
Zopakujte si základní informace ke zkoušce:

n Test obsahuje 60 úloh na jejichž řešení máte 60 minut čistého času.

n Celkový čas můžete využít na práci v libovolném oddíle.

n U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.

n Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou část bodu ztrácíte.

n Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.

ZSV
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
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Datum konání zkoušky: 22 . května 2021 
Počet řešitelů testu: 2166
Počet úloh:  60

Průměrná vynechanost:  14,3 %

Správné odpovědi jsou vyznačeny.

Max. možné skóre:  60 
Max. dosažené skóre:   54,7 
Min. možné skóre:  -20,0 
Min dosažené skóre:  -2,3 
Průměrné skóre:  25,7



1. Člověk a společnost

© Scio 2021  2 

1. 

Který zákon z oblasti gestalt psychologie nejlépe vystihuje 
jev, jenž můžeme pozorovat na obrázku? 

(A) zákon blízkosti
(B) zákon dobrého tvaru
(C) zákon figury a pozadí
(D) zákon podobnosti

2. 

1) přístup založený na měření reakcí na fyzické podněty
experimentální formou

2) přístup zkoumající uvažování člověka v nepříznivých
podmínkách při věznění během II. světové války

3) přístup zvažující možnost poznání rozšířeného,
nadosobního vědomí s využitím drog (např. LSD)

4) přístup zkoumající, jak chování relativně „pevně“ vyplývá
z předchozích podnětů a odměn s nimi spojených

Pro psychologii je charakteristické, že jednotlivé nové směry 
v tomto oboru často vyšly ze slabých stránek směrů 
předcházejících nebo reagovaly na dění ve společnosti, které 
bylo něčím charakteristické a výjimečné. Ve které 
z následujících možností jsou správně chronologicky 
seřazeny výše uvedené charakteristiky směrů tak, jak se 
postupně objevily v historii psychologie od nejstaršího po 
nejmladší? 

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

3. 

Jednotlivé oblasti psychologické činnosti či výzkumu se 
odlišují mimo jiné tím, jak výrazný je jejich příklon ke 
kvalitativnímu či kvantitativnímu přístupu a metodologii. 
Která z následujících skupin klíčových slov v tomto směru 
nejlépe vystihuje povahu psychometriky? 

(A) osobnost, socializace, kultura, sociální norma
(B) percentil, normální rozdělení, průměrný výkon, test
(C) instrospekce, intuice, představivost, vhled
(D) charakter, motivace, temperament, postoj

4. 

1) testování školní zralosti A) nemocniční oddělení
klinické psychologie

2) Assessment centrum B) pedagogicko-
psychologická poradna

3) anamnestický rozhovor C) psychologická laboratoř

4) experimentální studie D) oddělení lidských
zdrojů soukromé firmy

Která z následujících možností nejvhodněji přiřazuje 
psychologické nástroje (1 až 4) k psychologickým 
pracovištím (A až D), jimiž jsou obvykle využívány? 

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

5. 

Dcera slavného zakladatele psychoanalýzy Anna Freudová 
do psychologie přispěla konceptem obranných mechanismů 
ega. 

Která z následujících situací obranný mechanismus ega 
nevyjadřuje? 

(A) Romana v dětství zažila šikanu ze strany bratra. Nyní,
když je dospělá, o svém bratrovi vůbec nemluví a všem
okolo říká, že si na žádné společné zážitky s bratrem
nevzpomíná.

(B) Erik nebyl přijat na vysokou školu svých snů. Řekl si,
že to je vlastně dobře, protože celý následující rok se
bude věnovat cestování a práci v zahraničí.

(C) Ivan se na maturitu z fyziky připravuje s
kamarádem. Zjistil, že když řeší lehčí úlohy, jde mu
příprava ve společnosti kamaráda rychleji, než
kdyby se připravoval sám. Když ale má řešit obtížné
úlohy, jde mu to lépe o samotě.

(D) Lucie se zamilovala do svého učitele psychologie.
Uvědomuje si nepřijatelnost situace, a tak tento svůj cit
vtěluje do svých výtvarných děl.
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6. 

 

Jaké vývojové dovednosti nejspíše rozvíjí dítě ve věku tří 
měsíců? 

(A) smyslové vnímání při dotyku věcí ústy 
(B) rozvoj základní slovní zásoby („máma“ apod.) 
(C) ovládání vyměšování 
(D) zvládnutí stabilního sedu 
  

7. 

Láďa se rozhodl, že přes léto očistí a natře na chatě okna. 
Samotnému mu to trvalo 21 dní práce. Za pět let se rozhodl, 
že si na tu samou práci pozve dva kamarády. Pochvaloval si, 
že všichni tři dohromady byli s prací hotovi již za sedm dní. 
Aby ještě ušetřil čas, když za několik let nátěr opět 
obnovoval, pozval si rovnou deset přátel. Ke svému 
překvapení však zjistil, že kýženého výsledku nebylo 
dosaženo během dvou dní práce, jak původně předpokládal, 
ale natření oken zabralo tak velké skupině více než čtyři dny 
(počet hodin práce za den byl ve všech případech shodný). 

