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1. 

Psychiatr a psycholog v jedné osobě, doktor Zweistein, se 
zabývá výzkumem a léčbou schizofrenie. Domnívá se, že 
schizofrenie je dána změnou mentální reprezentace vlastní 
osoby, světa a významu druhých lidí. Dle doktora Zweisteina při 
schizofrenii dochází k velkému rozporu mezi verbálním kódem 
a imaginativním kódem mentální reprezentace, a mentální model 
je tak nesouvislý a rozkouskovaný nebo překroucený. 

Ke kterému z následujících psychologických směrů má 
doktor Zweistein pravděpodobně nejblíže? 
(A) ke kognitivní psychologii 
(B) k behaviorismu 
(C) k psychoanalýze 
(D) ke gestaltismu 
  
2. 

kolektivní nevědomí – ego – schéma S-R – sen – učení 
nápodobou – archetypy 

Čtyři ze šesti výše uvedených pojmů se vážou k jedné určité 
psychologické teorii. Která z následujících možností uvádí 
zbylou dvojici pojmů, které do této skupiny nezapadají, 
protože se týkají jiné psychologické teorie? 
(A) ego, archetypy 
(B) učení nápodobou, schéma S-R 
(C) kolektivní nevědomí, sen 
(D) schéma S-R, archetypy 
  
3. 

Nejsme pány ve svém vlastním domě. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje smysl výše 
citovaného výroku Sigmunda Freuda z pohledu klasické 
psychoanalýzy? 

(A) Kolektivní nevědomí ovlivňuje naši mysl více, než si 
sami připouštíme. 

(B) Člověk by měl sám podstoupit psychoanalýzu, než začne 
analyzovat druhé. 

(C) Zdánlivě volní duševní činnost je podstatně 
determinována nevědomím. 

(D) Podstatné věci jsou skryté pod povrchem a odhalit své 
vlastní libidózní já můžeme jen s pomocí terapeuta. 

  
4. 

Pro toto vývojové stadium života člověka jsou typické hormonální 
změny přinášející i zvýšenou emoční labilitu, úzkosti, pocity ztráty 
jistoty a problémy se sebepřijetím. Člověk má pocit, že mu dospělí 
nerozumějí (bývá k nim uzavřenější, vše neguje), je vztahovačný, 
mívá pocity méněcennosti, které kompenzuje začleněním se do 
nějaké party (často směřující k agresi – posílení sebedůvěry), jeho 
chování je impulzivní a nepředvídatelné. Jde o tzv. období 
vulkanismu (hormonální bouře) a období vzdoru (odpor 
k autoritě). 

(zdroj: www.studium-psychologie.cz) 

Která z následujících možností uvádí název vývojového 
období, ve kterém dochází k nástupu jevů charakterizovaných 
ve výše uvedeném textu? 
(A) falický věk 
(B) panická krize 
(C) puberta 
(D) adolescence 
  

5. 

 

Solomon Asch prezentoval pokusným osobám výše uvedené 
úsečky s instrukcí, aby určily, která z úseček A, B, C je stejně 
dlouhá jako úsečka X. Pokud pokusné osoby odpovídaly 
samostatně, prakticky vždy určily správnou odpověď. Pokud 
však odpovídaly v přítomnosti dalších jedinců, kteří byli 
Aschovými spolupracovníky v utajení a kteří odpovídali 
záměrně špatně, pokusná osoba velmi často pod tlakem 
situace podala stejnou odpověď jako ostatní, tedy špatnou. 

Která z následujících možností správně udává, jak se nazývá 
jev, který uvedený experiment zkoumal? 

(A) haló efekt 
(B) kognitivní chyba 
(C) sociální atribuce 
(D) sociální konformita 
  
6. 

Profesionální řidič Petr na zdánlivě prázdné silnici z ničeho 
nic naboural autem do svodidel. Kolemjdoucí Honza si 
pomyslel, že Petr musí být opravdu neschopný řidič. Ve 
skutečnosti však Petr musel rychle strhnout vozidlo, aby se 
vyhnul zvířeti, které mu znenadání vběhlo do cesty. 

Jaké sociálně-percepční zkreslení nejspíše ovlivnilo Honzův 
úsudek? 

(A) haló efekt 
(B) efekt přihlížejícího 
(C) základní atribuční chyba 
(D) sociální facilitace 
  
7. 

Paní Světlá byla již několikrát převezena do nemocnice 
s příznaky, jako je bušení srdce, zrychlený puls, pocení, 
pocity zkráceného dechu, dušení, bolesti na hrudníku a točení 
hlavy. Při těchto stavech paní Světlá vždy zažívá intenzivní 
strach. Má obavy, protože neví, co se s ní děje. V nemocnici 
ale nikdy neodhalili fyzické příčiny jejího stavu. 

Kterým z následujících psychických onemocnění paní Světlá 
nejpravděpodobněji trpí? 

(A) depresí 
(B) hypertenzí 
(C) panickou úzkostnou poruchou 
(D) schizofrenií 
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8. 

Česká republika přijala během migrační krize v rámci tzv. 
kvót jen 12 uprchlíků. Přes území České republiky žádná z 
hlavních uprchlických tras nevede. Přesto lidé v anketách i 
výzkumech opakovaně deklarují svůj strach z uprchlíků a 
politici s protiuprchlickým volebním programem získávají 
volební hlasy. 

Tento popis situace by mohl sociolog vysvětlit Thomasovým 
teorémem, který říká, že pokud je nějaká situace definovaná 
lidmi jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích. Které 
z následujících tvrzení tomuto teorému odpovídá? 

