vůči autoritě, který
zkoumal, jak daleko jsou schopni lidé zajít, když je
instruuje osoba v autoritativním postavení.
(D) Experiment s unikajícím kouřem, který poukázal na
efekt difuze odpovědnosti.

Jeden známý sociolog hodnotil moderní byrokracii velmi
pozitivně jako efektivní nástroj, pomocí kterého může dobře
fungovat stát a kapitalistické uspořádání. Autorita byrokrata
pramení z jeho úřadu, který zastává na základě své
kvalifikace, nikoli na základě dědičného práva, přičemž on
sám se musí podřizovat normám, které prosazuje. Jiný
sociolog však později poukázal na fakt, že moderní
byrokracie může dospět k nefunkčnímu ritualismu, v rámci
kterého dojde k procesu přemístění cílů, což znamená, že pro
byrokrata je striktní dodržování pravidel důležitější než to,
aby jeho instituce dobře plnila svoji funkci. O kterých dvou
slavných sociolozích je řeč?

7.

Průběh které duševní nemoci s největší pravděpodobností
znázorňuje tento graf?
(A) hraniční poruchy osobnosti
(B) periodické depresivní poruchy
(C) bipolární afektivní poruchy
(D) klaustrofobie
8.
Whistleblower, česky řečeno „ten, kdo píská na píšťalku“, je
člověk, který upozorňuje na závažný problém, ale obvykle mu
nikdo nevěnuje pozornost. Nejedná se přitom o žádného
potížistu nebo o osobu, která by vám komplikovala práci.
[…] Nyní ale upozorňuje a varuje před problémem, kterého
si velmi často vůbec nejste vědomi. Ba naopak, ostatní
členové týmu se mohou semknout proti němu.
Whistleblowerovi bychom měli naslouchat, ale opatrně.
(zdroj: https://www.vlastnicesta.cz/clanky/sociologie/poslouchejtewhistleblowera/; upraveno)

Ze sociologického pohledu se v případě whistleblowera
hovoří o určité ______.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo do výše uvedené věty tak, aby byla napsána
věcně správně?
(A) sociální inteligenci
(B) sociální deviaci
(C) sociální organizaci
(D) sociální patologii
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(A)
(B)
(C)
(D)

Max Weber a Robert King Merton
Karl Marx a Émile Durkheim
Peter Berger a Thomas Luckmann
August Comte a Anthony Giddens

10.
Jednou z důležitých zásad sociologického výzkumu je, že
z korelace (souvislosti) nelze automaticky přímo usuzovat na
kauzalitu (příčinu a následek). U kterého z následujících
tvrzení by korelace mohla nejpravděpodobněji poukazovat
i na kauzualitu?
(A) Na konci první dekády 21. století došlo v České
republice k poklesu počtu osob, které volí levicové
strany. Ve stejné době se zvýšil počet osob, které
začaly sympatizovat s nejradikálnějším křídlem KSČM.
(B) V posledních dvou dekádách se v důsledku stárnutí
populace v České republice snižuje počet
ekonomicky aktivních osob. Ve stejném období se
začaly zvyšovat nároky na státní rozpočet v oblasti
vyplácení starobních důchodů.
(C) V roce 2018 se zvýšil počet zahraničních návštěvníků
Prahy o 25 %. Ve stejném roce se snížil počet českých
občanů, kteří navštívili Hradec Králové.
(D) V České republice došlo v 90. letech k nárůstu počtu
branců, kteří byli osvobozeni od povinné vojenské
služby. Ve stejné době došlo v Ruské federaci ke
snižování početních stavů armády.
11.
Pojem socializace vyjadřuje proces, během kterého se
jedinec začleňuje do společnosti, osvojuje si její hodnoty,
normy, chování a přijímá různé sociální role. Výsledkem
tohoto procesu je vytvoření sociální identity.
Které z následujících tvrzení o socializaci neplatí?
(A) V rámci socializace probíhá i genderová socializace, kdy
se jedinec na sebe učí pohlížet jako na muže či ženu.
(B) Příkladem záměrné socializace je pedagogické
působení učitelů.
(C) Proces socializace je zdárně ukončen v momentě,
kdy jedinec dosáhne absolutní konformity vůči
většinové společnosti, ve které žije.
(D) Důležitou roli v procesu socializace hrají i masmédia.
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1. Člověk a společnost
12.

Která z níže uvedených možností nejpřesněji vystihuje, jaký
typ sociální kolektivity zobrazuje prezentovaný snímek
z koupaliště krajského města?
(A) pouze malé sociální skupiny
(B) pouze sociální agregát (shluk)
(C) pouze dav
(D) kombinaci malých sociálních skupin a sociálního
agregátu (shluku)
13.
V moderní industriální společnosti – stejně jako v mnoha
předindustriálních tradičních společnostech – je dělba práce
výrazně podmíněna a ovlivňována kategorií pohlaví a panuje
zde ______. I v našem postindustriálním sociálním prostředí
je dosud rozšířený stereotyp žen jako hospodyněk
a vychovatelek dětí a mužů jako hlav a živitelů rodiny.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo do výše uvedeného textu tak, aby byl ze
sociologického hlediska napsán smysluplně?
(A) biodiverzita
(B) genderová nerovnost
(C) feministický aktivismus
(D) atavismus

14.

