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1. 

Dejte mi tucet zdravých, dobře rostlých dětí a vlastní 
specifický svět, v němž bych je vychovával, a já vám ručím 
za to, že z kteréhokoli z nich vychovám specialistu podle 
vlastní volby: lékaře, právníka, umělce, ba dokonce i 
žebráka a zloděje, bez zřetele k jeho vlohám, sklonům, 
tendencím, schopnostem, zájmům a rase jeho předků. 

Představitel kterého z následujících psychologických směrů 
vyslovil výše uvedenou myšlenku? 

(A) představitel hlubinné psychologie 
(B) představitel gestaltismu 
(C) představitel behaviorismu 
(D) představitel humanistické psychologie 
  
2. 

Švýcarský psychiatr ______ byl od roku 1907 blízkým 
přítelem a spolupracovníkem Sigmunda Freuda, který do 
něj vkládal velké naděje. ______ se stal „korunním 
princem“ psychoanalytického hnutí. V roce 1912 však 
narůstající názorové rozdíly vyústily v otevřenou roztržku. 
______ vypracoval svou vlastní koncepci, které dal název 
analytická psychologie. 

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

(A) Carl Gustav Jung 
(B) Jean Piaget 
(C) Alfred Adler 
(D) Erich Fromm 
  
3. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje obecný 
význam pojmu postoj z pohledu psychologie? 

(A) Názory na jevy ve vnějším světě, které aktéra určitým 
způsobem ohrožují a které získal prostřednictvím 
introspekce. 

(B) Souhrn motivací, které na osobnost působí jak z 
vnějšího světa, tak i zevnitř. 

(C) Dispozice získané poznáním jevu a jeho citovým 
ohodnocením dávající impuls k určitému jednání. 

(D) Získané návyky a závislosti, které představují získané 
motivy, v nichž se projevuje vztah jedince k určitému 
druhu činností. 

  
4. 

1) pravidlo 7±2 A) inteligence 

2) Eysenckova typologie B) klasické podmiňování 

3) Weberův-Fechnerův zákon C) krátkodobá paměť 

4) model stimul – reakce D) smyslové vnímání 

5) Gaussova křivka E) temperament 

Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým 
pojmům (1 až 5) vhodně přiřazeny termíny z oblasti obecné 
psychologie (A až E), k nimž se dané pojmy vztahují? 

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

5. 

David byl propuštěn ze zaměstnání. Důvodem bylo, že se 
mu na stole kupily úkoly, on si však vždy našel výmluvu, 
proč je zrovna nemůže splnit. Tu si potřeboval zakouřit, tu 
popovídat s kolegou. Jak úkoly přibývaly, chtělo se mu do 
jejich plnění méně a méně. Davidovým problémem je 
odkládání. Jak jinak se tento jev označuje? 

(A) habituace 
(B) prokrastinace 
(C) distiming 
(D) amnézie 
  

6. 

V psychologické terminologii se můžeme setkat 
s homonymy, tedy se slovy stejně znějícími, ale majícími 
jiný význam. 

Který z pojmů v možnostech je homonymem a má alespoň 
následující dva významy? 

1. Značí vyvozování obecného závěru z jednotlivých faktů. 

2. Označuje zákonité vztahy mezi dvěma základními 
nervovými procesy – vzruchem a útlumem. 

(A) analogie 
(B) akomodace 
(C) indukce 
(D) asimilace 
  

7. 

Ve které z následujících možností jsou seřazena vývojová 
období chronologicky správně? 

(A) prenatální, kojenecké, novorozenecké, batolecí 
(B) prenatální, novorozenecké, kojenecké, batolecí 
(C) kojenecké, novorozenecké, batolecí, prenatální 
(D) novorozenecké, kojenecké, batolecí, prenatální 
  

8. 

Pozitivismus je jedním ze základních sociologických přístupů. 
Které z následujících tvrzení o pozitivismu není pravdivé? 

(A) Jde mu o neempirickou interpretaci sociálních jevů, 
přičemž připouští, že mohou legitimně existovat 
různé interpretace sociálních jevů, které jsou stejně 
pravdivé. 

(B) Podle jeho původních zastánců má přinášet hodnotově 
nezatížené poznání, a umožnit tak vytvoření objektivně 
lepší společenské organizace. 

(C) Za zakladatele pozitivismu je považován francouzský 
myslitel Auguste Comte. 

(D) Bere si příklad z metod, které byly úspěšné v 
přírodních vědách. Často využívá matematiku a 
statistiku. 
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9. 

Sociolog Jiří tvrdí: „Rodina představuje malou skupinu, 
která plní důležitou roli ve vztahu k celku společnosti. 
Vychovává budoucí daňové poplatníky, přenáší kulturní 
hodnoty a žádoucí vzorce chování, pečuje o nedospělé členy 
společnosti, a celkově tak přispívá k její stabilitě. Rozdělení 
společnosti do rodin je naprosto účelné a prospěšné pro 
společnost jako takovou. Naplňuje totiž potřeby jednotlivce 
i celku.“ 

Sociolog Martin tvrdí: „Každý člen společnosti jedná pouze 
sobecky podle svých potřeb a zvažuje, co je pro něj osobně 
výhodné. Podle toho jedná a v podstatě obchoduje s 
druhými. A stejné je to i u rodiny. Rodiče se starají o děti, 
protože očekávají, že se o ně jejich potomci budou starat, až 
oni sami nebudou moct. Stejně tak vztah mezi rodiči je 
založen na reciprocitě. Každý se chová především sobecky a 
podle toho, co se mu vyplatí.“ 

Každý z výše uvedených sociologů zastává jiný 
sociologický přístup. O jaké dva přístupy se 
nejpravděpodobněji v uvedeném textu jedná? 

(A) o teorii směny a marxismus 
(B) o strukturální funkcionalismus a teorii konfliktu 
(C) o strukturální funkcionalismus a teorii směny 
(D) o teorii konfliktu a teorii směny 
  

10. 

Student sociologie Pavel se rozhodl zkoumat rizikové 
chování mladých narkomanů. Zprvu nevěděl, jak do této 
těžko dostupné komunity proniknout. Měl však známého 
Karla, který kdysi drogy bral a který mu poskytl několik 
vhodných kontaktů. Někteří oslovení narkomani byli 
ochotni se za finanční odměnu výzkumu účastnit a Jiřího 
odkázat na své přátele. 

Jak se v sociologii nazývá výběr vzorku, kdy zkoumané 
osoby odkazují na další osoby, o kterých se předpokládá, že 
budou pro účel výzkumu vhodné? 

(A) výběr náhodný 
(B) výběr metodou sněhové koule 
(C) výběr systematický 
(D) samovýběr 
  

11. 

