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1. 

Tato úzkostná porucha je charakterizovaná neovládnutelným 
a neadekvátním strachem z konkrétního objektu nebo situace. 
Nemocný si nesmyslnost strachu plně uvědomuje, ale není 
schopen ho vlastní vůlí potlačit. Známe mnoho různých 
druhů této poruchy, které jsou pojmenovány podle objektu, 
který je zdrojem chorobného strachu. 

Příznaky které z následujících duševních poruch nejlépe 
odpovídají uvedenému popisu? 

(A) schizofrenie
(B) fobie
(C) porucha osobnosti
(D) post-traumatická stresová porucha

2. 

Někteří psychologové se nevyhýbali pojmům jako 
např.: pozitivní a negativní valence; vektorové znázornění sil 
působících v životním prostoru člověka; topologická 
struktura osobnosti graficky znázorňující psychologické 
okolí, vnější obal a životní prostor; psychická energie. 

Kterému z následujících psychologických směrů výrazně 
přispěl Kurt Lewin užíváním uvedené fyzikální 
terminologie? 

(A) analytické psychologii
(B) behaviorismu
(C) gestalt psychologii
(D) humanistické psychologii

3. 

Existuje mnoho teorií vysvětlujících mechanismy agrese. 
John Dollard agresi vysvětluje jako reakci vzniklou na 
zablokování určité potřeby překážkou. Dle Konráda Lorenze 
je agrese primárním instinktem sloužícím k zachování druhu. 
Alfred Adler agresi vysvětluje touhou po sebeuplatnění 
a moci. Sigmund Freud o agresi soudí, že má vrozenou 
povahu; pud smrti představující ničivou energii zahltí 
vědomí, což vede k destruktivnímu chování. 

Kterou z výše zmíněných teorií je možné označit jako 
frustrační teorii agrese? 

(A) Dollardovu
(B) Lorenzovu
(C) Adlerovu
(D) Freudovu

4. Na základě rozhodnutí NOK uznána 2 správná řešení.

Každé období lidského života lze spojovat s určitými 
vývojovými úkoly, které jsou pro toto období 
charakteristické. Které období života je nejvíce 
charakteristické aktivní péčí, přispěním, zajištěním 
kontinuity? 

(A) mladší školní věk
(B) dospívání
(C) mladá dospělost
(D) střední dospělost

5. 

Jeden z prvních experimentů na téma ______ byl proveden 
na začátku 20. století ve Francii. Experimentátor nejprve 
požádal jednoho muže, aby co nejsilněji zatahal za lano. Poté 
požádal dva muže, následně tři a tak dále. Ringelmann 
překvapivě zjistil, že se vzrůstajícím počtem mužů došlo ke 
snížení průměrné síly, kterou jednotliví muži vyvíjeli. Jinak 
řečeno, čím více lidí za provaz tahalo, tím méně se jednotliví 
lidé snažili. 

Který z následujících pojmů je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo ve výše uvedeném textu tak, aby byl napsán 
věcně správně? 

(A) sociálních norem
(B) kognitivní disonance
(C) sociálního zahálení
(D) sociální kompetice

6. 

Zakladatel jednoho psychoterapeutického směru byl 
ovlivněn Sigmundem Freudem. Věřil, že pro mezilidskou 
komunikaci má zásadní význam rozlišování jednotlivých 
stavů ega – Dítě, Rodič, Dospělý. Jednotlivé osoby spolu 
komunikují tak, že z pozice svého stavu ega oslovují stavy 
ega druhých lidí. 

Za zdroj nepříjemností v komunikaci jsou považovány 
například situace, kdy stav ega Dospělý jedné osoby oslovuje 
stav ega Dospělého osoby druhé, ale ta mu odpovídá z pozice 
Rodiče. Ilustrací může být komunikace manželů, kdy se 
manžel ptá: „Nevíš, prosím tě, kde mám brýle?“ Manželka 
mu přitom odpovídá z pozice Rodiče: „Kdybys nebyl 
nepořádný, našel bys je.“ 

Která z následujících možností správně uvádí název 
popsaného psychoterapeutického směru a jeho zakladatele? 

(A) hlubinná psychoterapie – Carl Gustav Jung
(B) humanistická psychoterapie – Carl Rogers
(C) rodinná systemická terapie – Milton Erickson
(D) transakční analýza – Eric Berne
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7. 

Hlavní hrdina amerického filmu Memento trpí poruchou 
paměti, kterou utrpěl v důsledku vážné nehody. Vzhledem 
k této poruše není schopen uchovávat nové vzpomínky 
a přibližně po 15 minutách zapomene všechny nové 
informace. Okamžik nehody je poslední vzpomínkou, kterou 
si byl schopen uložit do dlouhodobé paměti. 

Jak bychom nejspíše mohli nazvat paměťový deficit, kterým 
trpí hlavní hrdina tohoto filmu? 

(A) přechodná afázie 
(B) anterográdní amnézie 
(C) globální porucha paměti 
(D) agnosie 
  

8. 

V jednom z psychologických výzkumů byly studovány děti 
ze dvou rozdílných školních tříd. V jedné šlo o děti z běžné 
základní školy, ve druhé o děti ze školy s alternativním 
vzdělávacím programem. Sběr dat probíhal od vstupu do 
první třídy až do ukončení povinné školní docházky pomocí 
stejných technik. Studie porovnávala rozvoj dovedností 
a intelektových vlastností od roku 2011 do roku 2021. 