Na výše uvedeném obrázku vidíme model tzv. moderního
světového systému, jehož autorem je Immanuel Wallerstein.
Model vznikl v 70. letech minulého století. Autor s jeho
pomocí ukazuje vztahy a zároveň závislosti mezi státy jádra
(core), periferie (periphery) a semiperiferie (semi-periphery)
z hlediska jejich ekonomické vyspělosti, kdy nejvyspělejší
státy patří do jádra a nejméně vyspělé do periferie. Která
z následujících možností nejlépe charakterizuje, co bude
jednotlivá část nabízet těm druhým?
(A) Státy jádra poskytují ostatním zemím zejména zboží
s vyšší přidanou hodnotou a levnou pracovní sílu.
(B) Státy jádra poskytují ostatním zemím zejména suroviny
a zboží s nižší přidanou hodnotou.
(C) Státy periferie poskytují ostatním zemím zejména
suroviny a zboží s vyšší přidanou hodnotou.
(D) Státy periferie poskytují ostatním zemím zejména
suroviny a levnou pracovní sílu.
15.
Při první menstruaci se z děvčátka stala dívka. První žena
v rodině, která na to přišla, jí musela dát obrovskou facku.
Takovou facku, aby [dívka] měla celý den červenou tvář. […]
To proto, aby byla odolná proti ranám ženského osudu, aby
byla zdravá a hezká jako prokrvená tvářička po facce.
(zdroj: Krčková, Anna. Bakalářská práce, FSV UK, 2011)
Která z následujících možností správně uvádí, jaký jev je
z pohledu sociologie popisován ve výše uvedené ukázce?
(A)
(B)
(C)
(D)
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tabu
domácí násilí
sociální role
přechodový rituál
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1. Člověk a společnost
TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 17
Neublížíme našim filosofům, nýbrž budeme k nim mluviti spravedlivě, když je budeme nutiti, aby pečovali o ostatní a střehli jich.
Řekneme jim totiž: filosofové, kteří se vyskytují v ostatních obcích, právem jsou osvobozeni od námah veřejné činnosti; neboť
tam vyrůstají sami od sebe bez vůle ústavy platné v každé z nich, a jest správné, že co jest samorostlé a neděkuje nikomu za
pěstování, že také nemá chuť někomu spláceti pěstovné; avšak vás jsme vypěstovali my jako v úlech za správce i krále ve prospěch
nás samých i ostatní obce a jste lépe i dokonaleji než oni vychováváni a spíše schopni zabývati se obojí činností. Musí tedy po
řadě každý sestoupiti do příbytku ostatních a zvykati si viděti v temnu; neboť až si zvyknete, budete tisíckrát lépe než oni viděti
a poznávati všechny jednotlivé obrazy, co jsou a co představují, protože jste uzřeli pravdivé skutečno krásna, spravedlnosti
i dobra. A takto správa obce bude nám i vám skutečností a ne zdáním, jako tomu jest nyní u většiny obcí, spravovaných od lidí,
kteří vespolek bojují o stíny a sváří se o vládu, jako by to bylo nějaké veliké dobro. Avšak pravda má se snad jistě takto: ve které
obci mužové k vládě určení mají nejméně chuti vládnouti, ta jest zcela jistě nejlépe a nejsvorněji spravována, ale ta, která dostane
vládce opačné, naopak.
(zdroj není s ohledem na povahu otázek uveden)
16.

17.

Uvedená ukázka odkazuje na významný filosofický text.
Která z následujících možností správně uvádí jeho autora
a název?

Která z následujících možností nejlépe vystihuje jednu
z myšlenek vyjádřených ve výše uvedené ukázce?

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

Niccolò Machiavelli; Vladař
svatý Augustin; O Boží obci
Aristotelés; Politika
Platón; Ústava
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(A) Filosofové by měli vládnout obci, která je vychovala
k vládě.
(B) Filosofové by měli vládnout, jestliže mají chuť
vládnout.
(C) Filosofové by neměli vládnout, neboť po vládě netouží.
(D) Filosofové by neměli vládnout, neboť jsou v každé obci
právem osvobozeni od veřejné činnosti.
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1. Člověk a společnost
18.

20.

V novověkých teoriích poznání se jedná o mentální obsahy,
které nebyly získány ze zkušenosti, ale patří k původní výbavě
lidského ducha. Tato myšlenka se objevuje již v řecké filosofii;
do centra pozornosti se však dostala až v 17.–18. století, kdy se
rozhořel spor o povahu lidského poznání mezi britským
empirismem reprezentovaným Johnem Lockem a kontinentálním
racionalismem zastoupeným René Descartem.

Thomas Kuhn ve své knize Struktura vědeckých revolucí
píše: Objevy začínají tak, že si vědci uvědomí nějakou
anomálii, to jest poznají, že příroda nějak porušila
očekávané výsledky, jež plynou z paradigmatu, které
v normální vědě vládne. Objev pak pokračuje více či méně
rozsáhlým průzkumem oblasti anomálie. Uzavřen je pak
pouze tehdy, když je paradigmatická teorie upravena tak, aby
anomálie spadala do oblasti očekávaných výsledků.

O které z následujících filosofických kategorií pojednává
uvedený text?
(A)
(B)
(C)
(D)

o ideji mnou samým vytvořené
o vrozené ideji
o impresi
o hypotetickém imperativu

19.
Jan Patočka ve svém spisu Věčnost a dějinnost píše: Tradiční
ontologie rozeznává podstatu věcí, tedy to, čím věci jsou,
a existenci, čili fakt, že jsou. Je stará metafyzická diskuse,
zdali essence a existence se liší reálně, nebo pouze pojmově.
Zdali rozeznávání samo má tedy reální význam, který nám
něco praví o stavbě věcí, nebo jde-li jen o pomůcku našeho
chápání lidského, která nemá smyslu, uvažujeme-li jsoucno
samo v sobě.
Která z následujících možností obsahuje nejlepší označení
výše uvedeného rozdílu mezi jsoucnem a bytím?
(A)
(B)
(C)
(D)

Occamova břitva
ontologická diference
specifická diference
falsifikace
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Která z následujících možností nejlépe vysvětluje vzhledem
k uvedenému textu pojem paradigma?
(A) Paradigma je nejobecnější pojem určitého vědeckého
oboru. Z ontologického pohledu se jedná o možnou
třídu předmětů, z hlediska gnoseologie o možnou třídu
predikátů.
(B) Paradigma je systém znaků a pravidel pro operace se
znaky ve vědě. Je dáno souborem primitivních
symbolů, formačními pravidly a axiomy. Umožňuje
v podstatě mechanickou práci se znaky bez ohledu na
jejich význam.
(C) Paradigma představuje společný vzor vědy obvykle
převládající v určitém období. Jedná se o model, ze
kterého vycházejí tradice vědeckého výzkumu. Je to
struktura představ, hodnot a vědeckých postupů.
(D) Paradigma je v nejobecnějším slova smyslu vše, co jest
a čemu náleží bytí. Projevuje se obrovskou mnohostí
způsobů, o nichž lze různě vypovídat. Vzhledem k jeho
přesažnosti ho lze považovat za transcendentální.
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2. Stát a právo
24.