Matka je nazlobená na svého syna, protože si na ni 
nevzpomněl na Den matek. Která z následujících možností 
nejvhodněji interpretuje tuto situaci ze sociologické 
perspektivy? 

(A) Syn projevil deviantní individualismus. 
(B) Situace je symptomem dnes slábnoucího matriarchátu 

v západní společnosti. 
(C) Matka svého syna špatně genderově socializovala. 
(D) Syn selhal ve své sociální roli. 
  

12. 

Dvacetiletá dívka Fátima pochází z tradiční tuniské muslimské 
věřící rodiny stejně jako její snoubenec. Měla již krátký vztah, 
který se ale brzy rozpadl. Teď se před vstupem do manželství 
s tuniským snoubencem rozhodla podstoupit chirurgický 
zákrok rekonstrukce panenské blány. Hlavním důvodem je, že 
rodiny obou snoubenců očekávají, že do manželství budou 
vstupovat neposkvrněni. Fátima se navíc bojí případné reakce 
svého nastávajícího, který o jejím předchozím vztahu neví a je 
přesvědčen, že jeho nevěsta je panna. 

Která z následujících možností nejlépe vysvětluje Fátimino 
rozhodnutí podstoupit chirurgický zákrok ze sociologického 
hlediska? 

(A) Rozhodnutí k chirurgickému zákroku dokazuje 
pozitivní deviaci jejího chování od panujících 
sociálních norem motivovanou obavami z negativních 
formálních sankcí. 

(B) Předchozí vztah stejně jako její rozhodnutí podstoupit 
chirurgický zákrok je pozitivní deviací od sociálních 
norem panujících v dané společnosti, kterou 
nedokázaly změnit žádné hrozby sankcí. 

(C) Rozhodnutí k chirurgickému zákroku odráží 
konformitu jejího chování k panujícím sociálním 
normám motivovanou obavami z negativních 
sankcí. 

(D) Zasnoubení a rozhodnutí podstoupit chirurgický zákrok 
je projevem deviace od sociálních norem, která však 
není trestána žádnými sociálními sankcemi. 

  
13. 

Chodím do maturitního ročníku a jsem si jistý, že někteří z 
mých spolužáků se stanou lékaři, někteří právníky, další 
obchodními zástupci či manažery prodejen. Někteří z mých 
známých možná vstoupí do politiky a snad se stanou obecními 
zastupiteli v naší obci. Všechna tato budoucí povolání mých 
spolužáků mi zajistí, že nebudu muset čekat v čekárně tak 
dlouho jako ostatní, dostanu bezplatnou radu ohledně kupní 
smlouvy automobilu, který si hodlám koupit, a také si budu 
moct pořídit některé důležité věci s významnou slevou. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, čím jsou 
pro mě primárně z hlediska sociologie moji spolužáci dle 
uvedeného textu? 

(A) referenční skupinou 
(B) sociálním kapitálem 
(C) ekonomickým kapitálem 
(D) ideálním typem 
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14. 

Patrik nosí veškeré oblečení nakoupené od jedné konkrétní 
módní značky. Na denní nošení do školy by mu sice stačilo 
obyčejné tričko za pětinovou cenu, Patrik si ale potrpí na to, 
aby měl na sobě vždy viditelné logo tohoto prestižního 
výrobce, jehož produkty mu navíc přijdou poměrně vkusné. 

Jak by nejpravděpodobněji Patrikovo chování popsal 
sociolog Thorstein Veblen? 

(A) Patrik demonstruje z genderového pohledu typickou 
maskulinní konzervativnost. 

(B) Patrik pomocí okázalé spotřeby demonstruje sociální 
status. 

(C) Patrik dává uceleným módním stylem najevo svou 
vnitřní integritu. 

(D) Patrik hledá východisko ze stavu anomie 
ritualizovaným chováním a rigidními zvyky. 

  
15. 

Předmětem zájmu této teorie je fenomén veřejného 
otevírání témat údajně nebo skutečně si zasluhujících 
pozornost publika hromadnými sdělovacími prostředky. 
Jedná se o jeden z mechanismů konstrukce mediální reality, 
která však nutně nemusí být v souladu s děním v realitě 
skutečné. Děje se tomu tak, že na některá témata média 
soustředí svůj profesionální zájem a věnují jim určitý 
prostor, ale některá naopak zhodnotí jako okrajová nebo je 
jako nedůležitá zcela opominou. Při výběru témat se řídí 
různými kritérii: divácká atraktivita (příběhu, aktérů), 
novost, společenská důležitost, míra potenciálního 
znepokojení veřejnosti, mocenské zájmy a zákulisní 
dohody, ekonomický kalkul a jiné. Publikum se tak učí o 
některé otázky (ne)zajímat, o něčem (ne)mluvit 
a (ne)přemýšlet o tom v jiných souvislostech. Média vám 
tedy nutně neřeknou, co si myslet, ale řeknou vám, na co 
myslet a jak na to myslet. 

Jak se označuje teorie charakterizovaná ve výše uvedeném 
textu? 

(A) teorie globální vesnice 
(B) teorie agenda setting 
(C) teorie kauzální atribuce 
(D) teorie sociální facilitace 
  

16. 

Martin Heidegger píše: Řekneme-li, že základní význam 
slova ______ je řeč, stane se tento doslovný překlad 
platným teprve na základě toho, co znamená sama řeč. 
Další dějiny významu slova ______ a především jeho 
mnohonásobné a svévolné interpretace v pozdější filosofii 
neustále překrývají význam řeči, který je přeci dosti zřejmý. 
Toto slovo se překládá jako rozum, soud, pojem, definice, 
důvod, poměr. 

Jaký základní filosofický pojem má v tomto případě Martin 
Heidegger na mysli, a je proto zapotřebí jej doplnit na 
vynechaná místa ve výše uvedené citaci, aby byla napsána 
věcně správně? 

(A) idea 
(B) logos 
(C) dasein 
(D) filosofia 
  

17. 

Představme si, že vidím, jak padá porcelánový talíř ze stolu, na 
zemi se roztříští na mnoho malých střepů, a zároveň slyším 
zvuk tohoto děje. Který z následujících filosofů tuto zcela 
jednoduchou situaci zproblematizoval svým novým pojetím 
kauzality, kterou zjednodušeně řečeno interpretoval jako zvyk? 

(A) David Hume 
(B) Tomáš Akvinský 
(C) Karl Raimund Popper 
(D) Herbert Spencer 
  
18. 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje, kdy 
se rozšířila myšlenka deismu a co je jejím jádrem? 