Který z následujících psychologických jevů Ladislav 
v případě natírání plotu zakusil? 

(A) sociální facilitaci 
(B) difuzní leadership 
(C) skupinovou polarizaci 
(D) Ringelmannův efekt (sociální zahálení) 
  

8. 

 
„Pospávají na sedadlech, jezdí z konečné na konečnou, a i když 
nebývají zrovna agresivní, obtěžují špínou a zápachem. Na 
bezdomovce v MHD ale v podstatě nikdo nemůže. [...] Hlavní 
město proto vytvořilo speciální mobilní týmy, které se budou 
přes zimu o bezdomovce v hromadné dopravě starat. Toho 
člověka například z tramvaje vyvedou,“ popsal ředitel. 
(zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/bezdomovci-v-mhd-

ve-zline-a-otrokovicich) 

Který z následujících pojmů nejlépe vystihuje realizaci 
vyvedení bezdomovce z tramvaje z pohledu sociologie? 

(A) sociální norma 
(B) sociální sankce 
(C) sociální patologie 
(D) sociální hodnota 
  
9. 

Který z následujících sociologů zavedl do sociologie 
tzv. ideální typy, jež považoval za klíčový metodický nástroj 
sociologie, tedy prostředky k pochopení sociální reality 
vytvořené jako charakteristiky určitých jevů? 
(A) Talcott Parsons 
(B) Karl Marx 
(C) Émile Durkheim 
(D) Max Weber 
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10. 

Etnografický výzkum je interpretativní, reflexní 
a konstruktivistický proces. Představuje celostní přístup ke 
studiu sociálně-kulturních kontextů a jejich významů. 
Spočívá v subjektivním vnitřním popisu zkoumaného 
prostředí. Používá různé nástroje, které slouží k detailní 
analýze a hloubkovému porozumění zkoumaného jevu. 
(zdroj: Shevchuk, Zinaida. Etnografie a její specifika; upraveno) 

Který z následujících návrhů výzkumu nejlépe odpovídá 
etnografickému pojetí výzkumu? 
(A) zkoumání prožívání mateřství provedené analýzou 

deníkových záznamů nastávajících matek v období 
těhotenství a prvního roku po porodu 

(B) mapování studijní úspěšnosti zrealizované porovnáním 
maturitních vysvědčení na vybraných školách za léta od 
roku 1989, doplněné komentáři učitelů 

(C) zachycení vývoje postojů Čechů k Evropské unii 
pomocí sekundární analýzy dat z Eurobarometru 

(D) měření znalosti značky Akademie věd ČR 
s předpokládaným opakováním každé dva roky 

  

11. 

Sociologie je multiparadigmatická věda, což znamená, že 
považuje za platné různé přístupy k tomu, jak sociální jevy 
a procesy vykládat. Který z následujících příkladů bychom 
mohli označit za ilustraci interpretativního paradigmatu? 

(A) Udržování společnosti v negramotnosti vyhovuje 
vládnoucí moci. 

(B) Tradiční rodina je základem společnosti a uzákonění 
sňatku osob stejného pohlaví ji může ohrozit. 

(C) Zatímco dřív by muž nabízející doprovod ženě 
domů byl označen za gentlemana, po aféře #metoo 
by se mohl bát, že si daný akt žena vyloží jako 
sexuální obtěžování. 

(D) Jedinec socializovaný v rámci domorodého 
společenství nebude nikdy schopen přijmout složitá 
pravidla moderní společnosti. 

  

12. 

Které z následujících tvrzení není v souladu s teorií davu 
a davového chování od francouzského sociologa a sociálního 
psychologa Gustava Le Bona? 

(A) Dav je možné snadno vést, je vysoce citlivý a snadno 
podléhá sugesci, je to iracionální živel, který má v sobě 
náboj hysterie a ničivou sílu. V davu silně funguje 
duševní nákaza. 

(B) V davu dochází k pocitu anonymity a k oslabení 
individuality jedince, stírají se rozdíly mezi 
intelektuálními schopnostmi lidí. Intelektuální úroveň 
davu klesá pod intelektuální úroveň jedinců, kteří jej 
tvoří. 

(C) V davovém chování dochází ke ztrátě pocitu osobní 
odpovědnosti jedinců, lidé se mohou dopouštět činů, 
kterých by se jako jedinci nikdy nedopustili. 

(D) V davu může být lidská racionalita mírně oslabena, 
ale jedinec si v jakékoliv davové situaci stále 
zachovává svůj individuální úsudek a jedná na 
základě svého individuálního morálního kódu. 

  

13. 

Která z následujících možností nejhůře charakterizuje třídní 
uspořádání společnosti? 