(A) Lidé jednají na základě svých subjektivních 
domněnek, které se mohou promítnout do reálného 
světa a stát se pro ně skutečně pravdivými. 

(B) Lidské kultury mají tendence se uzavírat a bránit se 
odlišným vlivům, ačkoli mohou být evolučně výhodné. 

(C) Lidské společnosti svět interpretují vždy podle 
nejhoršího možného scénáře. 

(D) Strach je silným hybatelem sociálních a politických 
změn. 

  

9. 

Francouzský myslitel August Comte stanovil tři stadia vývoje 
společnosti. V prvním stadiu se lidský duch snaží vysvětlit 
svět na základě představivosti pomocí empiricky 
neprokazatelných sil a nadpřirozených bytostí. Ve druhém 
stadiu jsou nadpřirozené síly nahrazeny silami abstraktními, v 
poznání však stále převládá představivost nad pozorováním. 
Ve stadiu třetím se lidská mysl vzdává hledání původu a 
účelu universa, poznání vnitřních příčin fenoménů, aby se 
držela pouze pozorování vedených přísně vědeckou metodou. 

Ve které z následujících možností jsou výše uvedená tři 
stadia správně pojmenována (přičemž pořadí zůstává 
zachováno)? 

(A) prehistorické, mytické, vědecké 
(B) teologické, metafyzické, pozitivistické 
(C) prefaktické, faktické, postfaktické 
(D) idealistické, teokratické, pragmatické 
  

10. 

Podle Roberta Michelse velké masové organizace, navzdory 
svému zřízení a demokratickému programu, vedou 
nevyhnutelně k tomu, že v jejich rámci vznikne ______. 
Moc si v nich monopolizuje malá elita vedoucích pracovníků, 
která se pak u moci dlouhodobě udržuje pomocí obnovování 
svých pozic a mandátu. 

Které z následujících slov je potřeba doplnit na vynechané 
místo do uvedeného textu, aby byl napsán věcně správně? 

(A) ochlokracie 
(B) meritokracie 
(C) oligarchie 
(D) syndikát 
  

11. 

Na rozdíl od jiných vědních disciplín, dokonce i ve srovnání 
s psychologií, není v sociologickém zkoumání běžně 
používán jako metodologický nástroj experiment. Která z 
následujících možností nejlépe vystihuje jeden z důvodů, 
proč tomu tak je? 

(A) Experiment je oproti dotazníkovému šetření příliš 
finančně náročný a zpravidla trvá dlouho, takže se 
podstata zkoumaného problému před ukončením 
experimentu v důsledku společenské změny transformuje 
do problému jiného. 

(B) Mnoho aspektů společenského života nelze přenést do 
plně kontrolovatelných podmínek. 

(C) Sociologie je poměrně mladou vědeckou disciplínou. 
Výzkumné nástroje přírodních věd začleňuje do svého 
zkoumání teprve postupně a s experimentem neumí 
pracovat. 

(D) Sociologický výzkum není schopen provádět dostatečně 
přesná měření, která jsou pro klasický experiment 
nezbytná. 

  

12. 

Protiklad posvátného a profánního je podle Velkého 
sociologického slovníku jednou ze základních kulturních 
dichotomií a distinkcí toho, co nese rysy nadpřirozena, od 
každodenního života naplněného zejména starostí o obživu. 
Který z následujících fenoménů spadá do světa profánního? 

(A) rituál 
(B) mýtus 
(C) tabu 
(D) byrokracie 
  

13. 

Zygmunt Bauman napsal: Civilizační proces je mimo jiné 
procesem, v němž se použití a nasazení násilí vyděluje 
z morálního uvažování a požadavky racionality se vymaňují 
z vlivu etických norem a morálních zábran. Jelikož 
prosazování racionality i za cenu vyloučení alternativních 
kritérií jednání – a zejména tendence podřizovat užívání 
násilí racionální kalkulaci – se už dlouho považuje za 
konstitutivní charakteristiku moderní civilizace, v jevech jako 
např. ______ je třeba vidět legitimní výsledky civilizačního 
procesu a jeho stálý potenciál. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo ve výše uvedeném textu tak, aby byl text 
věcně správně a současně označoval jedno z nejdůležitějších 
témat myšlení Zygmunta Baumana? 

(A) útoky tzv. šílených střelců ve školách 
(B) domácí násilí páchané na ženách 
(C) užívání sexistických reklam v marketingu 
(D) vyvražďování Židů za II. světové války 
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14. 

Alenin otec sociolog viděl, jak jeho dcera přechází se svým 
přítelem ulici na červenou, a označil takové chování za 
deviantní. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co pojem 
deviantní ze sociologického pohledu v případě Alenina 
chování znamená? 

(A) Že Alena svým chováním nezodpovědně ohrozila sebe 
i případné další účastníky silničního provozu. 

(B) Že se Alena svým chováním odklonila od převládající 
sociální normy. 

(C) Že Alena podlehla špatnému příkladu svého přítele, který 
přecházel na červenou také. 

(D) Že Alena patří do subkultury těch, kteří rádi riskují, 
protože jim to přináší potěšení. 

  

15. 

Personalista Karel dnes odmítl dva zájemce o pracovní 
pozici, protože šlo o občany z Německa, se kterými by si 
neuměl spolupráci představit – Němci jsou podle něj příliš 
striktní a pedantští. Karel si myslí, že by každý měl žít tam, 
kde se narodil, kam patří. Pracuje ve firmě v centru Prahy, 
nechodí ale s kolegy na oběd, protože by se nerad dostal do 
hovoru s cizinci, kteří se často ptají kolemjdoucích na cestu. 
Zadním vchodem by sice mohl dojít do blízké vietnamské 
tržnice, tam ale ze zásady nenakupuje. Stejně tak se 
nestravuje v čínských restauracích. V obědové pauze si proto 
vždy raději sní svačinu, kterou mu doma připravila manželka. 