(A) v období patristiky; jádrem je hledání vztahu rozumu 
a víry 

(B) v období scholastiky; jádrem je řešení sporu, zda 
existují modely jsoucen, podle kterých jsou tvořeny 
konkrétní skutečnosti, nebo zda existují jen konkrétní 
skutečnosti a obecné pojmy jsou jen jejich 
pojmenováním 

(C) v období osvícenství; jádrem je přesvědčení, že Bůh 
sice svět stvořil, ovšem nijak do něj v současnosti 
nezasahuje 

(D) v 19. století; jádrem je myšlenka, že pokrok lidstva je 
nezastavitelný 
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19. 

Smrt jako děj existuje pouze jako smrt druhého. Moje smrt 
je pro mne nezakusitelná, zakoušet mohu pouze ve vztahu k 
ní. Mohu prožívat tělesnou bolest, smrtelnou úzkost, situaci 
zdánlivě nevyhnutelné smrti a jsem s to přestát nebezpečí, 
avšak nezakusitelnost smrti je nevyhnutelná. 

Které z následujících tvrzení je v souladu s myšlenkovým 
odkazem a výše uvedeným výrokem Karla Jasperse? 

(A) Umíraje mohu trpět, avšak smrt nezakouším. 
(B) Pokud člověk ví, že na něj čeká smrt, tak je smrt jako 

děj přítomna v jeho životě. 
(C) Pouze jako umírající sleduji cíle, usiluji o trvalost 

a stálost všeho toho, co je mi drahé. 
(D) Smrt se stává hloubkou bytí nikoli jako završení, ale 

jako klid. 
  

20. 

Muž z Holandska poskytl během války tajný úkryt 
židovskému uprchlíkovi, při pátrací akci Gestapa vše 
rezolutně popírá. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jak by 
Holanďanovo jednání nejpravděpodobněji posuzoval 
Immanuel Kant? 

(A) Holanďan se zachoval správně, protože je čistě na jeho 
rozhodnutí, zda židovského uprchlíka vydá, nebo mu 
pomůže. Jde o projev etického jednání, které je 
jednoznačně podmíněno vnějšími etickými normami, 
které nám říkají, co je správné a morální. 

(B) Holanďan se zachoval jednoznačně nesprávně a měl by 
se jít nutně a nepodmíněně Gestapu sám udat. Smyslem 
Kantova kategorického imperativu je zákaz lhaní 
v jakékoli situaci. Kant tak brání subjektivistickému 
pojetí etiky. 

(C) Přestože je Kant nejznámějším představitelem 
povinnostní etiky, tak by v Holanďanově situaci 
jednal stejně, protože povinnost ochrany života 
(lidství) jako projev svobodné dobré mravní vůle 
člověka je nadřazena povinnosti mluvit v určitých 
situacích pravdu. 

(D) Jelikož Holanďanovi jeho jednání nepřináší žádný 
užitek, ale primárně hrozbu a strádání, měl by 
židovského uprchlíka Gestapu bez váhání vydat. 

  

21. 

Před třemi stoletími spatřil světlo světa francouzský 
osvícenský myslitel a filosof pocházející ze švýcarské 
Ženevy, spoluautor Encyklopedie a přítel Diderotův. V 
názorech byl průkopníkem rovnosti a občanských svobod 
odvíjených z teorie přirozeného práva, stoupencem teorie 
společenské smlouvy. Idealizoval „přírodní stav“ i v teorii 
společnosti a v pedagogice. Všichni lidé by si měli být rovni, 
neznat sociální útlak, bídu ani nespravedlnost. 

Filosoficky dozrával postupně. Začal traktátem na zadání 
akademie v Dijonu, zda renesance věd a umění nějak 
podnítila očistu obecných mravů. Ve své práci na tuto 
otázku odpověděl negativně a zdůraznil, že proces 
společenského vývoje je naopak doprovázen obecným 
úpadkem mravů. Na tuto práci navazují dvě studie 
zabývající se jednak společenskou nerovností a jejími 
příčinami, jednak otázkami tzv. společenské smlouvy. 

(zdroj: www.rozhlas.cz, upraveno) 

Která z následujících možností správně uvádí jméno 
filosofa, jehož názory a teorie ohledně uspořádání lidské 
společnosti jsou ve stručnosti naznačeny ve výše uvedeném 
úryvku? 

(A) Charles Louis Montesquieu 
(B) Jean Jacques Rousseau 
(C) Auguste Comte 
(D) Jean Monnet 
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22. 

V roce 2012 prosazoval tehdejší ministr zdravotnictví Leoš 
Heger společně se zubními lékaři, aby si lidé začali platit za 
základní plomby s argumentem: „Člověk je plně 
zodpovědný za stav svých zubů. Pokud si nečistíte zuby, tak 
budete potrestáni zubními kazy.“ Tento vyloženě liberální 
argument vyvolal ostrou diskusi. Samozřejmě ne všichni s 
názorem ministra souhlasili a objevili se tací, kteří k 
problému přistupovali na základě jiné politické ideologie. 

Jakým způsobem by na ministrův argument 
nejpravděpodobněji odpověděl poslanec hlásící se k 
ideologii socialismu? 

(A) Dnes si každý jednotlivý občan může dovolit připlatit 
za lepší zdravotní péči. Proto by ani ta základní neměla 
být zcela zdarma. Platba za základní plomby by 
pomohla uvést rozpočet zdravotnictví do vyrovnané 
bilance. 

(B) Společnost nemůže trestat lidi za to, jak se jim kazí 
zuby. Každému se kazí různou rychlostí a z jiných 
důvodů. Navíc je potřeba zajistit všem dostupnou, 
kvalitní a bezplatnou lékařskou péči. 

(C) Systém zdravotní péče se vyvíjel natolik dlouho, aby 
bylo jasné, že jakákoli jeho změna je cestou do 
neznáma. Nepředvídatelné důsledky jakýchkoli změn 
ve fungujícím systému jsou nepřijatelné. Stav je nutno 
zachovat. 

(D) Jedině zdravý konkurenční boj na trhu lékařských 
služeb může zajistit všem co nejlevnější a nejkvalitnější 
lékařskou péči. Pokud spolu mají zubaři soupeřit o to, 
kdo nabídne lepší a kvalitnější službu, plomby musejí 
být zpoplatněny. 

  

23. 

Která z následujících možností vystihuje jeden ze znaků 
prezidentského systému chybně? 

(A) Prezident je obvykle volen přímo občany. 
(B) Prezident vládne pevně stanovené volební období. 
(C) Prezident si vybírá ministry své vlády. 
(D) Parlament vyslovuje po zvolení prezidentovi 

důvěru, která je podmínkou jeho vlády. 
  

24. 