21.
Vláda
jednoho

Vláda
několika

Vláda
všech

Dobrá forma

1)

2)

3)

Špatná forma

tyranie

oligarchie

demokracie

Která z následujících možností správně nahrazuje čísla
1), 2) a 3) příslušnými pojmy v uvedené tabulce tak, aby
odpovídala Aristotelovu pojetí státních forem?
(A)
(B)
(C)
(D)

1) konstitucionalismus; 2) autokracie; 3) sofokracie
1) monarchie; 2) aristokracie; 3) politeia
1) diktatura; 2) meritokracie; 3) ochlokracie
1) demagogie; 2) aristokracie; 3) despocie

22.
Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami ______
bojů. […] Moderní státní moc je jen výborem, který spravuje
společné záležitosti ______.
Výše uvedená ukázka je parafrází jednoho významného
ideového textu z 19. století. Kterou z následujících možností
je zapotřebí doplnit do výše uvedeného textu tak,
aby smysluplně
odrážela
hlavní
myšlenky
textu
a parafrázovaného myšlenkového zdroje?
(A)
(B)
(C)
(D)

třídních; buržoazie
násilných; proletariátu
násilných; buržoazie
národnostních; proletariátu

čl. 8 Ústavy ČR
Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.
Která z následujících možností správně uvádí příklad
činnosti, jež je výrazem výhradně samosprávy územních
samosprávných celků?
(A)
(B)
(C)
(D)

vydání řidičského průkazu
zřízení obecní policie
vydání stavebního povolení
vydání živnostenského listu

25.
Přibližně od poloviny 19. století se ženy z různých sociálních
skupin v/ve ______ Anglii začaly zasazovat o získání
volebního práva. Sdružovaly se za tím účelem
v nejrůznějších spolcích, pořádaly veřejná setkání či
demonstrace a často na tu dobu nevybíravými způsoby
propagovaly svoje názory. Postupně se tato iniciativa
rozšířila téměř po celém západním světě. Pro členky těchto
skupin se ujalo označení ______. Jejich úsilí se v plné míře
naplnilo až ve 20. století, kdy se volební právo stalo
v největší míře ______.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně
správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

viktoriánské; sufražetky; všeobecné
konstituční; aktivistky; tajné
absolutistické; feministky; přímé
diktátorské; socialistky; svobodné

23.
čl. 22, odst. 1 Ústavy ČR
S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu
prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které
stanoví zákon.
Který z následujících pojmů nejlépe vystihuje princip
popsaný ve výše uvedeném článku ústavy?
(A)
(B)
(C)
(D)

abdikace
inkompatibilita
kontrasignace
imunita
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2. Stát a právo
TEXT K ÚLOHÁM 26 AŽ 27
Na počátku minulého století Vídeň jako metropole jen kvetla – bylo patrné, že je to město kosmopolitní, v umění avantgardní
a v politice dobrodružné. Skládali tu Richard Straus a Gustav Mahler, malovali Gustav Klimt a Egon Schiele, psali Robert Musil
a Arthur Schnitzler. […] Sigmund Freud praktikoval psychoanalýzu a Lev Trockij vysedával po kavárnách. […] V jedné
z takových kaváren si na jaře roku 1895 zapálil Sigmund Freud doutník, a jak se dalo od něj čekat, šlo o víc než jen o pouhý
doutník. Byla to oslava svobody – proti demokracii.
V březnu toho roku totiž Vídeň zvolila starostou ultranacionalistu Karla Luegera. Jeho politický program byl odporný.
Pravidelně přirovnával Židy k sarančatům, žádal, aby byli rozdrceni v půdě jako hnojivo nebo naloženi na loď a utopeni v moři.
Rakouský císař František Josef I. usoudil, že zvolení Luegera ohrožuje ve městě občanské svobody, a učinil něco nečekaného –
odmítl volbu uznat. […] Freud chtěl císařovu rozhodnutí veřejně zatleskat, a proto si zapálil doutník, tradiční symbol oslavy.
Luegera nemohl nikdo považovat za vzor demokrata, ale jeho mocenský vzestup byl přímým důsledkem rozmachu demokracie
v Rakousku. V šedesátých a sedmdesátých letech 19. století tu mohla volit jen bohatá a vzdělaná střední třída a jejím programem
byla svoboda projevu, ústavnost a hospodářský liberalismus. Proslulý vídeňský kosmopolitismus a pokrokový charakter byly
produktem právě tohoto omezeného volebního práva. V osmdesátých a devadesátých letech voličů přibylo – paradoxně díky
požadavkům liberálů. Volit teď mohla velká většina dospělých mužů a atmosféra v zemi se brzy změnila. Dělníky a zemědělce
obdařené novým právem občanské reformy buržoazie nezajímaly a snadno je ovlivňovala plamenná rétorika socialistů (ta byla
mezi dělníky zvlášť účinná) a ultranacionalistů (na kterou zase slyšeli venkované). Lueger skvěle sestavil svůj volební program,
spojil v něm nacionalistické cíle s komunistickými – a nazval ho křesťanským socialismem.
(zdroj: Zakaria,Fareed. Budoucnost svobody)
26.

27.

Kterým z následujících témat se uvedený text nezabývá, a to
ani kontextově?

Která z následujících dobových politických reálií vyplývá
z uvedeného textu?