Který z níže uvedených termínů nejvýstižněji charakterizuje 
Karlovo chování? 

(A) homofobie 
(B) machismus 
(C) xenofobie 
(D) neonacismus 
  
 16. 

Která z následujících filosofických disciplín se zabývá 
jsoucnem a bytím jako takovým? 

(A) gnoseologie 
(B) ontologie 
(C) hermeneutika 
(D) etika 
 
17. 

Židovská bible obsahuje tzv. Desatero. Který z následujících 
příkazů v něm není obsažen? 

(A) Pamatuj na sobotní den, abys jej světil. 
(B) Cti otce svého a matku svou. 
(C) Nevydáš lživé svědectví proti svému bližnímu. 
(D) Budeš uctívat jediného Boha a jeho sochou ozdobíš 

svůj oltář. 
 

18. 

Aristotelés na jednom místě říká: Je nemožné, aby podstata 
byla odloučena od toho, čeho je podstatou. 

Český filosof Milan Machovec toto místo komentuje slovy: 
Jde i o výraz zjištění nedílné přináležitosti lidského rozumu 
a člověka vůbec k reálnému světu kolem nás. 

Která z následujících možností správně vystihuje, jaký 
filosofický systém je kritizován v citovaných myšlenkách 
obou myslitelů? 

(A) Platónova koncepce věčných idejí 
(B) sofistické jazykové hry a počátky zájmu o logiku 
(C) Pythagorovo myšlení se svým důrazem na čísla jako 

základní principy světa 
(D) Sokratovo myšlení akcentující dialogické hledání pravdy   

TEXT K ÚLOHÁM 19 A 20 

Jsou takové pověry, které se do lidských myslí přestěhovaly 
z různých filozofických učení a z toho, že se používalo nesprávně 
pravidel dokazování. Nazývám je idoly divadla, poněvadž 
všechny tradiční a až dosud vynalezené filozofické systémy jsou 
podle mého mínění jako divadelní hry, jež vytvořily toliko světy 
smyšlené a jakoby na divadle (…) Takových idolů divadla je 
mnoho a může jich být, a pravděpodobně také v budoucnu bude, 
ještě mnohem více. Kdyby se totiž skuteční duchové již po mnoho 
století nezabývali náboženstvím a teologií a kdyby se vlády 
(obzvláště monarchie) nebyly stavěly na odpor novotám, 
a to dokonce v teoretických úvahách, takže lidé se mohli takovým 
věcem věnovat jen tehdy, když na sebe vzali nebezpečí a škody, 
jež to přinášelo jejich postavení, jsouce přitom zbaveni nejen 
veškerých výhod, nýbrž dokonce vydáni všanc opovržení 
a nenávisti, bylo by bývalo bezpochyby vzniklo mnoho 
filozofických a teoretických škol podobných těm, které kdysi s tak 
velikou rozmanitostí kvetly u starých Řeků (…) 

(vzhledem k povaze úloh není zdroj uveden, upraven) 

19. 

Které z následujících tvrzení o názorech autora vyplývá ze 
smyslu výše uvedeného textu? 

(A) Autor textu tvrdí, že všichni myslitelé minulosti se 
zabývali náboženstvím a teologií. 

(B) Autor textu očekává, že v budoucnu již nebude přibývat 
předsudků. 

(C) Autor textu konstatuje, že v minulosti bylo kladeno 
rozvoji poznání mnoho překážek. 

(D) Autor textu si myslí, že konstituční monarchie je 
nejvhodnějším politickým prostředím pro rozvoj vědění. 

  
20. 

Která z následujících osobností je významným renesančním 
myslitelem a zároveň autorem výše uvedené ukázky? 

(A) Immanuel Kant 
(B) Francis Bacon 
(C) Sókratés 
(D) Thomas More 
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21. 

Které z následujících tvrzení odráží myšlenku typickou pro 
teorii vlády Nicollo Machiavelliho? 

(A) Svoboda spočívá v panství vyššího nad nižším. 
(B) Každý člověk se rodí svoboden a je svým vlastním 

pánem, a proto ho nikdo pod žádnou záminkou nemůže 
podřídit proti jeho souhlasu. 

(C) Moc nespočívá v ničem jiném než v takovém ovládání 
poddaných, aby nebyli schopni nebo neměli důvod 
uškodit vládci. 

(D) Stát je úplně zbytečný, neboť není koho potlačovat – 
není koho ve smyslu třídy, ve smyslu soustavného boje 
proti určité části obyvatelstva. 

  

22. 

Která z následujících charakteristik je příznačná pro politický 
utopismus? 

(A) Paralyzování, které je důsledkem rivality institucí 
v rámci státního mechanismu. 

(B) Výrazná aplikace hodnot a teorií odvozených z vlastní 
sociální skupiny na jiné skupiny nebo národy s cílem je 
opanovat. 

(C) Politické rozvažování, kdy se stávající uspořádání 
kritizuje pomocí konstrukce modelu ideální či 
dokonalé alternativy. 

(D) Ovládání státu jednou politickou stranou, obvykle 
vedenou všemocným vůdcem. 

  

23. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje jeden 
z rozdílů mezi marxismem a liberalismem? 

(A) Marxismus se přednostně zabývá národními státy, 
liberalismus společenskými třídami. 

(B) Podle marxismu má dominantní vliv na společnost 
ekonomika, podle liberalismu je nejdůležitějším 
faktorem ovlivňujícím společnost kultura. 