Která z následujících možností správně uvádí použitou 
výzkumnou strategii? 

(A) longitudinální 
(B) průřezová 
(C) retrospektivní 
(D) diferenční 
  

9. 

Pro který sociologický směr je typické, že sociální stratifikaci 
zakládá především na vlastnickém vztahu jednotlivých členů 
společnosti k produkčním prostředkům? 

(A) teorie sociální směny 
(B) strukturalismus 
(C) marxismus 
(D) funkcionalismus 
  

10. 

Robert Merton tvrdí, že deviace není produktem patologické 
osobnosti, ale struktury společnosti a její kultury. Který 
z následujících modelů chování nejlépe odpovídá Mertonovu 
sociologickému pojetí deviace? 

(A) Chování, které narušuje sociální smír, např. demonstrace, 
násilí, donašečství. 

(B) Chování které přispívá k naplňování společensky 
uznávaných norem a řádů, například pečlivé 
dodržování dopravních předpisů. 

(C) Chování, které se odlišuje od zažité sociální normy, 
např. přecházení silnice na červenou, abstinence, 
bezdomovectví. 

(D) Chování, které vyvolává dav v důsledku potlačení 
přirozených psychických mechanismů, např. 
vandalismus, rabování, rušení klidu. 
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11. 

 

Uvedený graf ukazuje vývoj určité sociální skutečnosti od 60. let do konce první dekády nového tisíciletí v ČR. 

Na základě změny v čase rozhodněte, o vývoj které sociální skutečnosti se jedná. 

(A) vývoj počtu lidí s dokončeným vysokoškolským vzděláním 
(B) vývoj porodnosti 
(C) vývoj počtu interrupcí 
(D) vývoj počtu majetkových trestných činů 
  
12. 

  skupina A skupina B 

1. Častěji bydlí v nájmech 
nebo splácí hypotéky. 

Častěji bydlí ve svém 
a hypotéky nesplácí. 

2. Jejich počítačové 
a jazykové kompetence 
jsou lehce nadprůměrné. 

Jejich počítačové 
a jazykové kompetence 
jsou vysoce nadprůměrné. 

3. Mají více nahromaděného 
majetku než druhá 
skupina. 

Mají méně 
nahromaděného majetku 
než druhá skupina. 

V roce 2019 vznikl pro Český rozhlas sociologický výzkum, 
jehož tématem bylo složení české společnosti 30 let po 
sametové revoluci. O vyšší střední třídě výzkumníci zjistili, 
že ji tvoří dvě rozdílné skupiny. První nazvěme skupinou 
A a  druhou B. Jedinci ve skupině A tvoří zhruba 22 % 
společnosti a jsou v průměru o 7 let starší než jedinci ze 
skupiny B, kterých je zhruba 12 % z celku. 

V tabulce jsou na každém řádku vzájemně protikladné 
charakteristiky. Která z následujících možností označuje 
pouze ty řádky, na nichž jsou charakteristiky správně 
přiřazeny do sloupců reprezentujících uvedené skupiny? 

(A) pouze 1. a 3. 
(B) pouze 2. a 3. 
(C) pouze 3. 
(D) všechny 
  

13. 

Který z následujících internetových článků se dle jejich 
nadpisů nejspíše významně týká problematiky obchodu 
s chudobou? 

(A) Zrušení doplatků na bydlení vyžene lidi z ubytoven 
na ulici, varují neziskovky. 

(B) Babiš: Studenti a důchodci dostanou na jízdném slevy 
75 procent. 

(C) Pozor na nové finty šmejdů. Šijí na míru a zneužívají 
jmen jiných. 

(D) Tisíce dětí v exekuci. Může za to jízda načerno nebo 
nevrácené knížky. 
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14. 

 

Na mapě je územní rozložení věřících podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Které z následujících tvrzení lze z mapy vyčíst? 

(A) Nejreligióznější jsou lidé v Ústeckém kraji. 
(B) Čechy mají méně věřících než Slezsko. 
(C) Ve většině správních obvodů České republiky nepřesahuje podíl věřících 40 %. 
(D) V České republice se za věřící považuje 15 % lidí.   

TEXT K ÚLOHÁM 15 AŽ 17 

Co je tedy čas? Vím to, když se mne naň nikdo netáže; mám--li to snad někomu vysvětlit, nevím. Přece však mohu tvrdit zcela 
určitě: „Nebyl by minulý čas, kdyby nic nemíjelo, nebyl by budoucí, kdyby nic nepřicházelo, nebyl by přítomný, kdyby nic 
netrvalo.“ Ale jak jsou ony dva časy, minulý a budoucí, když minulý již není a budoucí ještě není? Kdyby však přítomný čas byl 
stále přítomným a neměnil by se v minulý, již by to nebyl čas; nýbrž věčnost. (…) 
Nyní je úplně jasné, že není ani minulý, ani budoucí čas. Také nelze správně tvrdit, jsou tři časy, totiž minulý, přítomný a budoucí. 
Správněji snad by se mělo říci: Jsou tři časy, totiž přítomný čas vzhledem k minulosti, přítomný čas vzhledem k přítomnosti 
a přítomný čas vzhledem k budoucnosti. Tyto tři věci vidím ve své duši; jinde jich nevidím. Přítomnou vzhledem k minulosti je 
paměť, přítomným vzhledem k přítomnosti je nazírání, přítomným vzhledem k budoucnosti je očekávání. 

(upraveno, zkráceno; vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

15. 