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název 
„Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako 
institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního 
dialogu mezi ______. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou 
dohodu, používá se též název „tripartita“. (...) Cílem RHSD 
ČR je vzájemně respektovanou formou dialogu udržet i do 
budoucna sociální smír jako základní předpoklad 
pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. 

(zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/6434) 

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

(A) neziskovými organizacemi, Národním kontrolním 
úřadem a odbory 

(B) vládou, odbory a zaměstnavateli 
(C) zaměstnanci, obecně prospěšnými společnostmi 

a ministerstvem financí 
(D) ekonomy, sociálně slabými skupinami obyvatel 

a zaměstnavateli 
  

25. 

Moci výkonná, zákonodárná a soudní musejí být nezávislé 
a od sebe oddělené, zároveň se však musejí vzájemně 
vyvažovat a kontrolovat. 

Kterým z následujících termínů nazýváme uvedený vztah 
mezi jednotlivými složkami politické moci ve státě? 

(A) doktrínou vzájemně zaručené blokace 
(B) stavem dokonalé rovnosti a vyváženosti 
(C) zastupitelskou demokracií 
(D) systémem brzd a rovnováh 
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26. 

  
Počet volených zástupců 

Standardní délka 
volebního 
období 

Aktivní 
volební 
právo 

Pasivní 
volební 
právo 

Prezident republiky 1 5 21 40 

Poslanecká sněmovna PČR 150 5 18 21 

Senát PČR 81 6 21 40 

Krajské volby podle počtu obyvatel kraje 
45 až 65 (vyjma Prahy) 

4 18 18 

Výše uvedená tabulka zachycuje některé základní informace týkající se voleb do vybraných zastupitelských úřadů v České 
republice. Kolik údajů je v tabulce uvedeno jednoznačně chybně? 

(A) dva 
(B) čtyři 
(C) šest 
(D) osm 
  
27. 

Český prezident si na následující pracovní týden naplánoval 
řadu úkonů. Po přečtení zákona schváleného 
Parlamentem ČR o zákazu chování koček ve státních bytech 
se rozhodl, že tento zákon vetuje. Navíc se rozhodl, že 
navrhne zákon nový o zákazu venčení psů v okolí dětských 
hřišť. V úterý má prezident v plánu jmenovat členy 
Ústavního soudu. Ve středu přijme nahlášenou návštěvu 
španělského zastoupení v České republice a prostuduje si 
další zákony, které mu Parlament předal k podpisu. Ve 
čtvrtek, vzhledem k pomalu se blížícímu konci volebního 
období části současného Senátu PČR, vyhlásí volby do 
senátu, které se budou konat za čtyři měsíce. V pátek má 
pan prezident v plánu zúčastnit se schůze Poslanecké 
sněmovny PČR a vystoupit s komentářem k zákonům, které 
budou projednávány. 

Které z uvedených bodů prezidentova programu nejsou 
v souladu s jeho ústavními pravomocemi? 

(A) jmenování členů Ústavního soudu a setkání se 
zastoupením cizího státu 

(B) vyhlášení voleb do Senátu PČR a účast na schůzi 
Poslanecké sněmovny PČR 

(C) pouze vetování zákona o chování koček ve státních 
bytech 

(D) pouze navržení zákona o zákazu venčení psů v okolí 
dětských hřišť 

  

28. 

Místní referendum představuje důležitý prvek přímé 
demokracie v České republice a dává občanům možnost 
zapojit se do místní politiky. Dává občanům do rukou 
nástroj k tomu, jak ovlivnit, co se v jejich obci děje. Pro 
jeho adresáty je výsledek referenda za splnění určitých 
podmínek závazný. 

O kterém z následujících témat lze v místním referendu 
hlasovat? 

(A) o změnách v rozpočtu obce 
(B) o odvolání starosty 
(C) o schválení obecně závazné vyhlášky 
(D) o přesunu autobusového nádraží mimo centrum 

města 
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29. 

Hranice mezi Jižní a Severní Koreou je dnes zcela právem 
považována za nejvíce militarizovanou hranici mezi dvěma 
samostatnými státy na světě. Ostatně obě země uzavřely 
v roce 1953 pouze dohodu o příměří (a nikoli mírovou 
smlouvu), což znamená, že technicky jsou oba státy stále ve 
válečném stavu. Snad největší obavy přitom v posledních 
letech budí severokorejský jaderný zbrojní program, v rámci 
kterého Severní Korea usiluje o získání jaderných zbraní, 
prostřednictvím kterých by mohla ohrozit jak své sousedy, 
tak svého hlavního rivala, Spojené státy americké. Již v roce 
1968 přitom byla přijata ______, kterou Severní Korea sice 
podepsala, avšak později od ní odstoupila. Není však jediná. 
Mezi země, které tento dokument vůbec nepodepsaly, patří 
například ______. U těchto zemí přitom platí, že jaderné 
zbraně rovněž vlastní, a řadí se tak po bok států, které jsou 
jako jaderné velmoci označeny přímo ve výše uvedené 
smlouvě a mezi které například patří ______. 

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

(A) Smlouva o Severoatlantické spolupráci; Rusko 
a Brazílie; Velká Británie, USA a Francie 

(B) Smlouva o nešíření jaderných zbraní; Pákistán a 
Indie; Rusko, Čína a Francie 

(C) Smlouva START I.; Írán a Indie; Velká Británie, USA, 
Jihoafrická republika, Rusko 

(D) Smlouva o nešíření jaderných zbraní; Írán a Izrael; 
Německo, USA, Rusko 

  

30. 

Ve státě Čekistán se po dlouhých letech dostala k moci 
strana Žlutých. Vládnutí této strany nebylo příliš úspěšné a 
volební preference Žlutých začaly v posledním roce před 
dalšími volbami klesat. Vedení Žlutých však nechtělo 
dopustit špatný volební výsledek, a proto se rozhodlo 
přistoupit k velmi kontroverznímu kroku. Vzhledem k 
tomu, že zákonodárný sbor Čekistánu byl volen ve třech 
stech jednomandátových obvodech, rozhodli se Žlutí 
prostřednictvím nového volebního zákona změnit hranice 
těchto volebních obvodů tak, aby příznivci opozice byli 
koncentrováni pouze v několika málo z nich a v ostatních 
aby naopak měli většinu voliči Žlutých. Tímto způsobem 
došlo k překreslení hranic takřka všech volebních obvodů, 
jejichž velikost byla nyní velmi rozdílná. 

Jak se nazývá výše uvedený postup Žlutých, při kterém 
dochází ke změně hranic volebních obvodů za účelem 
dosažení lepšího volebního výsledku určité politické strany? 

(A) kohabitace 
(B) geografická polizace 
(C) idiografizace 
(D) gerrymandering 
  

31. 

Které z následujících tvrzení o platnosti a účinnosti 
právních norem je pravdivé? 