(C) Marxismus se zjednodušeně řečeno zabývá podstatou 
vykořisťování. Liberalismus naopak tvrdí, že z 
bohatství některých lidí vzešlého ze svobodného 
podnikání následně profituje celá společnost. 

(D) Principy marxismu zásadně odmítají vytváření 
politických stran pro dosažení změny v politice. 
Liberalismus naopak vytváření politických stran 
podporuje. 

  

24. 

Kolik nejméně musí být přítomno senátorů, aby byl Senát 
Parlamentu ČR usnášeníschopný v případě hlasování 
o běžném zákoně? 

(A) jedna pětina senátorů 
(B) jedna třetina senátorů 
(C) polovina senátorů 
(D) dvě třetiny senátorů 
  

TEXT K ÚLOHÁM 25 A 26 
Ve svých třiceti letech si Max už nepřipadá „zase tak úplně 
mladý“. Když to říká, je to naposled, co se v telefonickém 
rozhovoru z Londýna zasměje. Téma je vážné. Brexit. 
Max, fotograf na volné noze, je zklamaný, má strach 
z budoucnosti. „Velká nejistota“, charakterizuje svůj pocit. 
Hlasoval proti odchodu, za setrvání Spojeného království 
v Evropské unii. Jako 75 % Londýňanů, jako drtivá převaha 
vysokoškoláků a jako většina mladých lidí. 
Ale Británie se rozdělila podél ostrých hran. Venkov, chudší, 
méně vzdělaní a starší měli navrch. Britové, jako právě Max, 
teď budou muset žít s tím, co rozhodli jejich rodiče, prarodiče 
a britští důchodci. 

(zdroj: Newsweek ČR 14/2016) 

25. 

Které z následujících úskalí demokracie, jež popsal už Alexis 
de Tocqueville v 19. století ve spisu Demokracie v Americe, 
nejlépe vystihuje výše popsanou situaci? 

(A) tyranie veřejného mínění 
(B) tyranie většiny 
(C) individualismus 
(D) občanský aktivismus 
  

26. 

Podél kterých štěpných linií byla podle výše uvedeného textu 
při referendu společnost především rozdělena? 

(A) pouze podél linie materialismus – postmaterialismus 
(B) podél kulturně-etnické a náboženské linie 
(C) podél urbánně-rurální a socioekonomické linie 
(D) podél linie postmaterialismus – materialismus, kulturně- 

-etnické a socioekonomické linie 
  

27. 

Který z následujících fenoménů je spjatý s volbami do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jež se uskutečnily 
v říjnu 2017? 

(A) Politické hnutí ANO 2011 zvítězilo ve volbách natolik 
přesvědčivě, že mu volební triumf zajistil třípětinovou 
ústavní většinu mandátů v Poslanecké sněmovně. 

(B) Politické hnutí ANO 2011 vytvořilo na základě výsledků 
voleb vládní koalici s Komunistickou stranou Čech 
a Moravy (KSČM) a hnutím Svoboda a přímá demokracie 
(SPD). Komunisté se tak poprvé od svobodných voleb 
v roce 1990 podílejí na výkonné moci. 

(C) Předvolební kampaň byla ovlivněna tzv. novými médii – 
internetem a sociálními sítěmi, v jejichž rámci byla 
zaznamenána zvýšená aktivita dezinformačních webů, 
rozesílání řetězových e-mailů atd. 

(D) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) se svým 
volebním výsledkem poprvé od roku 1990 nepřekročila 
5% hranici nutnou pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně. 
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28. 

 Pan Adam je ředitelem základní školy. 
 Pan Bedřich je soudcem ústavního soudu. 
 Pan Cyril je ředitelem nemocnice ve vlastnictví kraje. 
 Pan Daniel je ředitelem územního odboru Policie ČR. 

Výkon profese kterých z těchto mužů je slučitelný s funkcí 
předsedy místní organizace politické strany? 

(A) pouze Adama a Cyrila 
(B) pouze Bedřicha a Cyrila 
(C) pouze Adama a Daniela 
(D) pouze Cyrila a Daniela 
  

29. 

______, nebo také ______, byla po dlouhé roky považována 
za příklad státu, ve kterém veškerou moc držela vojenská 
junta. Poté, co se armádou vedený režim dostal do 
mezinárodní izolace, však započal s postupnými 
demokratizačními kroky. Jejich vrcholem byly prozatím 
volby v roce 2015, ve kterých vyhrála strana vedená ______, 
který/á za svůj celoživotní kritický postoj vůči vládnoucí 
juntě, v důsledku něhož byl/a řadu let vězněn/a, obdržel/a 
mimo jiné Nobelovu cenu za mír. Zajímavostí je, že se tak 
stalo na návrh někdejšího prezidenta Václava Havla. V letech 
2017 a 2018 se tato země dostala do obecného povědomí 
rovněž díky sporům s etnikem ______, kteří v důsledku 
krvavého postupu vládních sil v masové míře prchali do 
sousedního Bangladéše. 

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

(A) Srí Lanka; Cejlon; Maithripalem Sirisenou; Tamilů 
(B) Severní Korea; KLDR; Kim Ir-senem; Jihokorejců 
(C) Barma; Myanmar; Su Ťij; Rohingů 
(D) Tibetská autonomní oblast; Tibet; dalajlámou Tändzinem 

Gjamcchou; Chanů 
  

30. 

Pojem neutralita v teorii mezinárodních vztahů vyjadřuje 
podle Andrew Heywooda nepřítomnost veškerého stranění či 
závaznosti. Jinými slovy, neutrální stát se neúčastní žádných 
vojenských konfliktů, není součástí žádných vojenských 
koalic a ani žádnou ze stran případného konfliktu 
nepodporuje. 