Který z následujících filosofů, jenž byl významným 
představitelem patristiky, je autorem ukázky? 

(A) Platón 
(B) sv. Augustin 
(C) Tomáš Akvinský 
(D) Albert Veliký   
16. 

Která z následujících možností správně uvádí, co musí podle 
ukázky existovat, aby existoval i čas? 

(A) věci, které by byly neměnné 
(B) proměnlivé věci i vnímající duše 
(C) Bůh, který čas stvořil 
(D) čas existuje bez ohledu na naše vnímání   

17. 

Která z následujících možností správně uvádí, na jakou 
otázku autor v textu hledá odpověď? 

(A) Proč existuje spíše něco nežli nic? 
(B) Jak můžeme měřit čas, když existuje vždy jen přítomný 

okamžik? 
(C) Co dělal Bůh před stvořením světa? 
(D) V jakém smyslu existuje minulost a budoucnost, 

když ani jedno v tuto chvíli neexistuje? 
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TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 20 

Někteří lidé se domnívají, že by potraty měly být zakázány, protože se rovnají zničení nevinného lidského života. Jiní s tím 
nesouhlasí a tvrdí, že by se zákon neměl v morální a teologické polemice o tom, kdy začíná lidský život, stavět na ničí stranu; 
poukazují na to, že morální status rozvíjejícího se plodu představuje vysoce třaskavý morální a náboženský problém, a vláda by 
tak měla zůstat neutrální a dovolit ženám, aby se rozhodly samy za sebe, zda podstoupí potrat či nikoli. 

V druhé zmíněné pozici se odráží známý liberální argument pro právo na potrat. Činí si nárok na to, že problém potratů vyřeší 
neutralitou a ponecháním svobody volby, aniž by se pouštěl do morální a náboženské polemiky. Ale tento argument neslaví 
úspěch. Pokud je totiž pravda, že rozvíjející se plod je z morálního hlediska roven dítěti, je potrat morálně na úrovni vraždy 
dítěte. (...) A tak postoj „pro-volbu (pro-choice)“ v debatě o potratech ve skutečnosti není neutrální v základní morální 
a teologické otázce, neboť spočívá na předpokladu, že učení katolické církve o morálním statusu plodu – tedy že jde o lidskou 
bytost od okamžiku početí – je mylné. 

(zdroj: Sandel, M. Spravedlnost: Co je správné dělat) 

18. 

Která z možností nejpřesněji vyjadřuje stanovisko autora 
k otázce potratů tak, jak je patrné z této ukázky? 

(A) Autor je proti legalizaci potratů, protože opačné 
stanovisko liberálů je mylné. 

(B) Autor je pro legalizaci potratů, protože opačné 
stanovisko katolické církve je mylné. 

(C) Autor je proti legalizaci potratů, protože potrat je 
morálně na úrovni vraždy dítěte. 

(D) Autor své stanovisko v otázce legalizace potratů v 
této ukázce nevyjadřuje. 

  

19. 

Která z možností nejpřesněji vystihuje, co je předmětem 
kritiky autora v tomto úryvku? 

(A) Předmětem kritiky autora je tvrzení katolické církve 
o morálním statusu plodu, tedy že jde o lidskou bytost 
od okamžiku početí. 

(B) Předmětem kritiky autora je tvrzení liberálů, že 
jejich pozice je neutrální v základní morální otázce 
o statusu plodu. 

(C) Předmětem kritiky autora je právo žen rozhodovat 
samy za sebe, zda podstoupit potrat. 

(D) Předmětem kritiky autora je neutralita vlády v otázce 
morálního statusu plodu. 

  

20. 

Která z možností vyjadřuje, co je závěrem autorovy 
argumentace v této ukázce? 

(A) Postoj „pro-volbu“ v debatě o potratech není 
neutrální v základní morální otázce. 

(B) Učení katolické církve o morálním statusu plodu je 
mylné. 

(C) Rozvíjející se plod je z morálního hlediska roven dítěti. 
(D) Problém potratů je třeba vyřešit neutralitou 

a ponecháním svobody volby. 
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21. 

______ nebyl dítětem teorie sepsané nejdřív u psacího stolu, 
vznikl z potřeby jednat (proti zkorumpovaným elitám 
a marxismu) a stal se […] antistranou a hnutím […]. Slova 
republika, demokracie, liberalismus, socialismus nemají už 
žádný smysl […] ustavíme nový svět, kterému nebude 
vládnout politik, ale Hospodář, jenž znovu postaví dům 
a ustaví život v novém čase. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden, upraveno) 

Autorem citátu je významný politik, ideolog a představitel 
ideologie, na níž se ptáme. Kterou z následujících možností 
je zapotřebí doplnit do výše uvedené věty tak, aby správně 
pojmenovala definovanou ideologii? 

(A) konzervativismus 
(B) monarchismus 
(C) fašismus 
(D) křesťanský socialismus 
  

22. 

V průběhu 20. století naráželi politologové na problém 
s klasifikací režimů, které nesplňují kritéria demokracie ani 
totalitarismu. Jednalo se o režimy, kde se na jedné straně 
nekonaly svobodné volby, a občanská práva byla do jisté míry 
omezována, na druhé straně ale tyto režimy neusilovaly nebo ani 
nemohly usilovat o totální ovládnutí jedince a celé společnosti. 
Tyto režimy popsal ve své průkopnické práci José Juan Linz, 
který je charakterizoval jako politické systémy: 

1. s limitovaným politickým pluralismem; 
2. s vybroušenou a vedoucí ideologií; 
3. bez intenzivní politické mobilizace (vyjma 

některých etap vývoje); 
4. v nichž vůdce či výjimečně malá skupina 

uplatňuje moc uvnitř formálně špatně 
definovaných, avšak předvídatelných hranic. 