(A) růzností politických preferencí jednotlivých skupin
obyvatelstva
(B) charakterem křesťansko-demokratické politiky
(C) dopady rozšíření volebního práva na charakter
vítězných politických kandidátů
(D) vztahem liberálních svobod a demokratické volby

(A) Svoboda projevu a hospodářský liberalismus jsou
hodnoty, na kterých dělníkům a venkovanům velice
záleželo.
(B) Liberálové se ve Vídni snažili zamezit rozšíření
volebního práva, neboť věděli, že to může ohrozit
liberální charakter města.
(C) Demokratickými volbami nemusí být vždy zvolen
demokratický kandidát, který hájí lidská práva
a svobodu.
(D) Demokratická volba vždy vede k upevnění liberálních
práv a svobod.
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28.

31.

Tento politický režim je politickým režimem s omezeným,
neodpovědným pluralismem, který nemá vypracovanou vůdčí
ideologii, ale zato výraznou mentalitu; vyznačuje se absencí
intenzivní a extenzivní politické mobilizace (s výjimkou
některých etap svého vývoje). Vůdce nebo malá skupina
vůdců disponuje mocí, která formálně má nejasně vymezené,
avšak snadno předvídatelné hranice. Tento politický režim
umožňuje existenci odlišných politických postojů, ty jsou ale
spíše tolerované než uznávané. Mohou však existovat na
politické moci více či méně nezávislé nepolitické subkultury,
jako například církve, kulturní instituce, univerzity […]
apod.
(zdroj: Novák, Miroslav. Úvod do studia politiky)

1. právní předpis

A: rodinné právo

2. právní norma

B: občanský zákoník

3. právní princip

C: souhrn všech platných pravidel
na území státu

4. právní řád

D: vzájemná pomoc a solidarita

5. právní odvětví

E: Manžel má právo zastupovat
svého manžela v jeho běžných
záležitostech.

Který z nedemokratických politických režimů je ve výše
uvedeném textu nejpravděpodobněji charakterizován?

Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým
právním termínům a kategoriím (1 až 5) správně přiřazeny
jejich nejvhodnější charakteristiky či příklady (A až E)?

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

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

totalitní režim
autoritářský režim
kvazifašistická demokracie
hybridní totalitarismus

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

29.
Která z následujících možností nejlépe vystihuje jeden
z charakteristických rysů parlamentní formy vlády?
(A) Zákony mohou obvykle navrhovat pouze prezident
a vláda.
(B) Prezident za žádných okolností nedisponuje
v parlamentním systému možností rozpustit parlament.
(C) Vláda se opírá o důvěru zastupitelského orgánu a
může být jmenována jen s jeho podporou.
(D) Parlamentní systém je slučitelný výhradně
s republikánským zřízením (s monarchistickým
slučitelný není).
30.
§ 37 Způsob hlasování
(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv.
(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden)
Pro které volby v ČR je charakteristický výše zmíněný
systém preferenčních hlasů?
(A)
(B)
(C)
(D)

pro volby do Senátu PČR
pro volby do Evropského parlamentu
pro volby do zastupitelstev krajů
pro volby do zastupitelstev obcí
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32.

33.

„A takhle já to nenechám!“ To byla první slova pana Kučery,
který si právě vyslechl rozsudek odvolacího soudu. Jeho
žaloba na zaplacení dlužné pohledávky proti společnosti
Hejsek a Lotr, s. r. o., byla zamítnuta. Když se pan Kučera po
prohraném soudu dostavil domů a uklidnil se, začal
přemýšlet, jak se může rozsudku odvolacího soudu bránit. Na
poradu přizval i souseda pana Rokose, který před desítkami
let vystudoval právnickou fakultu. Soused Rokos však pana
Kučeru příliš nepotěšil. Jednoznačně mu totiž sdělil, že
obrana proti rozsudku odvolacího soudu možná není. Česká
republika má totiž pouze dvoustupňový systém soudnictví,
a pokud pan Kučera prohrál ve druhé instanci, není mu
pomoci. Nedůvěřivý pan Kučera si den na to pozval na
poradu jiného souseda, pana Slámu. Ten sice práva nikdy
nestudoval, zato však četl detektivní romány, takže se cítil
být v podobných záležitostech dostatečně erudovaným. Pan
Sláma panu Kučerovi k jeho potěšení sdělil, že proti
rozhodnutí odvolacího soudu může samozřejmě podat
dovolání k Ústavnímu soudu. Pan Kučera s ohledem na to
dovolání k Ústavnímu soudu hned následujícího dne
skutečně podal. Jaké však bylo jeho zklamání, když Ústavní
soud jeho dovolání odmítl a případem se věcně vůbec
nezabýval.

Která z následujících možností popisuje situaci, kdy podnět
k veřejnému ochránci práv (tzv. ombudsmanovi) za účelem
zastání bude odložen, protože nespadá do jeho působnosti?