V historii 20. století můžeme v Evropě najít několik příkladů 
neutrálních států. Jeden z nich si svou neutralitu ale striktně 
zachovával během všech tří významných konfliktů 20. století, 
tedy první a druhé světové války, jakož i studené války. 
Snaha o zachování neutrality jej vedla k tomu, že ve 20. 
století nebyl ani členem Organizace spojených národů, do 
které vstoupil až v roce 2002. 

Který stát je charakterizován ve výše uvedeném textu? 

(A) Norsko 
(B) Island 
(C) Malta 
(D) Švýcarsko 
  

31. 

Která z následujících možností obsahuje projev rigidnosti 
Ústavy České republiky? 

(A) Ústava zakotvuje právo na odpor při snaze změnit 
demokratický princip státu. 

(B) Prezident republiky je volen přímo občany a ne 
v nepřímých volbách Parlamentem ČR. 

(C) Poslanecká sněmovna se může sama rozpustit. 
(D) Ke změně Ústavy ČR je mj. třeba souhlas třípětinové 

většiny všech poslanců. 
  

32. 

Ustanovení § 2193 občanského zákoníku zní následovně: 
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli 
nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné 
dočasné užívání. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, v jakém 
okamžiku dojde k uzavření smlouvy o výpůjčce? 

(A) výhradně v okamžiku podpisu písemné smlouvy 
o výpůjčce 

(B) den po započetí užívání věci k ujednanému účelu 
vypůjčitelem 

(C) faktickým předáním věci po oboustranném souhlasu 
(D) učiněním návrhu k uzavření smlouvy 
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33. 

Komu patří jablka spadlá ze stromu? 

(A) Jablka patří tomu, kdo je jako první posbírá. 
(B) Jablka patří vždy vlastníkovi stromu, z něhož spadla, 

a vlastník má právo požadovat jejich vydání, pokud 
spadla na sousední pozemek. 

(C) Jablka spadlá na zem již nejsou součástí stromu. 
Považují se za věci opuštěné. 

(D) V případě, že jablka spadnou na sousední pozemek, 
který není veřejným statkem, náležejí vlastníkovi 
sousedního pozemku. 

  

34. 

Podle ustanovení § 655 občanského zákoníku je manželství 
trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví 
tento zákon. Podle téhož ustanovení je hlavním účelem 
manželství založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná 
podpora a pomoc. 

Která z následujících možností popisuje stav, který sám o 
sobě není překážkou pro platné uzavření manželství? 

(A) Jeden z manželů dovršil 15 let, je nezletilý a není plně 
svéprávný. 

(B) Snoubenci byli více než 10 let vychováváni stejnými 
pěstouny ve společné domácnosti. 

(C) Uzavřené registrované partnerství, které nebylo zrušeno. 
(D) Omezení svéprávnosti k uzavření manželství. 
  

35. 

I. Nutná obrana 
II. Krajní nouze 
III. Oprávněné použití zbraně 
IV. Svolení poškozeného 

Které z výše uvedených právních institutů jsou dle trestního 
zákoníku tzv. okolnosti vylučující protiprávnost? 

(A) pouze I. a III. 
(B) pouze II. a IV. 
(C) pouze III. a IV. 
(D) všechny 
  

36. 

Osoba, proti níž se vede trestní řízení, je jedním ze subjektů 
tohoto řízení. Má zejména právo na to, aby stíhání bylo 
vedeno zákonným způsobem v souladu s trestním řádem, má 
právo uplatnit všechny zákonné prostředky a způsoby 
obhajoby, včetně práva zvolit si obhájce, podávat opravné 
prostředky a činit důkazní návrhy. Trestní řád označuje tuto 
osobu několika pojmy, a to podle stadia řízení, ve kterém se 
nachází. 

Která z následujících možností uvádí označení, jež trestní řád 
pro osobu, proti níž se vede trestní řízení, v žádné 
z jednotlivých fází trestního řízení nepoužívá? 

(A) žalovaný 
(B) podezřelý 
(C) obviněný 
(D) obžalovaný 
  

37. 

Pan Petr je jednatelem společnosti Nekrademe, spol. s r. o. 
V úmyslu obohatit tuto společnost uvedl jiného v omyl, 
a způsobil tím škodu na cizím majetku v hodnotě 10 000 Kč. 

Kdo je trestně odpovědný za výše uvedené jednání? 

(A) Pouze Petr, protože české právo nezná trestní 
odpovědnost právnických osob. 

(B) Petr i společnost Nekrademe, spol. s r. o. 
(C) Pouze společnost Nekrademe, spol. s r. o., protože Petr 

se dopustil jednání jako jednatel společnosti a v její 
prospěch. 

(D) Uvedené jednání nepředstavuje žádný trestný čin, a proto 
nikdo nemůže být trestně odpovědný. 

  

38. 

Pracovní smlouva paní Pracovité s jejím zaměstnavatelem 
obsahuje následující ustanovení: Zaměstnavatel je oprávněn 
podat výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu, či 
v případě jakéhokoli porušení zákona č. 262/2006 Sb. 
(zákoník práce) ze strany zaměstnance. 

Je takové smluvní ujednání v souladu s právním řádem České 
republiky? 

(A) Ano, jde o projev autonomie vůle a zásady smluvní 
svobody. 

(B) Ne, zaměstnavatel může pracovní poměr vypovědět 
pouze z důvodů stanovených zákonem. 

(C) Ano, ale pouze bylo-li by prokázáno, že paní Pracovitá byla 
na ustanovení upozorněna a výslovně s ním souhlasila. 