(A) Účinnost právní normy předchází její platnosti. 
(B) Každá platná právní norma je zároveň účinná. 
(C) Účinnosti nabývají právní normy nejdříve po 30 dnech 

od nabytí platnosti. 
(D) Platnost právní normy je nezbytnou podmínkou její 

účinnosti. 
  

32. 

Ruský student Igor Ševcov se účastí na sprejování hesel na 
zeď ruzyňské věznice při demonstraci dopustil pouze 
______. Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který vyhověl 
dovolání Ševcova a zrušil mu tříletý zákaz účasti na 
demonstracích. ______ se nyní bude zabývat Městský úřad 
Prahy 6, sdělil ve středu právník Ševcova Pavel Kožoušek. 
Student podle obžaloby držel hlídku při sprejování hesel na 
zeď ruzyňské věznice. Vinu popřel, akci prý jen natáčel. 
Původně byl obžalovaný i z házení zápalných lahví na dům 
ministra obrany Martina Stropnického (ANO), což se 
neprokázalo. Městský soud Ševcova za podíl na sprejování 
potrestal vyhoštěním. Vrchní soud v Praze verdikt změnil na 
zákaz účasti na demonstracích. Odvolací senát se ztotožnil s 
názorem pražského městského soudu, že se Ševcov dopustil 
pomoci k poškození cizí věci. Dvouletý trest vyhoštění ale 
soudci označili za příliš přísný. Ševcov v Česku dlouhodobě 
pobývá, studuje vysokou školu. Proti trestu podal Ševcov 
úspěšné dovolání k Nejvyššímu soudu. Mladík po svém 
zatčení strávil tři měsíce ve vazbě, shodou okolností právě v 
ruzyňské věznici. S incidentem u Stropnického vily jej pojila 
pachová stopa nalezená na jedné z lahví, další důkazy 
nebyly. Proto ho pražský městský soud v tomto bodě 
obžaloby zprostil. 

(zdroj: Pražský deník.cz, 10. 5. 2017) 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místo ve výše uvedeném textu tak, aby byl 
vzhledem k jeho obsahu napsán věcně správně (na psaní 
velkých a malých písmen a na skloňování neberte zřetel)? 

(A) přečin 
(B) zločin 
(C) přestupek 
(D) pořádkový delikt 
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33. Na základě VO byla uznána dvě správná řešení. 

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, zastupitelná a zuživatelná? 

(A) dvoupodlažní rekreační objekt na břehu vodní nádrže 
(B) obilí o váze 50 kilogramů 
(C) 20 zlatých cihel 
(D) tabatěrka umožňující pojmout 20 běžných cigaret 
  

34. 

Nový občanský zákoník znovuzavádí do českého právního 
řádu institut odkazu. Která z následujících možností nejlépe 
vyjadřuje, co termín odkaz v našem právním řádu označuje? 

(A) Odkaz představuje tu část pozůstalosti, která je určena 
pouze nepominutelným dědicům. 

(B) Zůstavitel může odkazem nařídit svému dědici, aby 
z dědictví vydal určitou věc někomu jinému. 
Předmětem odkazu může být i více věcí stejného 
druhu nebo pohledávka. Osoba, v jejíž prospěch je 
odkaz zřízen, se nestává dědicem, a nenese tedy 
nepříjemnou povinnost spojenou s dědictvím – 
hradit dluhy zůstavitele. 

(C) Odkaz slouží k určení náhradníka, který zdědí majetek 
zůstavitele v případě, že oprávněný dědic zemře dříve 
než zůstavitel nebo oprávněný dědic odmítne dědictví. 

(D) Na základě odkazu je určitá osoba pověřena 
spravováním dědictví do doby, než je může nabýt 
legitimní dědic. Odkazovník má následně nárok až na 
deset procent zůstavitelova majetku jako náhradu za 
jeho spravování. 

  

35. 

Petr rád poučoval své přátele o právních problémech. Tak se 
zeptal své kamarádky Adély, zda si uvědomuje, že každý 
den pravděpodobně uzavře několik smluv. Na to mu Adéla 
odpověděla, že to není v žádném případě pravda a že žádné 
smlouvy nikde neuzavírá. Petr se zasmál a řekl Adéle, že 
kupní smlouvu uzavírá, i když si jde do obchodu koupit 
rohlík. Nyní se zase smála Adéla a klepala si na čelo, jestli 
se Petr nezbláznil. Ať prý jí ukáže jediného člověka, který 
kvůli koupi rohlíků uzavírá smlouvu s obchodem. Petr 
Adéle oponoval a tvrdil, že smlouva přeci nemusí být 
písemná a že platná je i ta, kterou uzavře s obchodem ústně 
nebo mlčky prostě tím, že si rohlík vezme a zaplatí za něj 
kupní cenu. Adéla si ale dále trvala na svém a spor 
zakončila tím, že při koupi rohlíků o žádný právní úkon 
nejde a jedná se pouze o tzv. barter. 

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na 
otázku, kdo měl v popsané při pravdu? 

(A) Pravdu měla Adéla, neboť při koupi zboží v obchodě 
k uzavírání smluv skutečně nedochází. Uzavření 
smlouvy ústně nebo mlčky je pak vyloučeno. 

(B) Pravdu měla částečně Adéla, neboť při koupi zboží 
v obchodě skutečně k uzavírání smluv nedochází. Petr 
měl však pravdu v tom, že smlouvu lze uzavřít nejen 
písemně, ale také ústně, nebo dokonce mlčky. 

(C) Pravdu měl Petr, neboť při koupi zboží v obchodě 
skutečně dochází k uzavírání kupních smluv. To je 
možné díky tomu, že smlouvy mohou být až na 
výjimky uzavírány také ústně, nebo mlčky. 

(D) Pravdu měla Adéla, ačkoli zároveň platí, že také při 
koupi zboží v obchodě je možno uzavřít příslušnou 
kupní smlouvu, tzv. paragon. 
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36. 

Margita Kralická požaduje trest v rozmezí osmi až dvanácti 
let vězení pro chůvu Dieu Vu Thi (...), která podle obžaloby 
smrtelně zranila jednu z hlídaných holčiček (...). 
Dvaatřicetiletá žena z Vietnamu popírá, že by se zraněním 
dětí svých krajanů měla něco společného. Svědčí proti ní 
posudky lékařů, podle nichž byly dívky vystaveny aktivnímu, 
velmi intenzivnímu násilí. Znalci ale zároveň nedokázali 
objasnit motiv činů, chůva je psychicky zcela v pořádku. 