(A) Třídní systém má proměnlivý charakter, kdy hranice 
mezi třídami nejsou nutně objektivně pevně zakotvené, 
počet jedinců v jednotlivých třídách se mění. 

(B) Třídní příslušnost je zčásti plodem vlastního úsilí, které 
umožňuje sociální mobilitu. 

(C) Třídy jsou definovány zejména ekonomickými vztahy 
ve společnosti. 

(D) Třídní systém má osobní charakter, kdy nerovnosti 
mají podobu osobních závazků a povinností jedinců 
z nižších tříd vůči jedincům z vyšších tříd. 

  

14. 

Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje sociologický 
rozdíl mezi pojmy gender a pohlaví? 

(A) Jedná se o synonyma, není mezi nimi zásadnější rozdíl. 
Dá se říci, že pojem gender je novějším termínem, 
zatímco pojem pohlaví je termínem používaným ve 
starších dobách. 

(B) Gender je sociální konstrukt, představa o úloze 
muže a ženy ve společnosti, zatímco pojem pohlaví 
označuje čistě biologické rozdíly mezi mužem a 
ženou. 

(C) Gender je módním termínem pro označení fyzického 
rozdílu mezi mužem a ženou. 

(D) Pojem gender označuje jeden z možných typů pohlaví. 
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15. 

V grafu níže jsou zachyceny hodnoty důvěry vybraných 
skupin obyvatel ČR v soudy, vládu a Evropskou unii 
pocházející z výzkumu agentury Median pro web A2larm. 
Výzkum na vzorku více než 800 respondentů zkoumal 
dopady exekuce na životy lidí. 

 

Které z následujících tvrzení lze vyvodit z uvedeného grafu? 

(A) 20 % lidí v ČR má za posledních pět let nízkou 
zkušenost s exekucí. 

(B) Chudší polovina obyvatel ČR má častější zkušenost 
s exekucemi než bohatší polovina obyvatel ČR. 

(C) Zkušenost s exekucí zvyšuje pravděpodobnost nízké 
důvěry v instituce. 

(D) Největší pravděpodobnost exekuce mají lidé, kteří se 
již v posledních pěti letech s exekucí setkali. 

  

TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 17 

Kritón […] pokynul sluhovi stojícímu nablízku. A sluha […] 
přišel spolu s tím, který má dáti jed, a ten jej nesl utřený 
v číši. ______ spatřiv toho člověka řekl: Nuže, příteli, ty jsi 
přece znalec těchhle věcí, co se má udělat? Nic jiného, 
odpověděl, než vypít to a pak se procházet, až se ti dostane 
do nohou těžkost, potom si lehnout; a tak to bude už samo 
působit. […] A ______ vzal [číši] a zcela klidně, Echekrate 
– nic se nezachvěl a nezměnil ani barvy ani rysů obličeje, 
nýbrž, jak měl ve zvyku, upřel své velké oči na toho člověka 
a pravil: Co říkáš, jak je to s tímhle nápojem, když se chce 
někomu ulít za oběť? Smí se to, nebo ne? Jen tolik […] třeme, 
kolik si myslíme, že náleží vypít. Rozumím, řekl ______; ale 
pomodlit se k bohům, to smím i musím, aby to přestěhování 
odsud na onen svět bylo šťastné; za to se také modlím, a nechť 
se tak stane! A zároveň s těmito slovy dal číši k ústům a zcela 
lehce i klidně ji vypil. A z nás mnozí až potud dosti dobře 
dovedli se zdržovati, aby neslzeli, ale jak jsme uviděli, že pije 
a vypil, již to nebylo možno; přemohlo mě to a mně samému 
proudem tekly slzy […]. ______ řekl: Co to děláte, bláhoví! 
Vždyť jsem hlavně právě proto poslal ženy pryč, aby nedělaly 
takové zbytečné věci; vždyť jsem slýchal, že se má umírat 
v tichu. Nuže zachovejte klid a buďte silní! […] A [______] 
řekl – to byla jeho poslední slova: Kritóne, Asklépiovi jsme 
dlužni kohouta; dejte mu ho a nezapomeňte! 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

16. 

V uvedeném textu je na několika místech vynecháno jméno 
filosofa, který nenapsal žádné dílo, přesto však zásadně 
ovlivnil dějiny západního myšlení. Která z následujících 
možností uvádí jméno, jejž je zapotřebí doplnit na všechna 
tato vynechaná místa, aby byl text napsán věcně správně? 

(A) Díogenés 
(B) Faidón 
(C) Hérakleitos 
(D) Sókratés 
  

17. 

Co si filosof, jehož jméno je v textu vynecháno, podle 
uvedené ukázky nejspíše myslel o posmrtné existenci 
člověka? 

(A) Podstata člověka určitým způsobem existuje i po 
smrti těla. 