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na
otázku, zda pan Rokos a pan Sláma poskytli panu Kučerovi
ohledně možností obrany proti rozhodnutí odvolacího soudu
správné informace?
(A) Pan Rokos poskytl nepravdivou informaci, neboť
zcela opomněl mimořádný opravný prostředek v
podobě dovolání k Nejvyššímu soudu a případně
možnost podání ústavní stížnosti k Ústavnímu
soudu. Pan Sláma poskytl nepravdivou informaci,
neboť sice uvážil možnost podání dovolání, avšak
nesprávně k Ústavnímu soudu.
(B) Pan Rokos poskytl nepravdivou informaci, neboť zcela
opomněl mimořádný opravný prostředek v podobě
dovolání k Nejvyššímu soudu, popř. Ústavnímu soudu.
Pan Sláma poskytl pravdivou informaci, neboť správně
uvážil možnost podání dovolání k Ústavnímu soudu,
přičemž neúspěch tohoto dovolání musel být dán
jinými důvody.
(C) Pan Rokos poskytl pravdivou informaci, neboť
v daném případě skutečně neexistuje řádný opravný
prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu. Pan
Sláma poskytl nepravdivou informaci, neboť
mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání by
sice byl přípustný, avšak musel by být podán
k Vrchnímu soudu.
(D) Pan Rokos poskytl pravdivou informaci, neboť řízení
před soudy v České republice je skutečně pouze
dvoustupňové. Dovolání k Nejvyššímu soudu, popř.
Ústavnímu soudu, by tak bylo možné pouze tehdy,
pokud by o věci rozhodoval jako soud prvního stupně
Vrchní soud. Pan Sláma poskytl nepravdivou
informaci, neboť v dané situaci nebylo podání dovolání
k Ústavnímu soudu možné.
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(A) Vedení věznice odmítlo povolit návštěvu advokáta
u jeho klienta.
(B) Účastník soudního řízení není spokojen
s rozhodnutím odvolacího soudu o svém odvolání.
(C) Zdravotní pojišťovna nereaguje na žádost o vydání
soupisu poskytnuté zdravotní péče.
(D) Stavební úřad nevydal v zákonné lhůtě stavební
povolení, a to bez udání důvodů.
34.
§ 1635 První třída dědiců
(1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho
manžel, každý z nich stejným dílem.
(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl
stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších
potomcích téhož předka.
§ 1636 Druhá třída dědiců
(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě
manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se
zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho
smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu
pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni
výživou na zůstavitele.
(2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy
nejméně polovinu pozůstalosti.
§ 1637 Třetí třída dědiců
(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě
stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se
zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho
smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu
pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni
výživou na zůstavitele.
(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají
jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.
Petr žije ve společné domácnosti s přítelkyní Ivetou, se
kterou má dvouletého syna Jakuba. S Marií, svojí
právoplatnou manželkou, se kterou má dvě děti (nezletilou
Zuzku a zletilého Radima), se doposud nerozvedl. Cestou
z práce Petr havaroval a následkům zranění podlehl. Závěť
po sobě nezanechal. Která z následujících možností správně
uvádí, kdo bude na základě výše uvedených ustanovení po
Petrovi dědit?
(A)
(B)
(C)
(D)

Dědit budou pouze všechny děti.
Dědit budou pouze Iveta a Jakub.
Dědit budou pouze Marie, Zuzka a Radim.
Dědit budou všechny děti a Marie.
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35.

37.

Pan Alfons v době před uzavřením manželství založil
společnost s ručením omezeným. Jednateli společnosti se
stali pan Alfons a jeho dva společníci. V roce 2015 se pan
Alfons oženil, aniž by s manželkou uzavřel předmanželskou
smlouvu, a manželství stále trvá. Je vyplacený podíl na zisku
společnosti za rok 2019, který náleží panu Alfonsovi,
součástí společného jmění manželů (tedy pana Alfonse a jeho
manželky)?

Kdo v době spáchání činu ______, není trestně odpovědný.

(A) Ano, podíl na zisku náleží do společného jmění
manželů.
(B) Ano, ovšem jen s písemným souhlasem ostatních
společníků firmy.
(C) Ne, podíl na zisku do společného jmění manželů
nepatří.
(D) Ne, do společného jmění manželů náleží jen polovina
podílu na zisku. Druhá polovina zůstává výhradním
vlastnictvím pana Alfonse.
36.
Zřejmě každý z nás má představu o tom, co se skrývá pod
pojmem „věc“. Máme-li ovšem definovat pojem věci pro
účely práva, zjistíme, že se nejedná o právě snadný úkol. Tak
například občanský zákoník definuje pojem věci ve svém
§ 489 následovně: Věc v právním smyslu (dále jen věc) je
vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Takto
definovanou věc pak lze podle občanského zákoníku rozdělit
na celou řadu podkategorií. Níže uvádíme některé z nich:
§ 496: hmotná a nehmotná věc
Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má
povahu samostatného předmětu. Nehmotné věci jsou práva,
jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.
§ 498: movitá a nemovitá věc
Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se
samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim,
a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li
jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku,
a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení
její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je
jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.
§ 499: zastupitelná a nezastupitelná věc
Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu,
je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné.
§ 500: zuživatelná a nezuživatelná věc
Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování,
zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty
movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru,
pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány
jednotlivě. Ostatní věci jsou nezuživatelné.
Která z následujících možností správně uvádí věc, jež má
zároveň všechny následující charakteristiky: hmotná, movitá,
nezastupitelná a nezuživatelná?
(A) Vila Tugendhat
(B) originál obrazu od Pabla Picassa
(C) automobil Škoda Kodiaq
(D) 20 let staré archivní víno
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Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechané místo do výše uvedeného § 25 trestního zákoníku
tak, aby byl napsán v souladu s paragrafovým zněním?
(A)
(B)
(C)
(D)

byl v silném rozrušení
využíval ochrany služebního poměru
nedovršil patnáctý rok svého věku
nedovršil osmnáctý rok svého věku

38.
Trestní právo definuje spáchání trestného činu v nevědomé
nedbalosti jako situaci, kdy pachatel nevěděl, že svým
jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač
o tom vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům
vědět měl a mohl.
Která z následujících situací (pouze na základě uvedených
informací) nejlépe odpovídá situaci nevědomé nedbalosti
v trestním právu?
(A) Pan Závodník nechtěl čekat na semaforu na zelenou,
proto před křižovatkou přidal plyn a projel i přesto, že
měl zastavit. Za křižovatkou porazil dva chodce,
kterým způsobil těžkou újmu na zdraví.
(B) Mladá lékařka bez atestace po náročných 10
hodinách noční služby nesprávně vyhodnotila
výsledky vyšetření pacienta a místo akutní
hospitalizace jej zaslala domů, kde pacient po
několika hodinách upadl do bezvědomí a jeho stav
se výrazně zhoršil. Soudem bylo stanoveno, že
chybou lékařky byla způsobena těžká újma na
zdraví.
(C) Kuchař v restauraci při přípravě guláše použil i maso,
které již mělo prošlou dobu spotřeby, jelikož doufal, že
se po tepelné úpravě nic nepozná. Několik zákazníků
restaurace muselo být po jeho požití hospitalizováno
s vážnými střevními problémy.
(D) Pan Odvážný se posilnil několika skleničkami tvrdého
alkoholu, poté šel do své oblíbené hospody, kde po
krátké hádce udeřil svého známého Pavla několikrát do
obličeje a břicha.
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39.

40.