(zdroj: Stanislav Balík: Totalitní a autoritativní režimy) 

Do výše uvedené citace pojednávající o charakteristice 
autoritativních režimů z pera J. J. Linze byla záměrně 
zanesena chyba, která je s touto charakteristikou v rozporu. 
Která z následujících možností správně uvádí čísla označující 
všechny chybné rysy, jež charakteristice autoritativních 
režimů dle Linze neodpovídají? 

(A) 1 a 2 
(B) pouze 2 
(C) pouze 3 
(D) pouze 4 
  

23. 

 1) 2) 3) 

Zakládající 
právní 
dokument 

Ústava Ústava 
Mezinárodní 

smlouva 

Státní orgány 
Jednotná 
soustava 

Dvojí 
Mají jen 

členské státy 

Státní 
občanství 

Jednotné Dvojí 
Mají jen 

členské státy 

Kompetenční 
spory 

Princip 
nadřízenosti 

Ústavní či 
Nejvyšší soud 

Řešení 
konsenzem, 

poslední 
slovo má 
členský stát 

Výše uvedená tabulka charakterizuje formy organizace státu 
(tato tabulka není absolutně platná a reflektuje pro danou 
územní organizaci převládající nebo obvyklé řešení).  

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do 
záhlaví sloupců za 1), 2) a 3) tak, aby tabulka co nejvíce 
odpovídala teorii a praxi organizace státu? 

(A) 1) Totalitní stát; 2) Monarchistický stát; 3) Unie 
(B) 1) Konstituční monarchie; 2) Parlamentní republika; 

3) Přímá demokracie 
(C) 1) Unitární stát; 2) Federace; 3) Konfederace 
(D) 1) Federace; 2) Republika; 3) Mezinárodní organizace 
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24. 

V roce 1960 byla v Československu přijata nová ústava, která 
odrážela dobové společenské poměry. 

Který z následujících úryvků i s ohledem na to, co je v něm 
uvedeno, pochází z ústavy z roku 1960? 

(A) My, lid československý, prohlašujeme, že jsme pevně 
rozhodnuti vybudovat svůj osvobozený stát jako 
lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu 
k socialismu. 

(B) Přitom my, národ Československý, prohlašujeme, že 
chceme usilovati, aby tato ústava i všechny zákony naší 
země prováděny byly v duchu našich dějin stejně jako 
v duchu moderních zásad, obsažených v hesle 
sebeurčení; neboť chceme se přičleniti do společnosti 
národů jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokratický 
a pokrokový. 

(C) Socialismus v naší vlasti zvítězil! Vstoupili jsme do 
nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále 
k novým, ještě vyšším cílům. Dovršujíce 
socialistickou výstavbu, přecházíme k budování 
socialistické společnosti a shromažďujeme síly pro 
přechod ke komunismu. 

(D) Předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají 
zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního 
státního zřízení v nezbytných případech presidentem 
republiky k návrhu vlády ve formě dekretů, které 
spolupodepíše předseda vlády, respektive členové 
vlády pověření jejich výkony. 

  

25. 

Představte si následující situaci: na jednání Senátu PČR je 
přítomno 29 senátorů. Senátoři hlasují o návrhu běžného 
zákona, který jim byl postoupen Poslaneckou sněmovnou 
PČR. Pro přijetí návrhu zákona hlasuje 16 senátorů, proti 
návrhu zbylých 13. Byl zákon přijat v souladu s Ústavou 
České republiky, a pokud ne, tak proč? 

(A) Zákon byl přijat v souladu s Ústavou ČR. 
(B) Zákon nebyl přijat v souladu s Ústavou ČR, jelikož 

každý zákon schvalovaný Senátem musí být schválen 
minimálně 42 senátory. 

(C) Zákon nebyl přijat v souladu s Ústavou ČR, jelikož 
Senát nebyl usnášeníschopný. 

(D) Zákon nebyl přijat v souladu s Ústavou ČR, jelikož 
Senát má buď pravomoc k zákonům připojit 
připomínky, nebo se jimi rozhodne nezabývat. Zákony 
ale neschvaluje. 

  

26. 

Která z následujících možností správně charakterizuje 
institut takzvané úřednické vlády v ústavním systému ČR? 

(A) Členy úřednické vlády jsou státní tajemníci příslušných 
ministerstev. 

(B) Úřednická vláda nemusí žádat o vyslovení důvěry 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

(C) Úřednická vláda není v ústavním systému ČR 
definována, jedná se jen o ústavní zvyklost. 

(D) Úřednická vláda nesmí předkládat návrhy zákonů 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

  



2. Stát a právo 

© Scio 2023  9 

27. 

1.

 

2.

 

3.

 
(zdroj: MrGreg, commons.wikimedia.org) 

Na uvedených mapách jsou zakresleny volební zisky 3 politických subjektů ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR z roku 
2021, které se dostaly přes 5% hranici. Mapy jsou rozděleny podle okresů, a čím je barva tmavší, tím byl politický subjekt 
v daném okrese úspěšnější.  

Která z následujících možností uvádí správné pořadí politických stran, kterým přísluší tyto mapy shora dolů? 