(B) Lidská existence končí smrtí těla. 
(C) Nevíme, zda lidská existence končí smrtí těla. 
(D) Po smrti dojde opět ke znovuzrození. 
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TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 19 

František Koukolík ve své knize Rozhodování uvádí: Muž 
jménem Josef jde po můstku nad železniční trati a dívá se 
dolů. Na trati pracuje pět dělníků. Na rozdíl od Josefa dělníci 
nevědí, že se na ně řítí neovladatelná drezína. Zábradlí 
můstku je nízké. U zábradlí stojí mohutný člověk, sleduje 
práci dole. Jestliže ho Josef vlastníma rukama shodí na trať, 
mužovo tělo drezínu zastaví a muž zahyne. Jestliže ho na trať 
neshodí, zahyne pět dělníků a muž bude žít. Předpokládáme, 
že se Josef nechce obětovat sám. 

Na otázku, co byste udělali na Josefově místě, naprostá 
většina lidí odpoví, že by muže dolů neshodila. Někteří autoři 
tuto skutečnost vysvětlují tak, že morální rozhodování 
většiny lidí je v dané situaci založené na pocitu morální 
povinnosti a odpovědnosti, který má každý člověk vrozený, 
přičemž tuto povinnost si každý člověk sám ukládá. A tato 
povinnost mimo jiné stanovuje, že člověk nesmí být nikdy 
užit jako pouhý prostředek, byť by v tomto případě byl použit 
jako prostředek pro ušlechtile vypadající cíl – k záchraně pěti 
životů obětováním života jednoho. 

Jiná filosofická tradice však zastává názor, že morální 
jednání je takové, jehož důsledkem je největší dosažitelná 
míra štěstí pro největší počet lidí, přičemž štěstí je slast, nebo 
nepřítomnost strasti. Je tedy přípustné obětovat jeden život, 
abych jich zachránil pět. 

18. 

Který z následujících myslitelů formuloval první 
z popsaných teorií, podle níž je všem lidem vrozené vědomí 
úcty k mravnímu zákonu, jenž si sami ukládáme? 

(A) Tomáš Akvinský 
(B) Thomas Hobbes 
(C) Immanuel Kant 
(D) John Stuart Mill 
  

19. 

Která z následujících možností nejlépe označuje druhou 
zmíněnou etickou koncepci, podle níž by bylo přípustné 
obětovat utrpení jednoho člověka pro zachování štěstí pěti 
lidí? 

(A) utilitaristická etika 
(B) environmentální etika 
(C) noetika 
(D) teologická etika 
  

20. 

Který z následujících pojmů je Aristotelovým základním pojmem v etickém myšlení? 

(A) ataraxia, tj. nehybný klid, který nelze ničím vyrušit 
(B) areté, tj. ctnost, výbornost v přiměřenosti 
(C) autarkeia, tj. soběstačnost, nezávislost na druhých 
(D) hédóné, tj. slast vedoucí k blaženosti 
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TEXT K ÚLOHÁM 21 AŽ 22 

Tzv. druhá vláda Mirka Topolánka, na které se podílely 
strany ODS, KDU-ČSL a Strana zelených, předstoupila 
19. ledna 2007 před Poslaneckou sněmovnu se žádostí 
o důvěru. Při hlasování o důvěře vládě vyvolalo rozruch 
především to, že někteří poslanci a členové opoziční ČSSD, 
která vládu nehodlala podpořit, se nezúčastnili hlasování. 
Dodnes je situace vnímána tak, že svou neúčastí umožnili 
vznik vlády tak, že snížili nutný počet hlasů pro vyslovení 
důvěry vládě. Jednali však proti rozhodnutí politické strany, 
jejímiž členy byli. Hlasování o důvěře dopadlo pro tuto vládu 
příznivě. Pro návrh na vyslovení důvěry vládě bylo na 
zmíněném zasedání potřeba minimálně 100 hlasů, přičemž 
přesně tento počet poslanců hlasoval pro vyslovení důvěry 
vládě. Jednalo se konkrétně o 81 hlasů poslanců z ODS, 
13 hlasů poslanců z KDU-ČSL a 6 hlasů poslanců Strany 
zelených. Tehdejší předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek se 
k situaci vyjádřil takto: Můžu jen spekulovat, proč hodlají 
postupovat tak, jako by byli zvoleni za ODS. Situaci, do které 
se jeho strana dostala, chtěl později řešit návrhem zákona 
proti tzv. politickému přeběhlictví, který měl vycházet 
z předpokladu, že lidé volí poslance na kandidátce 
konkrétních stran a očekávají, že se budou chovat jako 
zástupci programu a strany a v souladu s ním hlasovat jako 
všichni ostatní poslanci stejné politické strany. 

21. 

Která z následujících možností označuje to, co s největší 
pravděpodobností mělo být obsahem v textu zmiňovaného 
návrhu zákona proti politickému přeběhlictví? 

(A) zavedení kvalifikované většiny pro udělení důvěry 
vládě 

(B) změna předpokladů pro vstup do politické strany 
(C) změna počtu poslanců, kteří mohou vyvolat hlasování 

o nedůvěře vládě 
(D) zavedení imperativního mandátu 
  

22. 