Alžběta donesla dne 3. května 2019 zaměstnavateli písemnou
výpověď. Následně si vše rozmyslela a chce výpověď
odvolat. Které z následujících tvrzení ve vztahu k výpovědi
podané zaměstnancem je správné?

1) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody
2) trvalý pobyt na obecním úřadě v obci, kde se konají volby
3) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
4) věk 18 let

(A) Je-li odvolání výpovědi učiněno v prvním měsíci
výpovědní lhůty, zaměstnavatel je povinen odvolání
vyhovět.
(B) Jestliže se jedná o výpověď ze strany vedoucího
zaměstnance, odvolání výpovědi je možné učinit pouze
do 14 dnů od jejího podání.
(C) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem
zaměstnavatele.
(D) Zaměstnavatel musí odvolání výpovědi vždy vyhovět,
ledaže by tomu bránily mimořádné okolnosti.
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Které z výše uvedených skutečností (1 až 4) vylučují
jednotlivce z možnosti být zvolen starostou obce?
(A)
(B)
(C)
(D)

jen 1, 3
jen 1, 4
jen 2, 4
jen 1, 2, 3
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41. Úloha na základě NOK vyřazena.

Mapa zobrazuje členské státy EU k roku 2012. Která
z následujících možností uvádí správně důvod, proč zůstala
většina balkánských států dlouhou dobu mimo evropskou
integraci?
(A) společné dlouhodobé odmítání integračních snah
(B) silný vliv Ruska v celém regionu
(C) dlouhodobě přetrvávající nedemokratické režimy
v celém regionu
(D) vleklý válečný konflikt mezi jednotlivými zeměmi
42.
Ve veřejném prostoru (duben 2019) se objevila zpráva
s titulkem „Evropská unie definitivně schválila směrnici
o autorském právu“. Ta radikálně mění přístup k autorskému
právu na území států EU. Která z následujících možností
nejlépe charakterizuje, jakou povahu má směrnice a jaký je
podíl orgánů EU na jejím schvalování?
(A) Směrnice EU je právní předpis, který je po schválení
Radou EU a Evropským parlamentem okamžikem jeho
zveřejnění právně závazný a všichni občané EU se jím
od té doby musejí řídit.
(B) Směrnice EU je právní předpis, který po schválení
Radou EU a Evropským parlamentem musejí
jednotlivé členské státy do určité doby
implementovat do svého právního řádu.
(C) Směrnice EU je právní předpis, který je po schválení
Evropskou radou a Radou EU okamžikem jeho
zveřejnění právně závazný a všechny státy EU se jím
od té doby musejí řídit.
(D) Směrnice EU je právní předpis, který je po schválení
Radou EU a Evropskou komisí okamžikem jeho
zveřejnění právně závazný a všechny státy EU se jím
od té doby musejí řídit.

TEXT K ÚLOHÁM 43 AŽ 44
Nejpřísnějším postihem členského státu je pozastavení jeho
členských práv, včetně rozhodovacích práv v Radě, které je
možné uložit na základě čl. 7 Smlouvy o EU (dále SEU)
v případě, pokud tento stát závažným a trvajícím způsobem
porušil hodnoty Unie, tj. úctu k lidské důstojnosti, svobodu,
demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv,
včetně práv příslušníků menšin. Než je taková sankce
uložena, může Rada EU nejprve konstatovat, že k takovému
porušení může dojít, což umožní danému státu své jednání
napravit, a vyhnout se tak postihu. Řízení je zahajováno na
odůvodněný návrh jedné třetiny členských států, Evropského
parlamentu a Komise. Rada EU pak může většinou čtyř pětin
svých členů po obdržení souhlasu Evropského parlamentu
rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský
stát závažně porušuje hodnoty Unie. Pokud se toto nebezpečí
projeví, může Evropská rada za obdobných procesních
podmínek jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému
a trvajícímu porušení hodnot Unie ze strany daného
členského státu, poté co tento členský stát vyzve, aby se k této
věci vyjádřil. Bylo-li učiněno zjištění, že členský stát
závažným způsobem porušuje hodnoty Unie, zejména
základní lidská práva, může Rada EU kvalifikovanou
většinou rozhodnout, že určitá práva, která pro dotyčný stát
vyplývají z použití Smluv, včetně hlasovacích práv zástupců
jeho vlády v Radě EU, budou pozastavena. Povinnosti
dotyčného členského státu vyplývající ze Smluv jsou pro tento
stát v každém případě i nadále závazné.
(zdroj: Tomášek, Michal; Týč, Vladimír. Právo EU, s. 129.)
43.
Které z následujících tvrzení vyplývá z výše uvedeného
textu?
(A) Při porušení hodnot EU členským státem je proti němu
automaticky aktivován článek 7 SEU.
(B) Článek 7 SEU umožňuje v krajním případě dočasně
vyloučit členský stát z EU.
(C) Stát, kterému je pozastaveno hlasovací právo v Radě
EU, nemusí dle legislativy EU dočasně respektovat
primární právo EU.
(D) O pozastavení hlasovacích práv členského státu v
Radě EU rozhoduje Rada EU.
44.
V roce 2018 bylo výše charakterizované řízení zahájeno
proti Polsku. Která z následujících možností nejlépe
charakterizuje, co bylo příčinou zahájení řízení?
(A)
(B)
(C)
(D)
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popírání holocaustu členy polské vlády
reforma soudnictví mající dopad na jeho nezávislost
zavedení plošné cenzury médií
zavedení trestu smrti, které je v rozporu s Listinou
základních práv EU
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45.

49.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) jsou voleni přímou
volbou na ______ funkční období. České republice je
vyhrazeno v EP ______ křesel. Parlament má několik
oficiálních sídel. V ______ se europoslanci scházejí jeden
týden v měsíci na plenárním zasedání. Stálé výbory EP se
scházejí mezi plenárními zasedáními v ______, kde se konají
také tzv. miniplenární zasedání.