(D) Ano, všechna smluvní ujednání jsou vždy platná 
a zákonná, dokud se Ústavní soud České republiky 
neusnese o jejich neplatnosti. 
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39. 

Které z následujících ujednání v pracovní smlouvě by bylo 
podle českého práva vždy neplatné? 

(A) Místem výkonu práce je celá ČR. 
(B) Druh práce – montér. 
(C) Sjednává se patnáctiměsíční zkušební doba. 
(D) Odměna za vykonanou práci bude vyčíslena mzdovým 

výměrem. 
  

40. 

Ministerstvo vnitra rozhodlo o zamítnutí žádosti o udělení 
státního občanství panu Smutnému. Pan Smutný se proti 
tomuto rozhodnutí bránil pomocí rozkladu. Kdo bude o 
rozkladu rozhodovat? 

(A) prezident republiky 
(B) ministr vnitra 
(C) veřejný ochránce práv 
(D) Ústavní soud 
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41. 

Studenti dostali od učitele těchto pět indicií: 1) prezident 
a voják; 2) původem ze země mluvící románským jazykem; 
3) účast v odbojovém hnutí; 4) blokování vstupu Velké 
Británie do Evropského hospodářského společenství; 5) 
změna ústavy a nastolení poloprezidentského režimu. 

Která z následujících možností uvádí jméno politika, jehož 
životní osudy odpovídají zmíněným indiciím a který se 
významně zapsal do dějin evropské integrace především 
v 60. letech 20. století? 

(A) Alcide de Gasperi 
(B) Charles de Gaulle 
(C) Jean Monnet 
(D) Konrad Adenauer 
  

42. Úloha je na základě námitek a rozhodnutí VOP 
vyřazena z testu. 

Které státy mají nejvyšší a nejnižší počet poslanců 
v Evropském parlamentu? 

(A) Nejvyšší počet zastupitelů mají dvě země (Francie 
a Německo), nejnižší počet zastupitelů mají také dvě 
země (Lucembursko a Malta). 

(B) Nejvyšší počet zastupitelů mají tři země (Francie, 
Německo a Polsko), nejnižší počet zastupitelů má pouze 
jedna země (Litva). 

(C) Nejvyšší počet zastupitelů má pouze jedna země 
(Německo), nejnižší počet zastupitelů mají čtyři země 
(Lucembursko, Estonsko, Kypr a Malta). 

(D) Nejvyšší počet zastupitelů mají čtyři země (Německo, 
Francie, Itálie a Španělsko), nejnižší počet zastupitelů 
mají dvě země (Andorra a San Marino). 

  

43. 

Komu v České republice náleží právo nominovat kandidáta 
na člena Evropské komise? 

(A) poslanecké sněmovně 
(B) senátu 
(C) ministrovi vnitra ČR 
(D) vládě ČR 
  

44. 

1) Francie může libovolně uvalit cla na dovoz rajčat ze 
Španělska. 

2) Nizozemí může devalvovat hodnotu eura na svém území. 

3) Občan Polska může až na výjimky získat práci v Německu 
za stejných podmínek jako občan této země. 

4) V případě ekonomických problémů může Belgie požádat 
o pomoc ze záchranných fondů evropské měnové unie. 

Která z výše uvedených tvrzení o fungování Evropské unie 
jsou v souladu s právem EU? 

(A) Pravdivé je pouze tvrzení 1. 
(B) Pravdivá jsou pouze tvrzení 1 a 2. 
(C) Pravdivá jsou pouze tvrzení 3 a 4. 
(D) Všechna tvrzení jsou pravdivá. 
  

45. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, obsahuje povinnost pro 
všechny správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje 
osob výhradně korektním, zákonným a transparentním 
způsobem. Česká republika v době nabytí účinnosti nařízení 
nepřijala žádný právní předpis, kterým by povinnosti podle 
obecného nařízení konkretizovala.  

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, zda platí 
výše uvedené povinnosti pro zpracování osobních údajů i pro 
správce z České republiky, a proč? 

(A) Ano, přestože Nařízení Evropské unie nejsou obecně 
závazná a přímo účinná ve všech členských státech, 
v případě obecného nařízení o ochraně osobních údajů je 
tak zvláště stanoveno. 

(B) Ano, pro Nařízení Evropské unie obecně platí, že jsou 
závazná a přímo účinná ve všech členských státech. 

(C) Ne, Nařízení Evropské unie nemohou vyvolávat přímé 
účinky pro občany členského státu a musejí být nejprve 
transponována do národního právního předpisu. 

(D) Ne, Nařízení Evropské unie mají pouze doporučující 
charakter a nejsou závazná. 
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46. 

 

 

Který z následujících principů by směrnice upravující barvu 
ponožek majitelů tajných podzemních sídel z uvedeného 
obrázku nejpravděpodobněji porušovala? 

(A) princip priority práva EU 
(B) princip proporcionality práva EU 
(C) princip solidarity práva EU 
(D) princip publicity práva EU 
  

47. 

My Čechové žádáme sobě jistě upřímně zachování Rakouska 
i jednoty jeho: neboť máme za to, že nemohouce silami svými 
doufati ve zbudování vlastního suverenního státu, nemůžeme 
historicko-politickou individualitu, svou zvláštní národnost 
a vzdělanost i život autonomický, nikde a nikterak ubezpečiti 
lépe než v Rakousku, tj. v Rakousku svobodném i 
autonomicky a rovnoprávně zřízeném. 

Který z následujících výroků nejlépe vystihuje názorové 
stanovisko autora textu? 