Která z následujících možností správně označuje, kolik bylo 
na základě uvedeného textu přítomno na hlasování poslanců? 

(A) 100 
(B) 120 
(C) 150 
(D) 198 
  

23. 

Jedno z nejznámějších děl politické filosofie představuje spis 
Vladař, jehož autorem je italský myslitel Niccolò 
Machiavelli. Za hlavní motiv tohoto díla zamýšleného jako 
určitý návod jednání pro politika, který by chtěl být úspěšný 
v tehdejších složitých italských poměrech, se považuje 
doporučení volit takové prostředky jednání, které jsou voleny 
přísně s ohledem na dosažení cíle. Zjednodušeně se toto 
doporučení vyjadřuje větou: Účel světí prostředky. 

Která z následujících možností nejlépe vyjadřuje 
Machiavelliho pojetí politiky, jenž umožňuje toto 
doporučení? 

(A) Politika je především sférou moci a peněz, v níž není 
prostor pro morálku a její ideály. Vladař by proto 
neměl podřizovat volbu prostředků morálním 
soudům, protože sféra morálky a politiky jsou 
naprosto odlišné. 

(B) Politika je především slušně a ohleduplně vedená 
diskuse o záležitostech a potřebách státu. Vladař musí 
proto volit takové argumentační prostředky, aby 
dokázal každého přesvědčit o tom, že jedná v zájmu 
státu a jeho občanů. 

(C) Politika představuje způsob, jak rozdělit zdroje mezi 
nejrůznější skupiny obyvatel. Vladař musí hledat 
především takové prostředky, aby nebyly tyto zdroje 
využívány neúčelně a neefektivně. 

(D) Politika je především aplikací politické ideologie na 
reálnou situaci ve státu. Vladařovou povinností je zvolit 
takové prostředky, které umožní nejefektivnější 
přeměnu politických ideálů ve skutečnost. 
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24. 

______ mají v zásadě tendenci koncepci sociálního státu 
zpochybňovat, neboť poskytování životního minima ve svém 
důsledku podle jejich názoru zapříčiňuje chudobu 
a nezaměstnanost a sociální ochrana způsobuje morální 
rozklad, nešetrnost a lenost. V trhu vidí prostředek 
emancipace člověka, prostředek, který povede člověka ke 
zlepšování jeho vlastností, zejména pracovitosti, 
přičinlivosti, větší odpovědnosti a spoléhání na sama sebe. 
Trh zabezpečuje pracovní možnosti pro toho, kdo chce 
pracovat, a tak si zabezpečit blahobyt pro sebe a svou rodinu. 
Případy, kdy se člověk ocitne ve svízelné situaci nedostatku 
a potřebuje pomoc druhých, nejsou chybou tržního systému, 
ale jen důsledkem nedostatku předvídavosti a šetrnosti 
jedince. 

(zdroj: Havránek, Jaromír a kol. Teorie práva) 

Označení představitelů které politické ideologie je zapotřebí 
doplnit na vynechaná místa do výše uvedené citace tak, aby 
byla napsána věcně správně? 

(A) Liberálové 
(B) Sociální darwinisté 
(C) Fašisté 
(D) Sociální demokraté 
  

25. 

Které z následujících tvrzení o financování politických stran 
a státních příspěvcích politickým stranám v ČR je pravdivé? 

(A) Každá registrovaná politická strana získává od státu 
tzv. příspěvky na činnost. 

(B) Politická hnutí nesmějí na rozdíl od politických stran 
využívat půjčky a úvěry. 

(C) Politické strany smějí vlastním jménem podnikat, 
předmět podnikání je ovšem omezen jen na neziskový 
sektor. 

(D) Politické strany, které získaly ve volbách do 
Poslanecké sněmovny PČR nejméně 3 % hlasů, mají 
nárok na stálý příspěvek. 

  

26. 

Předseda jednoho z významných českých politických 
subjektů na stranickém sněmu prohlásil: Kritici nám vyčítají, 
že nestojíme vpravo, ani vlevo. Že jsme takové nic. Ale my 
jsme hnutí, které se orientuje na všechny občany, a to bez 
ideologie. Máme program pro důchodce, zaměstnance, 
podnikatele, živnostníky, mladé rodiny, studenty nebo 
sportovce. My jsme catch-all party. My jsme pro všechny. My 
nejsme ideologicky ukotvení, my jsme ukotvení u lidí. 

Při popisu vlastní strany použil pan předseda politologický 
pojem označující určitý typ politických stran. Která 
z následujících možností obsahuje nejpřesnější obsah tohoto 
pojmu? 

(A) Jde o takové politické strany, které uspokojují 
především materiální zájmy členů a aktivistů strany, 
přičemž programová hlediska jsou na okraji zájmu. 

(B) Jde o takové strany, které reprezentují zájmy určité 
sociální třídy v boji za její práva a možnosti vůči jiným 
třídám ve společnosti. 