(A) 1. SPD, 2. SPOLU, 3. ANO 
(B) 1. SPOLU, 2. ANO, 3. Piráti a Starostové 
(C) 1. ODS, 2. KDU-ČSL, 3. ANO 
(D) 1. Piráti a Starostové, 2. SPD, 3. ANO 
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28. 

Které z následujících tvrzení o volebním právu v České 
republice není pravdivé? 

(A) Volební právo v České republice je všeobecné, rovné, 
přímé a tajné. 

(B) Aktivní volební právo je nabýváno dosažením 18. roku 
věku. 

(C) Volební právo může být omezeno v zákonem 
stanovených případech. 

(D) Pasivní volební právo je stanoveno od 21 let ve všech 
volbách vyjma prezidentské. 

  

29. 

V Ústavě České republiky v čl. 26 čteme: Poslanci a senátoři 
vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem 
a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. Slib, který poslanci 
a senátoři skládají, obsahuje čl. 23: Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. 
Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu 
všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Která z následujících možností obsahuje nejpřesnější 
označení výše uvedeného principu? 

(A) imunita 
(B) volný mandát 
(C) stranický mandát 
(D) princip suverenity 
  

30. 

Je přípustné, aby byl občan ČR členem dvou politických 
stran současně? 

(A) ano, je to možné bez dalších podmínek 
(B) ne, není to možné 
(C) ano, ovšem jen se souhlasem místních organizací obou 

stran 
(D) ano, ovšem musí se jednat o dvě pravicové nebo 

levicové strany 
  

31. 

Pan Zelený byl odsouzen k vykonání trestu odnětí svobody 
za spáchání zvlášť závažného trestného činu těžkého ublížení 
na zdraví. Rozsudek byl vydán krajským soudem v Ostravě, 
který v této věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Který 
soud bude rozhodovat o případném odvolání pana Zeleného? 

(A) Nejvyšší soud v Brně 
(B) Nejvyšší správní soud v Brně 
(C) Vrchní soud v Praze 
(D) Vrchní soud v Olomouci 
  

32. 

Je povinen se na předvolání dostavit a vypovídat o tom, co je 
mu známo o trestném činu, pachateli nebo okolnostech 
důležitých pro trestní řízení. Může odepřít výpověď, pokud 
je příbuzným nebo osobou blízkou obviněného. V souvislosti 
s jeho účastí na trestním řízení mu náleží náhrada nutných 
výdajů, například ušlé mzdy nebo cestovného. 

Která z následujících možností správně pojmenovává osobu, 
jejíž charakteristika je uvedena výše? 

(A) obviněný 
(B) přísedící 
(C) svědek 
(D) znalec 
  

33. 

Pan Andrej ctil zásadu, že krást se musí pouze tak, aby se na 
něho nepřišlo, anebo se alespoň nepodařilo bez důvodných 
pochybností prokázat, že čin spáchal on. Měl proto takovou 
fintu. Vyčkával u čerpací stanice až některému 
z kolemjdoucích vypadne z kapsy peněženka. Poté 
bleskurychle přiskočil a peněženku si přisvojil. Veškeré 
peníze si vždy ponechal a následně peněženku i s osobními 
doklady poškozeného odevzdal na městský úřad 
s oznámením, že to takto našel, nic si nevzal a jakožto 
počestný občan věc odevzdává, aby jej náhodou nemohl 
někdo nařknout, že nález zatajil. Celkově takto již způsobil 
škodu přes 20 tisíc korun. 

Jakého trestného činu se pan Andrej pravděpodobně 
dopustil? 

(A) zpronevěry 
(B) krádeže 
(C) zatajení věci 
(D) zneužívání vlastnictví 
  

34. 

Která z následujících možností obsahuje označení typicky 
úplatné smlouvy? 

(A) darovací smlouva 
(B) smlouva o úvěru 
(C) smlouva o výpůjčce 
(D) smlouva o výprose 
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35. 

Občanský zákoník upravuje pravidla pro fungování spolků, 
která v § 242 obsahují: Vyloučený člen může do tří měsíců od 
doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení 
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak 
toto právo zaniká. 

Která z následujících možností obsahuje nejlepší označení 
uvedené lhůty? 

(A) prekluzivní lhůta 
(B) reklamační lhůta 
(C) výpovědní lhůta 
(D) procesní lhůta 
  

36. 

Pan Mladý si za svého života nadělal mnoho nepřátel. Pan 
Michael byl jedním z nich a jeho zášť nevyprchala ani po 
smrti pana Mladého. Jelikož měl značný vliv v místních 
novinách, nechal 3 roky po smrti pana Mladého publikovat 
článek, ve kterém ho opakovaně označoval za lháře a zloděje, 
aniž by svá tvrzení doložil. 

Mohl se pan Michael dopustit občanskoprávního deliktu tím, 
že zasáhl do osobnostních práv zesnulého pana Mladého? 

(A) Ne, jelikož osobnostní práva se promlčují po 3 letech 
od smrti. 

(B) Ne, jelikož zemřelí nemohou mít osobnostní. 
(C) Ano, jelikož osobnostní práva se promlčují nejdříve 

10 let od smrti. 
(D) Ano, jelikož osobnostní práva se nepromlčují. 
  

37. 

Jan Kučeravý náhle zemřel a zanechal po sobě dva syny: 
Tomáše ve věku 14 let a Antonína ve věku 19 let. Jako svou 
jedinou dědičku v závěti zůstavil svou ženu Elišku a oba syny 
v závěti vědomě opomněl.  