Úkolem nejznámějšího parašutistického výsadku vyslaného
během druhé světové války z Velké Británie na území
Protektorátu Čechy a Morava bylo uskutečnění atentátu na
______ Reinharda Heydricha. Původní plán útoku
předpokládal, že výsadkáři Jozef Gabčík a ______ zaútočí
poblíž Heydrichova sídla v Panenských Břežanech. Po
průzkumu terénu však byla jako náhradní místo atentátu
zvolena zatáčka do ulice V Holešovičkách, kde musel
projíždějící Heydrichův vůz zpomalit. Atentátníkům se
nepodařilo Heydricha na místě usmrtit, přesto však o několik
dní později utrpěným zraněním podlehl. Účastníci operace
zaplatili za svůj čin životem v kryptě kostela ______ v Praze.
Odhaduje se, že v reakci na atentát nacisté zabili na dva tisíce
lidí.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit
(v daném pořadí) na vynechaná místa ve výše uvedeném
textu tak, aby byl napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

čtyřleté; 18; Lucemburku; Bruselu
pětileté; 21; Štrasburku; Bruselu
šestileté; 35; Bruselu; Lucemburku
šestileté; 15; Bruselu; Štrasburku

46.
Ve které z níže uvedených možností jsou uvedeny země, jež
sice nejsou členy EU, ale jsou součástí tzv. schengenského
prostoru?
(A)
(B)
(C)
(D)

Turecko, Řecko
Švédsko, Finsko
Švýcarsko, Norsko
Bulharsko, Rumunsko

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl
napsán věcně správně?
(A) protektorátního prezidenta; Karel Čurda; sv. Ignáce
(B) říšského protektora; Josef Valčík; sv. Marie před
Týnem
(C) zastupujícího říšského protektora; Jan Kubiš; sv.
Cyrila a Metoděje
(D) autora myšlenky holokaustu; Josef Mašín; sv. Mikuláše
50.

47.
Která z nabízených možností zahrnuje pouze ty politiky,
jež se označují jako tzv. muži 28. října, to znamená politiky,
kteří se aktivně podíleli na vyhlášení samostatného
československého státu v Praze?
(A)
(B)
(C)
(D)

Milan R. Štefánik, Tomáš G. Masaryk, Edvard Beneš
Alois Rašín, Antonín Švehla, Vavro Šrobár
Milan R. Štefánik, Klement Gottwald, Antonín Švehla
Klement Gottwald, Alois Rašín, Antonín Švehla

48.
______: Časně ráno byla zpráva již po celém městě a hned
z rána vyvěšeny byly již prapory z městské radnice. V devět
hodin ráno na to visely prapory již z 12 domů na náměstí,
hloučky lidu stály na náměstí a rokovaly o událostech. Hned
na to se proneslo „Dolů s orly“ a toho chopila se naše
mládež. […] Z balkonu soudní budovy pronesl pan starosta
Maštálka krátkou řeč, v níž objasnil zásluhy Čechoslováků –
legionářů – o naši vlast, oceňoval zásluhy ______ a přečetl
úryvky z novin i nabádal ke klidu a svornosti.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na
vynechaná místa do výše uvedené citace tak, aby správně
reflektovala události ve městě Sobotka?
(A)
(B)
(C)
(D)

1918; Wilsonovy
1945; generála Syrového
1945; Ben Gurionovy
1968; Brežněvovy
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[Tehdy] docházelo k projevům zoufalého odporu proti
„novému světu“. Veliké lesní komplexy v Čechách, na
Moravě i na Slovensku se opět naplnily partyzánskými
skupinami jako za války a tyto skupiny, podporovány
rozličnými nespokojenci po vsích, městečkách i velkých
městech, vyvíjely živou útočnou činnost. Přepadaly úřadovny
místních národních výborů, prováděly sabotáže v dopravě,
zakládaly požáry, ano, i likvidovaly lidi, které považovaly za
zodpovědné představitele režimu. V některých chvílích to
vypadalo, jako by se Československo ocitalo na pokraji
občanské války, a zahraniční rozhlasy […] využívaly této
situace, aby rozdmychávaly ve svém zájmu neklid
v republice.
V citované ukázce z pamětí historika Zdeňka Kalisty je
popisována odbojová činnost. O který z československých
odbojů se jedná?
(A) první československý odboj v období Velké války
1914–1918
(B) druhý československý odboj v období tzv. druhé
československé republiky 1938–1939
(C) druhý československý odboj v období nacistické
okupace 1939–1945
(D) třetí československý odboj v období tzv.
československého stalinismu na přelomu 40. a 50. let
20. století
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51.

53.

Které území historicky přináležející Německému státu získal
Sovětský svaz po porážce Třetí říše a je dodnes součástí
Ruské federace?

Chtěl jsem začít jednat a ukončit to šílenství politiky
vzájemného zastrašování, byl jsem si však vědom, že to budu
moci udělat teprve tehdy, až zdokonalíme svoji armádu tak,
abychom mohli se Sověty vyjednávat z pozice síly, nikoli
slabosti. […] Zahájili jsme proto rozsáhlý program
rekonstrukce armády a mezitím jsem se snažil o to (převážně
prostřednictvím neveřejného diplomatického jednání), abych
Rusy dostal k jednacímu stolu. […] Více než pět let
nepřinášela moje tajná diplomacie žádný hmatatelný
výsledek hlavně z jednoho důvodu – sovětští vůdcové mi
umírali přímo před očima. Když jsme však přijeli do Ženevy,
tušil jsem, že bychom se tentokrát mohli s novým mužem
Kremlu někam dostat. Když jsme pak hovořili s Gorbačovem
u krbu, bylo zřejmé, že je přesvědčeným zastáncem
sovětského způsobu života a věří celé řadě
propagandistických pomluv – například že u nás ve
skutečnosti vládnou výrobci zbraní, k černochům se chováme
jako k otrokům a každý druhý Američan je bezdomovec. […]
Naše setkání u šlehajících plamenů krbu trvalo asi hodinu
a půl, a když skončilo, měl jsem pocit, že se ve vztazích mezi
našimi zeměmi něco zásadního změnilo. Věděl jsem, že se
musíme pokusit udržet při životě to, co tady vzniklo. […]
Stoupali jsme do kopce, abychom se opět připojili k našim
stále ještě jednajícím poradcům, a já jsem dodal: „Vždyť jste
ještě nikdy neviděl Spojené státy, nikdy jste tam nebyl.
Myslím, že byste se k nám rád podíval. Co kdybychom se
dohodli, že naše příští setkání uspořádáme napřesrok ve
Spojených státech? Považujte to za moje pozvání.“
„Přijímám
vaše
pozvání,“
odpověděl
Gorbačov
a pokračoval: „Ale vy jste také ještě nenavštívil Sovětský
svaz.“ „To ne,“ odpověděl jsem a on dodal: „Tak bychom
mohli naše třetí vrcholné setkání uspořádat v Sovětském
svazu. Přijedete do Moskvy.“ „Souhlasím,“ odpověděl jsem.
[…] Sám jsem [kdysi] nazval Sovětský svaz „říší zla“. Teď
jsem však zahájil jednání s Kremlem a s úsměvem jsem
podával ruku nejvyššímu vůdci našich nepřátel.