„Děti fyzicky napadla obžalovaná, protože žádná jiná osoba 
to být nemohla,“ uvedla dnes při závěrečné řeči u 
pražského městského soudu Margita Kralická. Připustila, že 
proti ženě neexistují přímé důkazy, protože jedinými svědky 
skutků jsou malé děti, které ještě neumějí mluvit. Posudky 
však podle ní jasně určily, že zranění způsobil dospělý 
člověk, nikoli některé z dalších hlídaných dětí. 

Pražský deník.cz, 21. 3. 2017 

Které z následujících povolání paní Margita Kralická 
vykonává? 

(A) soudkyně 
(B) státní zástupkyně 
(C) soudní exekutorka 
(D) orgán sociálněprávní ochrany dětí 
  

37. 

Článek 5, odstavec 1 

Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních 
pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod 
nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují 
životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní 
pořádek a bezpečnost. 

Ve kterém z následujících právních předpisů se nachází 
výše uvedený článek? 

(A) v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky 
(B) v zákoně o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě 
(C) v zákoně o životním prostředí 
(D) ve vyhlášce Ministerstva vnitra o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
systému 

  

38. 

Eva udržovala milenecký poměr s Adamem. Společně 
počali dítě. Když se však Adam o Evině těhotenství 
dozvěděl, ihned se s ní přestal stýkat. Než se dítě narodilo, 
byla již Eva provdána za jiného muže, svého dlouholetého 
partnera Jakuba. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, kdo bude 
dle zákona v době narození dítěte považován za otce dítěte 
a proč? 

(A) Adam i Jakub, protože zákon v takovém případě 
umožňuje do doby vyřešení případného sporu dvojí 
otcovství. 

(B) Otcem bude Adam nebo Jakub v závislosti na tom, 
koho Eva za otce zvolí jednostranným prohlášením 
učiněným na místně příslušném obecním úřadě. 

(C) Jakub, protože byl v době narození dítěte Eviným 
manželem. 

(D) Jakub, protože Adam se zřekl otcovství tím, že se 
přestal s Evou stýkat. 

  

39. 

Pan Karel dal výpověď z pracovního poměru, která byla 
v písemné formě doručena zaměstnavateli dne 15. ledna 
2017. Důvodem výpovědi pana Karla byla dlouhodobá 
nespokojenost s pracovními podmínkami. 

Která z následujících možností uvádí správné datum, od kdy 
začne panu Karlovi a jeho zaměstnavateli běžet výpovědní 
lhůta, a běžnou dobu jejího trvání? 

(A) 15. ledna 2017, 3 měsíce 
(B) 16. ledna 2017, 2 měsíce 
(C) 1. února 2017, 2 měsíce 
(D) 1. února 2017, 3 měsíce 
  

40. 

Společnost PERUN, s. r. o., se zabývala prodejem 
mražených výrobků z mořských ryb. Konkurence v oboru 
byla postupem času stále silnější a společnosti ubývali 
zákazníci. Během několika let se společnost propadla do 
hlubokých ztrát a nebyla schopna hradit pohledávky svých 
dodavatelů. Tito dodavatelé proto podali u příslušného 
soudu návrh na zahájení ______ řízení. Během tohoto řízení 
byly přezkoumávány pohledávky všech přihlášených 
věřitelů a stav majetku společnosti PERUN. Soud následně 
rozhodl o ______ společnosti PERUN. Zároveň ustanovil 
______, který společnost dovedl až do ______. 

Která z následujících možností uvádí ve správném pořadí 
pojmy, které je zapotřebí doplnit do výše uvedeného textu 
tak, aby byl napsán věcně správně? 

(A) exekučního; úpadku; opatrovníka; likvidace 
(B) insolvenčního; exekuci; exekutora; reorganizace 
(C) insolvenčního; úpadku; insolvenčního správce; 

likvidace 
(D) exekučního; exekuci; exekutora; bankrotu 
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41. 

Které z následujících tvrzení o členství jednotlivých států 
v Evropské unii není pravdivé? 

(A) V 80. letech 20. století přistoupily k evropskému 
integračnímu projektu jižanské státy Řecko, Španělsko 
a Portugalsko. 

(B) Počtu 28 členských států Evropská unie dosáhla 
přistoupením Chorvatska 1. července 2013. 

(C) V roce 2017 bylo Spojené království stále plnoprávným 
členem Evropské unie, takže s tím spojená práva 
a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platila 
bez ohledu na připravovaný odchod této země 
z Evropské unie. 

(D) Velká Británie není prvním státem, který se rozhodl 
Evropskou unii opustit, již dříve z Evropské unie 
vystoupilo Norsko. 

  

42. 

Podepsané strany 

jsou odhodlány vytvářet základy stále těsnější jednoty mezi 
evropskými národy; jsou rozhodnuty zajišťovat společným 
působením hospodářský a politický pokrok svých zemí 
a odstraňovat bariéry dělící Evropu; za základní cíl svých 
snah si stanovují neustálé zlepšování životních a pracovních 
podmínek obyvatel; uznávají, že odstraňování existujících 
překážek si vyžaduje koordinovanou činnost tak, aby byla 
zaručena stabilita rozvoje, rovnováha v obchodních stycích 
a poctivost konkurence; budou usilovat o posílení jednoty 
svých ekonomik a zajištění jejich harmonického rozvoje, 
snižovat rozdíly mezi jednotlivými oblastmi a zaostalost 
nejhůře postižených. Společnou obchodní politikou budou 
přispívat k postupnému odstraňování omezení 
v mezinárodním obchodu (...) a přejí si zajistit rozvoj 
prosperity v souladu s principy Charty Spojených národů; 
jsou rozhodnuty upevňovat prostřednictvím společných 
zdrojů mír a svobodu a apelovat na ostatní evropské 
národy, které usilují o totéž, aby se připojily k jejich 
snahám. 

(zkráceno a upraveno) 

Ke které z následujících událostí se vztahuje uvedená citace 
části preambule významného dokumentu podepsaného 
25. 3. 1957? 

(A) ke vzniku Evropské centrální banky a vytvoření 
měnové unie 

(B) k založení Evropského hospodářského společenství 
(EHS) a plánovanému vzniku společných orgánů 
koordinujících hospodářskou politiku členských 
zemí, včetně možnosti vzniku celní unie 

(C) k vyhlášení tzv. kodaňských kritérií (politických 
i ekonomických), která musí splnit každá země usilující 
o přistoupení k Evropské unii 

(D) k písemně deklarované ochotě Evropské unie a jejích 
členských států uzavřít asociační dohody s každou 
evropskou zemí, která projeví zájem o hospodářskou 
spolupráci 
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43. 

Evropské unii je některými kritiky vyčítán tzv. 
demokratický deficit. Ve které z následujících možností se 
jedná o typickou stížnost na tento problém? 