Která z následujících možností správně uvádí, jaký dědický 
díl v takové situaci přísluší každému ze synů z titulu 
nepominutelných dědiců? 

(A) Tomáši náleží 1/4 hodnoty pozůstalosti, Antonínovi 
náleží 1/12 hodnoty pozůstalosti. 

(B) Každému synovi náleží 1/3 hodnoty pozůstalosti. 
(C) Tomáši náleží 3/4 hodnoty pozůstalosti, Antonínovi 

náleží 1/4 hodnoty pozůstalosti. 
(D) Každému synovi náleží 1/2 hodnoty pozůstalosti. 
  

38. 

Které z následujících tvrzení ohledně dohody o provedení 
práce je pravdivé? 

(A) Není-li ujednáno jinak, lze ji z jakéhokoliv důvodu 
okamžitě zrušit. 

(B) Dohoda nemusí být uzavřena písemně. 
(C) Uzavřením dohody vzniká pracovní poměr. 
(D) Rozsah práce pro téhož zaměstnavatele může být 

v kalendářním roce nejvýše 300 hodin. 
  

39. 

Všichni společníci obchodní korporace ručí za dluhy 
společnosti celým svým majetkem. Společnost musí mít 
nejméně dva společníky. Statutárním orgánem společnosti 
jsou všichni společníci, neurčí-li společenská smlouva jinak. 

Která z následujících možností správně uvádí, o jakou 
společnost se jedná? 

(A) veřejná obchodní společnost 
(B) komanditní společnost 
(C) akciová společnost 
(D) družstvo 
  

40. 

Které z následujících tvrzení o obcích je pravdivé? 

(A) Obecně závazné vyhlášky obce vydává rada obce. 
(B) V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, 

se rada obce nevolí. 
(C) Vydávání občanských průkazů spadá do tzv. samostatné 

působnosti obcí. 
(D) Výsledky každého obecního referenda jsou pro 

zastupitelstvo obce závazné. 
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41. 

Tento stát podal přihlášku do Evropského hospodářského 
společenství (předchůdce Evropské unie) poprvé na začátku 
60. let, ale v roce 1963 byla jeho snaha vetována Francií. 
Podruhé se o vstup tento stát pokusil v druhé polovině 60. let, 
ale jeho snahu o členství opět zhatila Francie svým vetem 
v roce 1967. Členským státem se nakonec stal až v roce 1973. 

Která z následujících zemí prošla uvedeným procesem? 

(A) Irsko 
(B) Velká Británie 
(C) Spolková republika Německo 
(D) Nizozemsko 
  

42. 

Která z následujících možností správně uvádí, jakým způsobem 
bylo schváleno přistoupení České republiky do EU? 

(A) rozhodnutím vlády, obou komor Parlamentu 
a referendem 

(B) pouze rozhodnutím vlády a obou komor Parlamentu 
(C) pouze rozhodnutím vlády a referendem 
(D) pouze referendem 
  

43. 

Evropský parlament 

1. je přímo voleným orgánem EU 
2. vykonává zákonodárnou činnost společně 

s Radou EU 
3. europoslanci mají právo zákonodárné 

iniciativy 
4. zasedá výhradně ve Štrasburku 

Které z výše uvedených výroků o Evropském parlamentu 
jsou pravdivé? 

(A) pouze 1 
(B) pouze 1, 2 
(C) pouze 1, 2, 4 
(D) všechna výše uvedená tvrzení jsou pravdivá 
  

44. 

Který z následujících úkolů nespadá do pravomocí předsedy 
Evropské komise? 

(A) svolává a předsedá zasedáním sboru komisařů 
a komisařek 

(B) vede činnost Komise při realizaci politik EU 
(C) účastní se důležitých diskuzí jak v Evropském 

parlamentu, tak mezi vládami zemí EU v Radě 
Evropské unie 

(D) vede činnost Evropské rady, která ve spolupráci 
s Komisí stanovuje obecnou politickou linii a 
priority EU 

  

45. 

Nejvyšším zdrojem práva Evropské unie je tzv. primární právo. 
Primární právo stanoví rozdělení pravomocí a povinností mezi 
EU a členské země a dále zajišťuje právní kontext, v jehož rámci 
orgány EU formulují a provádějí politiky. 

Které z následujících tvrzení je pravdivé? 

(A) Smlouva o fungování Evropské unie je nadřazena 
Smlouvě o Evropské unii. 

(B) Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování 
Evropské unie mají stejnou právní sílu. 

(C) Smlouva o Evropské unii je nadřazena Smlouvě 
o fungování Evropské unie. 

(D) Primární právo je tvořeno především nařízeními, 
rozhodnutími, směrnicemi, doporučeními a stanovisky. 

  

46. 

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v použitelnost (účinnost) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) nebo také tzv. GDPR. 
V té době však v Česku stále platil starý zákon o ochraně 
osobních údajů z roku 2000, neboť se českému zákonodárci 
nepodařilo včas přijmout nový zákon, který by na GDPR 
reagoval a blíže jej adaptoval na české právo. To se podařilo 
až přijetím zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, téměř o rok později. 

Jaké důsledky z pohledu aplikovatelnosti měla absence 
českého adaptačního zákona? 

(A) Nařízení bylo přesto aplikovatelné, neboť je obecně 
závazné a vyvolává přímé účinky. 

(B) Nařízení je pouze doporučujícího charakteru. Jako 
takové proto není závazné a je na členském státu, zda 
a jakým způsobem jej přijme. 