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

Moldavsko a Podněstří
Zakarpatská Ukrajina
Krymský poloostrov
Kaliningradská oblast

52.
O zvláštním postavení Maďarska během druhé světové války
se traduje historka, kdy americký novinář zpovídal
maďarského velvyslance v USA:
– Dobrý den. Po vstupu vaší země do války proti Sovětům by
čtenáře zajímalo pár detailů, Vaše excelence. Maďarsko je
království, že? Kdo je v současné době králem?
– Krále nemáme, státu vládne regent admirál Horthy.
– Aha, takže námořnictvo musí mít v Maďarsku velký vliv.
– Nemáme námořnictvo ani moře.
– Rozumím. Vstoupili jste do války se SSSR. Máte nějaké
územní nároky vůči Sovětskému svazu? Nebo vůči jiným
státům?
– Vůči SSSR nikoli. Máme nároky vůči ______a ______.
– A s těmi jste též ve válce?
– Nikoli, to jsou naši spojenci.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do výše
uvedeného textu tak, aby vyznění textu historicky odpovídalo
tehdejší maďarské zahraniční politice a podtrhovalo
absurdnost celé situace?
(A)
(B)
(C)
(D)

Slovensku a Rumunsku
Jugoslávii a Rumunsku
Slovensku a Jugoslávii
Ukrajině a Rumunsku

Uvedená ukázka je z pamětí jednoho z amerických
prezidentů 2. poloviny 20. století. O kterého prezidenta se
jedná?
(A)
(B)
(C)
(D)
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o Jimmyho Cartera
o Ronalda Reagana
o George H. W. Bushe (staršího)
o Johna F. Kennedyho
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54.

58.

Důležitým obdobím moderních afrických dějin je
dekolonizace. Která z následujících možností uvádí vždy
správnou dvojici koloniálního státu a jeho bývalé kolonie,
která po roce 1945 získala nezávislost?

Pan Novák zvažuje osobní půjčku od banky. Při uzavírání
smlouvy o půjčce mu jeho bankovní poradce na pobočce
sdělil také výši RPSN.

(A) Francie – Senegal; Velká Británie – Keňa;
Portugalsko – Mosambik; Belgie – Kongo
(B) Francie – Keňa; Velká Británie – Senegal; Portugalsko
– Mosambik; Belgie – Kongo
(C) Francie – Senegal; Velká Británie – Keňa; Portugalsko
– Kongo; Belgie – Mosambik
(D) Francie – Mosambik; Velká Británie – Kongo;
Portugalsko – Keňa; Belgie – Senegal
55.
V klasickém dělení ekonomie rozlišujeme makroekonomii
a mikroekonomii. Ve které z následujících možností je
uvedena oblast spadající mezi zájmy studia mikroekonomie?
(A)
(B)
(C)
(D)

hospodářský cyklus
měnová politika
ziskovost firmy
financování státu

56.
Který z následujících statků
komplementární k automobilu?
(A)
(B)
(C)
(D)

nelze

považovat

za

vestavná navigace
dálniční známka
zimní řetězy
motocykl

57.

Která z následujících možností nejlépe vystihuje podstatu
RPSN?
(A) Maximální jednorázová splátka půjčky.
(B) Ukazatel důvěryhodnosti banky.
(C) Roční sazba zahrnující úrok i ostatní náklady
spojené s půjčkou, které nese klient.
(D) Celková měsíční splátka půjčky.
59.
Která z následujících možností je nejvhodnějším příkladem
pro funkci peněz jako prostředku směny?
(A) Pan Bílý si měsíčně ukládá na účet 2 000 Kč.
(B) Pan Bílý na poště zaplatil složenku za spotřebu
elektřiny v minulém měsíci.
(C) Cestou z práce se pan Bílý zastavil v místní realitní
kanceláři, aby si porovnal rozdíly v cenách nemovitostí
v okolí.
(D) Pan Bílý nalezl na zahradě zakopanou plechovku
s mincemi, kterou tam jeho pradědeček ukryl během
války.
60.
U které z následujících ekonomických veličin může její výši
přímo stanovit vláda České republiky svým nařízením?
(A)
(B)
(C)
(D)

výši inflace v České republice
výši kurzu české koruny vůči americkému dolaru
výši minimální mzdy v České republice
sazbu daně z přidané hodnoty v České republice

Představte si následující situaci: v důsledku brexitu došlo
k přerušení dovozu marmelád vyráběných ve Velké Británii
do Evropské unie. Britové přitom vyváželi 35 % své
produkce marmelád do Francie. Francouzský trh
s marmeládami byl do té doby tvořen výhradně marmeládami
z Velké Británie a Francie.
Který z následujících scénářů je za této situace a za jinak
stejných podmínek nejvíce pravděpodobný?
(A)
(B)
(C)
(D)

Britským spotřebitelům zdraží nákupy marmelád.
Britským producentům marmelád vzrostou zisky.
Francouzským producentům marmelád klesnou zisky.
Francouzským spotřebitelům zdraží nákup
marmelád.
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