(C) Jde o politické strany bez ideologického ukotvení, 
jejichž program pouze reaguje na konkrétní 
politickou či společenskou situaci. 

(D) Jde o strany, které mají přesně definovatelné cíle, 
opírají se o politický směr a jsou jednoznačně 
a definovatelně zakotveny v politickém spektru. 

  

27. 

Která z následujících možností není charakteristikou 
bipartismu, tj. politického systému dvou stran podle 
koncepce Giovanni Sartoriho? 

(A) Vznikání a fungování dalších politických stran není 
povoleno. Ve volbách je dovoleno volit jedině dvě 
dominantní strany. 

(B) Pouze dvě strany mají obvykle reálnou šanci získat 
nadpoloviční většinu hlasů. 

(C) Jedné nebo druhé z těchto dvou stran se podaří téměř 
vždy získat nadpoloviční většinu. 

(D) Vítězná strana má v úmyslu vládnout sama a koaliční 
vlády téměř nevznikají. 

  

28. 

Které z následujících tvrzení o volbách v ČR je pravdivé? 

(A) Věková hranice aktivního volebního práva pro volby do 
zastupitelstev obcí je stanovena na 21 let. 

(B) Volby do Senátu PČR se za normálních okolností 
konají každé tři roky, kdy dochází k obměně jedné 
poloviny senátorských křesel. 

(C) Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR je stanovena 
tzv. uzavírací klauzule ve výši 3 %. 

(D) V rámci prezidentských voleb je zákonem upravena 
horní hranice výdajů, které smí jeden kandidát 
využít na volební kampaň. 
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29. 

Pro volbu prezidenta České republiky se využívá přímá 
volba. Jednotliví kandidáti se proto před hlasováním snaží 
oslovit voliče nejrůznějšími volebními sliby. Některé z těchto 
slibů však nemohou splnit přímo, protože jim k tomu Ústava 
České republiky nedává pravomoc. 

Která z následujících možností označuje z hlediska Ústavy 
České republiky slib, jenž případný prezident může splnit? 

(A) Jako prezident předložím Poslanecké sněmovně PČR 
do 90 dnů od svého zvolení návrh zákona o celostátním 
referendu. 

(B) Jako prezident vyměním ministra zahraničí, protože 
nesouhlasím s jeho směřováním zahraniční politiky. 

(C) Jako prezident budu vetovat každý běžný zákon, 
který bude dle mého názoru neúměrně zatěžovat 
státní rozpočet. 

(D) Jako prezident se budu pravidelně účastnit jednání 
Rady EU, protože na to mám na základě Ústavy ČR 
a primárního práva EU nárok. 

  

30. 

Která z následujících možností zahrnuje pouze státy patřící 
dnes mezi federace? 

(A) Francie, Rusko, Polsko, Kanada 
(B) Švýcarsko, Itálie, Německo, Francie 
(C) Německo, Rakousko, Rusko, USA 
(D) Polsko, Španělsko, Rakousko, Kanada 
  

31. 

Soudci (s výjimkou soudců Ústavního soudu ČR) jsou do své 
funkce jmenováni ______ na dobu ______. 

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

(A) předsedou Nejvyššího správního soudu; 6 let, tj. do 
I. atestačních zkoušek 

(B) předsedou senátu vrchního soudu; 15 let 
(C) ministrem spravedlnosti nebo jím pověřenou osobou; 

15 let 
(D) prezidentem republiky; časově neomezenou 
  

32. 

Jedna ze zásad římského práva říká: Vigilantibus iura scripta 
sunt, tedy že bdělým patří práva a každý má o ně náležitě 
pečovat. Tato zásada se uplatňuje i v českém občanském 
právu, v němž se v určitých právech uplatňuje nástroj, který 
po určité době vylučuje možnost oprávněného nárok vynutit, 
avšak nebere povinnému možnost jej splnit. Pokud uplyne 
určitá zákonem stanovená lhůta, aniž v ní bylo právo 
vykonáno, a proti uplatnění práva soudní cestou vznese 
povinný námitku, zaniká soudní vymahatelnost nároku 
oprávněného. 

Která z následujících možností obsahuje označení výše 
charakterizované lhůty? 

(A) reklamační lhůta 
(B) prekluzivní lhůta 
(C) promlčecí lhůta 
(D) subjektivní lhůta 
  

33. 

Kdo podle Ústavy ČR spravuje obec v samostatné 
působnosti? 

(A) zastupitelstvo 
(B) starosta 
(C) obecní úřad 
(D) výbor zastupitelstva obce 
  

34. 

Které z následujících tvrzení odpovídá platné trestněprávní 
úpravě? 

(A) Právnické osoby nejsou trestně odpovědné. 
(B) Protiprávní činy právnických osob budou vždy 

posouzeny jako správní delikty. 
(C) Odpovědnost za trestné činy se vztahuje též na 

fyzické osoby podnikající, spolky a družstva. 
(D) Trest zrušení právnické osoby se nepřipouští. 
  