(C) Nařízení je závazné pouze pro stát co do cíle právní 
regulace a vyžaduje implementaci vnitrostátním 
zákonem, aby mohlo vyvolávat účinky vůči 
jednotlivcům. 

(D) Nařízení se pro území České republiky stalo závazným 
až okamžikem účinnosti nového zákona o zpracování 
osobních údajů. 

  

47. 

Která z následujících událostí se odehrála nejdříve? 

(A) založení Společenství uhlí a oceli 
(B) vyhlášení programu New Deal 
(C) vylodění Spojenců v Normandii 
(D) 1. arabsko-izraelská válka 
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48. 

Příčiny první světové války a důvody konfliktů mezi 
jednotlivými válčícími zeměmi byly rozmanité a sahající 
častokrát hluboko do minulosti. 

Která z níže uvedených možností představuje nejstarší 
a prvotní příčinu první světové války? 

(A) Snaha carského Ruska oplatit porážku Japonsku na 
Dálném východě, v níž jeho protivníka diplomaticky 
a materiálně podporovalo Německo. 

(B) Spor Velké Británie a Francie o kolonie (Indočína, 
fašódská krize, búrská válka aj.) 

(C) Porážka Francie v prusko-francouzské válce a její 
snaha o opětovné získání odtržených území Alsaska 
a Lotrinska. 

(D) Ambiciózní plán Německa na válečné a námořní 
zbrojení, který ohrožoval dosavadní britskou dominanci 
na moři a v koloniích. 

  

49. 

Válečný hrdina tu sedí a zírá na listinu, na kus bílého papíru 
pokrytého černými znaménky. „Už to nedokážu přečíst,“ 
zavrčí. „Zatracené písemnosti, ty mě vždycky zlobily. To není 
pro srdce vojáka. Rakouský frajtr, to je safraportská věc. Ale 
co člověk neudělá pro vlast. … Dobrá, dobrá, podepíšu to. 

V ukázce je zachycen okamžik jmenování předsedy nové 
vlády. O jaký historický okamžik se jedná?  

 (zdroj: Klaus Mann, Bod obratu.) 

(A) Italský prezident pověřuje novým předsedou vlády 
Benita Mussoliniho v roce 1922. 

(B) Italský král pověřuje novým předsedou vlády Benita 
Mussoliniho v roce 1922. 

(C) Německý císař pověřuje novým předsedou vlády 
Adolfa Hitlera v roce 1933. 

(D) Německý prezident pověřuje novým předsedou 
vlády Adolfa Hitlera v roce 1933. 

  

50. 

Ve které z níže uvedených zemí, jež v průběhu druhé světové 
války osvobodil či obsadil Sovětský svaz, nebyla v letech 
1946–1956 rozmístěna vojska Sovětské armády? 

(A) v Československu 
(B) v Maďarsku 
(C) v Německu 
(D) v Polsku 
  

51. 

V roce 1957 došlo ve městě Little Rock v americkém 
Arkansasu k rozsáhlým protestům a nepokojům, do nichž se 
zapojili studenti, místní občané, různí aktivisté a nakonec 
i policie a Národní garda. Vlna stávek a bojkotů skoro po 
celý rok paralyzovala město a především školství. 

Která z následujících možností správně uvádí, čím byly tyto 
nepokoje vyvolány? 

(A) Obsazením místní univerzity levicovými studenty 
a hippies, kteří tak protestovali proti válce ve 
Vietnamu, rasové segregaci a konzumní společnosti. 

(B) Zrušením dosavadní výjimky z povinné vojenské 
služby pro studenty, jimž tak hrozilo, že budou 
nasazeni do právě probíhající války v Koreji. 

(C) Zákonem, jenž rušil rasovou segregaci a umožnil 
tak vstup prvních afroamerických studentů na 
místní střední školy. 

(D) Propuštěním levicových pedagogů ze zaměstnání, 
protože byli v období mccarthyovského „honu na 
čarodějnice“ Výborem pro neamerickou činnost 
označeni jako „komunisté a nepřátelé státu“. 

  

52. 

 

Ke kterému z následujících období se vztahují všechny 
pojmy na uvedeném obrázku? 

(A) k období konce druhé světové války 
(B) k období počátků studené války 
(C) k období války ve Vietnamu 
(D) k období uvolnění v 70. letech 20. století 
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53. 

1 Patrice Lumumba A Ghana 

2 Nelson Mandela B Jihoafrická republika 

3 Robert Mugabe C Kongo (Kinshasa) 

4 Kwame Nkrumah D Zimbabwe 

Která z následujících možností uvádí správné přiřazení 
bojovníka za práva a svobody původních obyvatel a jeho 
domovský stát, kde se tohoto boje aktivně účastnil? 

(A) 1B, 2C, 3D, 4A 
(B) 1A, 2B, 3D, 4C 
(C) 1C, 2B, 3D, 4A 
(D) 1B, 2C, 3A, 4D 
  

54. 

Akční superhvězdy s obřími egy a fyzickou neporazitelností 
byly produktem doby, kdy větší znamenalo lepší. Stejně jako 
ramenní vycpávky, trvalá ondulace, neregulovaný byznys 
Wall Street, konzum, fitness programy a šplhání po 
společenském žebříku. To vše reprezentovalo Ameriku za 
vlády prezidenta ______. I on sám byl vykreslován jako 
svého druhu akční hrdina, který pomohl zničit sovětské 
impérium a jehož politika volala po návratu sebevědomé 
a optimistické Ameriky. 