(A) Polský zemědělec vztekle nadává, proč mají mít 
francouzští a němečtí zemědělci vyšší dotaci na 
pěstování červené řepy? 

(B) Maďarský občanský aktivista si stěžuje, že mnoho 
důležitých rozhodnutí, která ovlivňují každodenní 
život Maďarů, vydává Rada EU, jejíž složení nemá 
možnost bezprostředně ovlivnit. 

(C) Mladá žena z Běloruska nechápe, proč není možné, aby 
bez zbytečných byrokratických zábran pracovala ve 
Finsku, a zlepšila si tak svou výbornou finštinu. 

(D) Evropská unie je v dnešní době již natolik 
demokratickým společenstvím, že se pojem 
„demokratický deficit“ v souvislosti s EU už 
nepoužívá. 

  

44. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jakým 
způsobem je v současné době obsazována funkce předsedy 
Evropské komise? 

(A) jmenováním Evropskou radou na návrh jejího stálého 
předsedy 

(B) volbou poslanci Evropského parlamentu na návrh 
Evropské rady 

(C) jmenováním Radou Evropské unie na základě návrhu 
předsednického státu 

(D) volbou plénem Evropského parlamentu a následným 
schválením Radou Evropské unie 

  

45. 

Které z následujících ministerstev je v ČR hlavním 
koordinátorem čerpání peněz z fondů EU? 

(A) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(B) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(C) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
(D) Ministerstvo pro evropské záležitosti ČR 
  

46. 

Ve kterém z následujících zájezdů, které pořádá 
C. K. Cestovatel, neopustí jeho účastníci hranice 
Schengenského prostoru? 

(A) Zájezd pro rybáře: autobusem přes Polsko, 
trajektem do Švédska, odtud přejezd k norským 
horským řekám a stejnou cestou zpět. 

(B) Zájezd pro poutníky: přes Rakousko, Slovinsko 
a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny, přes Srbsko 
a Maďarsko zpět. 

(C) Relaxační pobyt na pláži: autobusem do Vídně a 
letecky z Rakouska do Turecka, stejnou cestou zpět. 

(D) Zájezd za vínem pro dobrodružné povahy: přes 
Maďarsko a Rumunsko do Moldávie, zpět přes 
Ukrajinu a Slovensko. 

  

47. 

V českých zemích nevyvolal začátek této války žádné velké 
nadšení. Svědčí o tom například text písně, kterou vojáci 
českých pluků při cestě do boje zpívali. Slova písně znějí: 
„Červený šátečku kolem se toč, my jdeme na Rusa, nevíme 
proč.“ O odporu českých vojáků dále svědčí i celá řada 
dezercí, kdy se vojáci vzdávali nepříteli. Ze zběhů a zajatců 
dokonce vznikaly vojenské jednotky, které následně 
bojovaly proti Rakousku-Uhersku. 

Která z následujících možností správně uvádí název 
konfliktu, o němž pojednává výše uvedený text? 

(A) krymská válka 
(B) první balkánská válka 
(C) anexe Bosny a Hercegoviny 
(D) první světová válka 
  

48. 

Které z následujících tvrzení o první světové válce není 
pravdivé? 

(A) Pro západní frontu byla charakteristická zákopová 
válka. Vojska obou stran byla soustředěna ve 
stokilometrových systémech zákopů, z nichž vojáci 
vyráželi ke krvavým výpadům. Útoky obvykle nevedly 
k zásadním změnám strategického postavení. 

(B) Naděje Německa na bleskové vítězství na západě 
zhatily jednak nedostatky v zásobování, jednak 
heroický odpor Francouzů, kteří nepřítele ještě v 
průběhu roku 1914 zatlačili zpět na jeho území. 

(C) V průběhu první světové války došlo ke značnému 
rozvoji leteckého průmyslu. Letadla se stala důležitou 
válečnou zbraní. Poprvé byly ve válečném konfliktu 
nasazeny například tanky nebo bojové plyny. 

(D) Vývoj na východní frontě byl značně ovlivněn 
Říjnovou revolucí v roce 1917. Hrozící pád bolševické 
moci vedl Lenina k uzavření míru v Brestu Litevském. 
Rusko definitivně vystoupilo z války a centrální 
mocnosti mohly přesunout své jednotky na bojiště na 
západní frontě. 
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49. 

Bezpečnostní situace Československa byla v dané dekádě 
ovlivněna především revizionistickými snahami a územními 
nároky Německa, Polska, Maďarska a růstem 
nacionalistických a iredentistických tendencí na Slovensku. 
V klíčovém okamžiku této dekády sehrála důležitou roli 
pasivita zahraničně-politických spojenců Československa, 
především Francie. Hlavní mezinárodní organizace, která 
sdružovala velkou část států z celého světa a měla posilovat 
mírové soužití mezi státy, rovněž nebyla schopna naplnit 
své poslání. 

Které z následujících období uvedená charakteristika 
popisuje? 

(A) 30. léta 20. století 
(B) 40. léta 20. století 
(C) 50. léta 20. století 
(D) 60. léta 20. století 
  

50. 

Morální rozměr pomnichovské krize, která zachvátila celou 
společnost, se promítl do pocitů zklamání, beznaděje 
a hlubokých názorových zmatků. Příkladem dezerce od 
demokratických hodnot a ideálů se stal postoj muže, 
vysokého důstojníka československého generálního štábu 
a známého publicisty Lidových novin, pozdějšího ministra 
školství a osvěty za Heydrichovy éry, který se z propagátora 
obrany republiky stal „apoštolem národní zrady“, 
bezvýhradným stoupencem spolupráce s nacistickým 
Německem. Kdo byl tímto mužem? 

(A) Radola Gajda 
(B) Emil Hácha 
(C) Emanuel Moravec 
(D) Rudolf Beran 
  

51. 

Marshallův plán, v jehož rámci poskytovaly Spojené státy 
hospodářskou pomoc válkou zničené Evropě, měl politický 
protějšek v Trumanově doktríně. Která z následujících 
charakteristik vyjadřuje hlavní princip této doktríny? 

(A) Vyhlášením hospodářského embarga na obchod se 
socialistickými zeměmi ekonomicky a politicky co 
nejvíce oslabit SSSR a jeho satelity. 

(B) Vytvořit funkční válečný spojenecký systém připravený 
podpořit politickou integraci evropských zemí. 

(C) Donutit SSSR a jeho satelity k závazku dodržování 
základních lidských práv, k němuž se vstupem do OSN 
všechny země zavazovaly. 

(D) Zadržování rozšiřování komunistického vlivu 
kdekoli ve světě a finanční pomoc zemím, kde byla 
ohrožena demokratická vláda. 

  

52. 