35. 

Které z následujících tvrzení o trestní odpovědnosti 
mladistvých je správné? 

(A) Mladistvému pachateli nelze uložit trest (trestní 
opatření) odnětí svobody delší než dva roky. 

(B) Mladistvý pachatel je osoba ve věku 12 až 18 let. 
(C) Soud, který vede řízení ve věci mladistvého, může 

mladistvému uložit i výchovné omezení, jako je 
zákaz styku s určitými osobami. 

(D) Řízení ve věcech mladistvých pachatelů je vždy 
neveřejné. 
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36. 

Kterou z následujících životních událostí nevedou matriční 
úřady jako tzv. matriční událost? 

(A) změnu jména 
(B) uzavření manželství 
(C) vznik registrovaného partnerství 
(D) úmrtí fyzických osob 
  

37. 

Paní Jarmila se rozhodla převést svůj dům i s pozemkem na 
svého jediného syna. Zároveň však chce ve svém domě dožít, 
a chce proto uzavřít smlouvu, která by jí poklidné dožití 
v domě zaručila. Která z následujících možností správně 
uvádí označení smlouvy, kterou Jarmila se svým synem 
v takovém případě nejpravděpodobněji uzavře? 

(A) zadržovací smlouva 
(B) smlouva o prekluzivní držbě 
(C) smlouva o výměnku 
(D) smlouva o familiární době 
  

38. 

Emílie byla poslední roky svého života vážně nemocná. 
Bydlela sama ve svém bytě nedaleko za Prahou. S postupující 
nemocí se pro ni stávaly obtížnými i běžné denní úkony. Byla 
proto velmi šťastná, když se blíže seznámila s paní Otýlií. 
Setkaly se při nákupu v nedaleké samoobsluze a od té doby 
paní Otýlie Emílii každý den navštěvovala a pomáhala jí 
s vedením domácnosti. Netrvalo dlouho a paní Emílie své 
nemoci podlehla. Jaké bylo překvapení paní Otýlie, když 
zjistila, že Emílie ji platnou závětí učinila jediným dědicem 
svého majetku. Majetek přitom zahrnoval úspory na 
bankovním účtu a byt, ve kterém paní Emílie bydlela. Když 
se však o povolání paní Otýlie jediným dědicem dozvěděl 
Mirek, syn paní Emílie, řekl Otýlii, že „má stejně smůlu, 
protože on jako jediný syn a dědic má vždy přednostní právo 
uplatnit nárok na celé dědictví. Ona naopak jako osoba bez 
příbuzenského vztahu nemá na dědictví po Emílii žádné 
právo“. 

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na 
otázku, zda měl Mirek pravdu? 

(A) ANO, Mirek měl pravdu, neboť děti patří mezi 
tzv. nepominutelné dědice, které z dědění není možno 
nikdy vyloučit a dědí vždy veškerý majetek. 

(B) ANO, Mirek měl pravdu, neboť osoba bez 
příbuzenského vztahu k zůstaviteli po něm nikdy 
nemůže platně dědit. 

(C) ANO, Mirek měl pravdu, neboť závěť nikdy nemůže 
změnit dědickou posloupnost danou zákonem. 

(D) NE, Mirek neměl pravdu, neboť Emílie může závětí 
odkázat majetek Otýlii, přičemž Mirek má právo 
pouze na zákonem předepsaný povinný díl. 

  

39. 

Kdy právnická osoba nabývá právní osobnost? 

(A) sepsáním společenské smlouvy 
(B) dnem zápisu do veřejného rejstříku 
(C) dnem podpisu společné vůle členů statutárního orgánu 
(D) podáním žádosti o zápis do veřejného rejstříku 
  

40. 

Které z následujících tvrzení o správním trestání není 
pravdivé? 

(A) Některá rozhodnutí o přestupcích se evidují v evidenci 
přestupků. 

(B) Přestupek může spáchat pouze fyzická osoba. 
(C) Správní orgán nemusí vždy za přestupek uložit správní 

trest. 
(D) Odpovědnost za přestupek může zaniknout uplynutím 

promlčecí doby. 
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41. 

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) vzniklo jako 
protiváha EHS (Evropských hospodářských společenství) 
roku 1960 podpisem tzv. Stockholmské smlouvy mezi 
Velkou Británií, Norskem, Dánskem, Portugalskem, 
Rakouskem, Švýcarskem a Švédskem. Která z následujících 
možností správně popisuje současný stav uvedené 
mezinárodní organizace? 

(A) ESVO v roce 1995 ukončilo svou činnost v souvislosti 
se vstupem Rakouska a Švédska do EU. 

(B) ESVO existuje dodnes, ovšem sdružuje už jen 
Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. 

(C) ESVO v roce 1971 ukončilo svou činnost v souvislosti 
se vstupem Velké Británie a Dánska do Evropských 
společenství. 