(zdroj: Bláhová, Jindřiška. Predátor, Respekt 17.9.2018) 

Která z následujících možností uvádí politika, jehož jméno je 
třeba doplnit, aby byl citát obsahově správně? 

(A) George W. Bushe 
(B) Ronalda Reagana 
(C) Richarda Nixona 
(D) Arnolda Schwarzeneggera 
  

55. 

Jedním z nejvýznamnějších anglicky píšících skotských 
filosofů 18. století je David Hume. Jeho práce kromě ryze 
filosofických zahrnovaly také celou řadu témat týkajících se 
dnešní ekonomie. Proto je považován za jednoho 
z nejvýznamnějších předchůdců klasických ekonomů. Byl to 
právě on, který ve svém souboru esejí nazvaném Political 
discourses rozpracoval jak počátky kvantitativní teorie 
peněz, tak obhájil jejich neutralitu a objasnil vztah množství 
peněz k úrokové míře. 

Které z následujících tvrzení je správným vyjádřením 
původní kvantitativní teorie peněz tak, jak ji formuloval 
David Hume a která v této formě přetrvala téměř nezměněna 
až do poloviny 19. století? 

(A) Díky přílivu drahých kovů do země se zvyšuje cenová 
hladina celé země a v globálu se tím snižuje její 
mezinárodní konkurenceschopnost. 

(B) Zvýšení množství peněz v oběhu vede k růstu cen, 
bez ohledu na to, odkud jsou do ekonomiky peníze 
přiváděny. 

(C) Množství peněz v oběhu nemá na úrokovou míru 
naprosto žádný vliv. Úrok není peněžním jevem, ale 
reálným jevem. 

(D) Bojovat proti přirozené tržní rovnováze je naprostý 
nesmysl. Mezinárodní obchod není žádná hra 
s nulovým součtem, ale naopak velice pozitivní jev, 
který zvyšuje bohatství všech států. 

  

56. 

Který z následujících výroků je příkladem normativního 
přístupu v ekonomické teorii? 

(A) V roce 2017 byl rozpočet České republiky v přebytku 
80 miliard korun. 

(B) V obdobích ekonomické krize by vláda měla 
stimulovat poptávku vytvářením schodkového 
rozpočtu. 

(C) Cenová elasticita poptávky vyjadřuje vztah mezi 
procentní změnou poptávaného množství statku 
a procentní změnou ceny poptávaného statku. 

(D) Magický čtyřúhelník je hodnocení výkonnosti 
ekonomiky založené na čtyřech faktorech, kdy každý 
z těchto faktorů může hrát jinou roli. 
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57. 

Ve městě stál velký železniční most přes řeku, který však 
zničila povodeň. Vedení města proto rozhodlo o výstavbě 
nového mostu, který bude identický a nahradí původní.  

Která z následujících možností správně označuje způsob, 
jakým se výstavba nového mostu započítává do hrubého 
domácího produktu (HDP) státu, ve kterém se město 
nachází? 

(A) Výstavba nového mostu je plně započítávána. 
(B) Výstavba nového mostu se nijak nezapočítává, protože 

se jedná jen o náhradu zničeného mostu. 
(C) Započítává se plná hodnota nového mostu snížená 

o hodnotu starého mostu. 
(D) Započítává se jen hodnota použitého materiálu. 
  

58. 

Který z následujících faktorů určitě nezpůsobí pokles 
poptávky (posun poptávkové křivky doleva) po českých 
antivirových programech (za jinak stejných podmínek)? 

(A) Nárůst cen počítačů. 
(B) Pokles ceny zahraničního antivirového programu, který 

je kompatibilní se stejným softwarem jako český 
výrobek. 

(C) Uvedení na trh nového typu počítače, který není 
kompatibilní s českým antivirovým programem. 

(D) Nárůst mezd v české firmě zabývající se vývojem 
antivirového programu. 

  

59. Na základě rozhodnutí NOK je tato úloha vyřazena. 

Představme si následující situaci: zahraniční koncern se 
rozhodl vstoupit na český trh a stát se strategickým partnerem 
významné české firmy. Odkoupí tedy 80 % jejich akcií za 
15,5 miliardy korun. Jak by se tato skutečnost bezprostředně 
projevila? 

(A) posílením koruny 
(B) růstem HDP 
(C) poklesem míry nezaměstnanosti 
(D) zvýšením aktiv obchodní platební bilance 
  

60. 

Regiony s historicky nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR 
jsou Ústecký a Moravskoslezský kraj. Který z následujících 
výroků charakterizuje povahu tamější nezaměstnanosti? 

(A) Nezaměstnanost v obou regionech je způsobena 
plynulým přecházením zaměstnanců z jednoho 
zaměstnání do druhého. 

(B) Nezaměstnanost v tomto regionu je spojena s celkovou 
dlouhodobou recesí české ekonomiky. Předpokládá se, 
že po jejím překlenutí se i v těchto regionech vrátí na 
celostátní standard. 

(C) Jedná se převážně o nezaměstnanost strukturální, 
neboť v těchto regionech byla postižena 
transformací ta odvětví národního hospodářství, 
která zaměstnávala velký počet obyvatel. 

(D) Práce v obou regionech je ve skutečnosti dostatek, 
avšak vysoká podpora v nezaměstnanosti nemotivuje 
lidi k práci. 

  

 


	Prázdná stránka