(A) Autor je zastáncem neoabsolutistického, centralistického 
státu, který národní emancipační snahy podřizuje 
rakouskému občanskému principu. 

(B) Autor je zastáncem panslavistické teorie, která se snaží 
konstituovat jednotný slovanský národ a jeho autonomii 
bez ohledu na existující státní útvary. 

(C) Autor žádá přednostní zřízení autonomního českého státu 
v rámci Rakouska i za cenu dočasného nerovnoprávného 
postavení ostatních národů. 

(D) Autor je zastáncem federalistického – 
austroslavistického uspořádání s rovnoprávnou 
autonomií v rámci Rakouska. 

  

48. 

V tomto vážném okamžiku, kdy Hohenzollerové nabízejí mír, 
aby zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili 
rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové 
slibují federalisaci říše a autonomii nespokojeným národům, 
podrobeným jejich vládě, my Československá národní rada, 
uznaná vládami Spojenců a vládou americkou za prozatímní 
vládu Československého státu a národa, v úplné shodě 
s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze dne 
6. ledna 1918, a vědomi sobě toho, že federalisace, a tím více 
autonomie neznamenají ničeho pod habsburskou dynastií, 
činíme tímto a vydáváme toto naše Prohlášení Nezávislosti: 

(…) 

Demokracie porazila theokratickou autokracii. Militarism je 
překonán; demokracie zvítězila. Na základě demokracie 
lidstvo bude reorganisováno. Mocnosti temnoty sloužily 
vítězství světla; vytoužený věk humanity svítá. Věříme 
v demokracii, věříme ve svobodu a ve svobodu vždy větší 
a větší. 

dne 18. října 1918 

Ze kterého z následujících dokumentů pochází výše uvedený 
text? 

(A) z Tříkrálové deklarace 
(B) z Washingtonské deklarace 
(C) z Martinské deklarace 
(D) z Košického vládního programu 
  

49. 

Která z následujících událostí je považována za pomyslné 
vyvrcholení politiky appeasementu? 

(A) mnichovská dohoda 
(B) pakt Molotov-Ribbentrop 
(C) jaltská konference 
(D) postupimská konference 
  

50. 

Odlétal jsem do Moskvy jako československý ministr 
zahraničních věcí a vracím se jako Stalinův pacholek… 

Který z následujících politiků a při které příležitosti pronesl 
údajně uvedenou větu? 

(A) Edvard Beneš v roce 1935 po podepsání československo-
-sovětské smlouvy 

(B) Jan Masaryk v roce 1947 po moskevském jednání 
o přijetí Marshallova plánu 

(C) Vladimír Clementis po únorovém převratu v roce 1948 
(D) Jiří Hájek po podepsání moskevského protokolu v roce 

1968 
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51. 

1) Edvard Beneš A) uchopení moci komunistickou 
stranou 

2) Klement Gottwald B) invaze vojsk Varšavské 
smlouvy do ČSSR 

3) Antonín 
Zápotocký 

C) měnová reforma 

4) Ludvík Svoboda D) proces s Miladou Horákovou 

5) Gustáv Husák E) vznik Charty 77 

Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým 
československým prezidentům správně přiřazeny události, 
které se odehrály během jejich funkčního (prezidentského) 
období? 

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

52. 

Vzájemně zaručené zničení (MAD) je doktrína, která 
zaručuje, že i po útoku nepřítele má stát dostatečný arzenál ke 
zničující odvetě. Tato doktrína během studené války pomohla 
zabránit přímému ozbrojenému konfliktu mezi USA a 
Sovětským svazem. O vyzbrojování jakými zbraněmi v tomto 
případě primárně šlo? 

(A) jadernými zbraněmi 
(B) biologickými zbraněmi 
(C) chemickými zbraněmi 
(D) zbraňovými systémy SDI (strategické obranné iniciativy) 
  

53. 

V roce 2018 oslavil 95. narozeniny diplomat Henry 
Kissinger, který je považován za jednu z nejdůležitějších 
postav americké zahraniční politiky. Významná byla jeho 
role zejména v 70. letech, kdy prosazoval tzv. politiku 
détente, která vedla k posunu v americko-sovětských vztazích 
a k dojednání smluv o kontrole strategických zbraní. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co pojem 
détente znamená? 

(A) neskrývání nedůvěry při jednáních 
(B) otevřený diplomatický souhlas se zbrojením 
(C) politika spolupráce a vzájemné podpory 
(D) uvolnění napětí diplomatickou cestou 
  

54. 

 

Karikatura, znázorňující Bašára al-Assada vlevo a Baracka 
Obamu vpravo, upozorňuje na neschopnost efektivní 
odpovědi mezinárodního společenství na opakované použití 
chemických zbraní v jednom z ozbrojených konfliktů, který 
je v současné době již prakticky u konce.  

Která z následujících možností správně označuje výše 
charakterizovaný konflikt? 

(A) válka proti Islámskému státu v Íránu 
(B) občanská válka v Sýrii 
(C) Izraelsko-palestinský konflikt v pásmu Gazy 
(D) občanská válka v Libyi 
  

55. 

Ekonomická teorie rozlišuje pozitivní a normativní ekonomii. 
Pozitivní ekonomie přijímá ekonomickou realitu jako 
takovou. Jejím cílem je realitu popisovat a hledat v ní 
zákonitosti. Na druhou stranu pro normativní ekonomii platí, 
že zkoumání reality je pro ni jen východiskem k odvozování 
hodnotových závěrů a doporučení. 

Které z následujících tvrzení spadá do normativní ekonomie? 