Prosím Vás o nevykonání rozsudku vyneseného nad ______, 
Závišem Kalandrou, Oldřichem Peclem a Janem Buchalem. 
Byli oběťmi nacismu, vězni německých koncentračních 
táborů. Jsem přesvědčen, že si zasluhují žít. 

Autorem výše citované pasáže dopisu československému 
prezidentu Klementu Gottwaldovi je slavný fyzik  
německo-židovského původu Albert Einstein, který za své 
objevy obdržel v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku. Tento 
slavný fyzik se v roce 1950 zastával odsouzenců k smrti 
v jednom z největších a nejvýznamnějších vykonstruovaných 
politických monstrprocesů v komunistickém Československu. 

Které z následujících jmen je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo do výše uvedené citace, aby byla napsána 
věcně správně? 

(A) Gustávem Husákem 
(B) Janem Palachem 
(C) Miladou Horákovou 
(D) Janem Masarykem 
  

53. 

1) Slobodan Milošević A) výstavba asuánské přehrady 

2) Gamál Násir B) tzv. pingpongová diplomacie 

3) Nikita Sergejevič Chruščov C) vůdce chilské pravicové junty 

4) Richard Nixon D) válka v Jugoslávii 

5) Augusto Pinochet E) potlačení povstání v Maďarsku 
(1956) 

Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým 
osobnostem (1 až 5) správně přiřazeny jejich charakteristiky 
nebo události (A až E), které jsou přímo spojeny s jejich 
vládou a s jejich funkčním obdobím? 

(A) 1C; 2E; 3D; 4A; 5B 
(B) 1B; 2E; 3A; 4C; 5D 
(C) 1D; 2A; 3E; 4B; 5C 
(D) 1D; 2C; 3B; 4E; 5A 
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54. 

Která z následujících informací charakterizujících osobnost 
a politickou dráhu 40. prezidenta Spojených států Ronalda 
Reagana je nepravdivá? 

(A) V roce 1987 podepsal spolu s Michailem Gorbačovem 
Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu, 
která umožnila demontovat a zničit celou kategorii 
jaderných zbraní a výrazně snížit riziko vypuknutí 
nukleárního konfliktu v Evropě. 

(B) Inicioval a prosazoval projekt Strategické obranné 
iniciativy (SDI) – obranného systému, jehož cílem bylo 
chránit USA před sovětskými mezikontinetálními 
balistickými raketami. Ty měly být ničeny v 
kosmickém prostoru ještě předtím, než by dosáhly 
svého cíle. 

(C) Vedl americkou delegaci na jednání Konference 
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) 
v Helsinkách. V Závěrečném aktu KBSE se mimo 
jiné prosadilo západní pojetí lidských práv, jehož 
aplikace se stala hrozbou pro vnitřní stabilitu 
sovětského bloku. 

(D) Základem jeho hospodářského programu se stalo 
snížení daní spojené s úsporami ve výdajích federálního 
rozpočtu. Usiloval o decentralizaci, zeštíhlení 
a zefektivnění státní správy. 

  

55. 

Milton Friedman je duchovním otcem ______, 
ekonomického směru hlásajícího neutralitu peněz a 
upozorňujícího na přímou vazbu mezi inflací a nadměrným 
zvyšováním peněžní zásoby. Obhajoval a prosazoval 
ekonomickou svobodu jednotlivců, svobodný trh a 
liberalismus. V roce 1976 získal Nobelovu cenu za 
ekonomii. 

Který z následujících ekonomických směrů je zapotřebí 
doplnit na vynechané místo do výše uvedeného textu tak, 
aby byl napsán věcně správně? 

(A) klasicismu 
(B) marxismu 
(C) neokeynesiánství 
(D) monetarismu 
  

56. 

 

Výše je znázorněn standardní graf poptávky (D) a nabídky (S). 

Které z následujících tvrzení vztahujících se k tomuto grafu 
je pravdivé? 

(A) Když se křivka nabídky posune doprava a křivka 
poptávky zůstane konstantní, tak se rovnovážná cena 
zvýší. 

(B) Když se křivka nabídky posune doprava a křivka 
poptávky zůstane konstantní, tak se sníží množství 
poptávaného zboží. 

(C) Když se křivka nabídky posune doleva a křivka 
poptávky zůstane konstantní, tak se sníží množství 
nabízeného zboží a zvýší se jeho cena. 

(D) Na změnu ceny má vliv pouze posun křivky nabídky. 
  

57. 

Představte si, že máte v bance uložen jistý obnos peněz. 
Roční úroková sazba činí 3 %. Míra inflace za stejné období 
činí rovněž 3 %. Jak se po roce změní reálná a nominální 
hodnota vašich úspor? 

(A) Reálná i nominální hodnota zůstane nezměněna. 
(B) Reálná i nominální hodnota vzroste o 3 %. 
(C) Reálná hodnota zůstane nezměněna, nominální 

hodnota vzroste o 3 %. 
(D) Reálná hodnota klesne o 3 %, nominální hodnota 

zůstane nezměněna. 
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58. 

Ve které z následujících možností je uvedená situace 
nejvhodnějším příkladem strukturální nezaměstnanosti? 

(A) Mezi 30. dubnem, kdy ukončil z vlastního rozhodnutí 
pracovní poměr s jedním zaměstnavatelem, 
a 1. červencem téhož roku, kdy podepsal pracovní 
smlouvu s novým zaměstnavatelem, byl pan Pilný 
nezaměstnaný. 

(B) Provoz v hutním podniku, ve kterém pan Pilný 
pracoval, byl zastaven, protože v regionu dochází 
všeobecně k útlumu tohoto odvětví, a pan Pilný je 
již 7 měsíců bez zaměstnání. 

(C) Pan Pilný pracoval v oboru, který byl závislý na 
vývozu, když se však odbyt zboží v důsledku výkyvu 
hospodářského cyklu snížil, byl propuštěn s tím, že 
v případě obnovy výroby bude okamžitě přijat zpět. 

(D) Pan Pilný byl propuštěn po hrubém porušení pracovní 
morálky a z tohoto důvodu špatně hledá další práci. 

  

59. 

Jak se primárně nazývá hospodářská politika státu 
realizovaná prostřednictvím státního rozpočtu? 

(A) monetární politika 
(B) fiskální politika 
(C) obchodní politika 
(D) inflační politika 
  

60. 

Firma Horydoly, s. r. o., produkuje 20 expedičních stanů při 
fixních nákladech 400 000 Kč a celkových nákladech 
600 000 Kč. Jaké jsou průměrné náklady firmy na jeden 
stan? 

(A) 10 000 Kč 
(B) 20 000 Kč 
(C) 30 000 Kč 
(D) 50 000 Kč 
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