(A) Vztah mezi nezaměstnaností a inflací, zachycen pomocí 
Phillipsovy křivky, je dán nepřímou úměrou: čím menší 
nezaměstnanost, tím větší inflace. 

(B) Vypozorovaná korelace mezi mírou nezaměstnanosti 
a mírou růstu hrubého domácího produktu říká, že při 
růstu nezaměstnanosti nad její přirozenou úroveň úměrně 
klesá hrubý domácí produkt (oproti potenciálnímu HDP). 

(C) Česká národní banka může ovlivňovat výši směnného 
kurzu devizovými intervencemi. 

(D) Vláda by měla usilovat o zavádění opatření, která 
budou minimalizovat negativní externality, protože 
jejich existence a vliv na zdraví člověka je nežádoucí. 
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56. 

Který z následujících výroků charakterizuje tržní ekonomiku? 

(A) Vláda stanovuje obecné cíle, které udávají, co vyrábět 
a v jakém množství. Je stanoven obecný poměr mezi 
spotřebním zbožím a investičními celky, luxusním 
zbožím a základními potravinami. 

(B) Motivací výrobců k výrobě je určitý obecný zájem nebo 
spíše zájem státu. Výrobci jsou hodnoceni podle toho, 
jak tento obecný zájem naplňují a dodržují, a podle toho 
se také hodnotí jejich úspěšnost. 

(C) Ústřední komise zasílá aktualizované požadavky 
v ročních intervalech prostřednictvím ministerstev 
jednotlivým výrobcům. Ti se k nim vyjadřují z hlediska 
kapacit a zdrojů a zasílají je zpět na ústředí. 

(D) Výrobci používají takové metody a rozhodují se tak, 
aby vynaložili co nejnižší náklady. Snižování nákladů 
totiž znamená dosažení většího zisku, který je 
rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými 
náklady. 

  

57. 

Pan Antonín je živnostník, pracuje jako instalatér. Dosud 
vede účetnictví standardním způsobem, ale od příštího roku 
bude přecházet na (tzv. daňový) výdajový paušál. Která 
z následujících možností nejlépe vystihuje, jak se tato změna 
konkrétně projeví? 

(A) Nebude už muset konkrétně vyčíslovat náklady na 
své podnikání, ale jen příjmy. Za náklady bude moci 
prohlásit určité procento svých příjmů. 

(B) DPH bude příslušnému finančnímu úřadu odvádět 
v pravidelných měsíčních zálohách. 

(C) Daňové přiznání bude podávat finančnímu úřadu každý 
měsíc, aby mohl uplatňovat další slevy na dani. 

(D) Bude platit finančnímu úřadu pravidelné měsíční zálohy 
na DPH i daně z příjmu. 

  

58. 

Jakou informaci lze odvodit z ročního přírůstku reálného 
hrubého domácího produktu? 

(A) míru inflace 
(B) procento nezaměstnanosti 
(C) platební a obchodní bilanci 
(D) změnu výkonnosti ekonomiky 
  

59. 

„Cena másla láme rekordy, je nejvyšší v novodobé historii,“ 
hlásily novinové titulky letos v květnu, kdy se tahle potravina 
stala mediálním tématem a ze stránek novin už od té doby 
nezmizela. Zájem o máslo tehdy způsobil pravidelný měsíční 
výkaz Českého statistického úřadu a fakt, že jeho dubnová 
cena se vyhoupla nad 42 Kč (skoro o pětinu výš než 
v předchozím roce). Statistici dodali, že spolu s rostoucí 
cenou vajec a cukru je právě máslo příčinou vyšší inflace, než 
ekonomové čekali. 

Během následujícího půl roku šly ceny kostky másla setrvale 
nahoru, dnes je v regálech za bezmála 60 Kč. Přitom během 
uplynulých deseti let se máslo prodávalo v průměru za  
30–40 Kč, v roce 2009 stálo dokonce jen 25 Kč. Vypadá to na 
drama, ale ekonom Aleš Michl upozorňuje na fakt, že když 
cenu porovnáme s průměrnými příjmy, zpráva o drahotě není 
nijak divoká – zatímco v roce 1989 nám průměrná výplata 
stačila na 371 kostek másla, v roce 1991 jsme za ni pořídili 
už jen 189 kostek. Milovníci másla na tom byli nejlépe kolem 
roku 2013, tehdy průměrný příjem stačil na 698 kostek, dnes 
při historicky nejvyšší šedesátikorunové ceně za něj pořídíme 
pořád ještě 489 másel, čili mnohem více než na startu 
kapitalismu. 

(zdroj: respekt.cz, 14. 10. 2017) 

Jaký druh mzdy primárně reflektuje druhý odstavec citace 
pojednávající o přepočtu mzdy na kostky másla? 

(A) nominální mzdu 
(B) reálnou mzdu 
(C) tržní mzdu 
(D) rovnovážnou mzdu 
  

60. 

Komerční banky si udržují pouze část vkladů v podobě 
rezerv, většinu jich poskytují jako úvěr. Aby nedocházelo k 
úpadkům komerčních bank v důsledku ztráty důvěry 
veřejnosti v jejich schopnost dostát svým závazkům, jsou 
komerční banky ze zákona povinny udržovat určité ______. O 
jejich výši rozhoduje zpravidla v rámci určitého rozpětí 
centrální banka. (…) Jde o značně účinný nástroj peněžní 
politiky. 

(zdroj: Sojka, Milan; Konečný, Bronislav. Malá encyklopedie 
moderní ekonomie) 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně 
správně? 

(A) minimální rezervy 
(B) maximální úrokové míry komerčních úvěrů 
(C) minimální výše diskontní sazby 
(D) maximální výše lombardní sazby 
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