(D) ESVO existuje dodnes a má více členů než v době 
svého vzniku – dnes např. San Marino, Andorru 
a Lichtenštejnsko. 

  

42. 

Přesvědčený zastánce návratu postkomunistických zemí 
„zpátky do Evropy“ a západních integračních struktur, 
zejména EU a NATO. [...] Ve svých projevech se věnoval 
mimo jiné tématu evropské identity. Národní a evropskou 
identitu [...] považoval za komplementární. [...] Opakovaně 
se vyslovil pro vznik evropské ústavy. Během jeho funkčního 
období Česká republika podala žádost o vstup do EU 
[...]a o  dva roky později zahájila přístupová jednání. 

(zdroj: www.euroskop.cz) 

Která z následujících možností správně uvádí jméno politika, 
z jehož medailónku pochází uvedená citace? 

(A) Vladimír Mečiar 
(B) Václav Klaus (st.) 
(C) Karel Schwarzenberg 
(D) Václav Havel 
  

43. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co je 
jedním ze základních smyslů existence Soudního dvora 
Evropské unie? 

(A) Provádí výklad práva EU tak, aby bylo uplatňováno 
stejným způsobem ve všech státech EU. 

(B) Vykonává legislativní funkci spolu s Evropským 
parlamentem a Radou. 

(C) Vyšetřuje a stíhá pachatele trestných činů proti 
Evropské unii. 

(D) Slouží jako odvolací soud proti rozhodnutím ústavních 
soudů členských států. 

  

TEXT K ÚLOHÁM 44 AŽ 45 

Představte si následující situaci: finští a švédští výrobci 
buničiny se dohodli, že omezí svoji výrobu na určité 
množství, aby udrželi ceny na evropském trhu na výši, která 
jim umožní dosahovat vysokého zisku. 

44. 

Která z následujících možností správně označuje výše 
popsanou dohodu z pohledu práva EU a fungování 
jednotného trhu EU? 

(A) oligopol 
(B) kartel 
(C) monopolní dohoda 
(D) zakázaná státní podpora 
  

45. 

V uvedeném případě pravděpodobně dochází k porušení 
práva EU, které může být sankcionováno v podobě pokut 
udělených soutěžitelům. Který orgán EU uplatňuje výkonnou 
moc v oblasti ochrany hospodářské soutěže, a rozhodoval by 
tak o uplatnění sankcí? 

(A) Evropský parlament 
(B) Rada EU 
(C) Evropská komise 
(D) Výbor regionů 
  

46. 

Která z následujících možností správně označuje evropské 
státy, jež vstupovaly do NATO společně s Českou republikou 
v roce 1999? 

(A) Rakousko, Polsko a Estonsko 
(B) Polsko a Maďarsko 
(C) Slovensko, Estonsko a Finsko 
(D) Maďarsko a Chorvatsko 
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47. 

Od vzniku Československa, respektive České republiky, stojí 
v čele státu prezident. Historická období, události nebo 
okolnosti často prezidentům přisoudily přízviska. 

1) Tomáš Garrigue Masaryk  A) prezident legionář 

2) Emil Hácha B) prezident Osvoboditel 

3) Ludvík Svoboda  C) protektorátní prezident  

4) Václav Havel D) dělnický prezident 

5) Klement Gottwald E) první český prezident 

Ve které z následujících možností jsou k jednotlivým 
prezidentům správně přiřazena přízviska, která je nejlépe 
charakterizují? 

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

48. 

Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno 
jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise 
ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně 
jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti 
vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan 
prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, 
přijal. 

Citace z projevu Klementa Gottwalda ilustruje události 
komunistického státního převratu, který fakticky znamenal 
připojení Československa k sovětskému mocenskému bloku. 
V době totality byl tento den slaven jako významný den. 
Která z následujících možností správně uvádí jeho název? 

(A) Den Vyhlášení stalinské ústavy 
(B) Výročí Velké říjnové socialistické revoluce 
(C) Vítězství československého pracujícího lidu 
(D) Den znárodnění 
  

49. 

V letech 1964–1989 zahynulo v Československé lidové 
armádě (ČSLA) 3843 vojáků základní vojenské služby. 

Které tvrzení nejblíže odpovídá realitě? 

(A) Vojáci neumírali v boji, ale při běžném výcviku, 
dopravních nehodách, cvičných střelbách apod. 
Mnoho příslušníků armády také spáchalo během 
vojenské služby sebevraždu. 

(B) Většina vojáků základní služby zahynula během 
vojenského angažmá zemí Varšavské smlouvy 
v různých lokálních válkách tzv. třetího světa 
(Vietnam, Kuba, Korea, Afghánistán aj.), které byly 
zástupnými konflikty studené války a ve kterých se 
Československo přímo angažovalo. 

(C) Dvě třetiny těchto úmrtí spadají do let 1979–1988, kdy 
některé složky ČSLA působily jako týlové a zásobovací 
jednotky během sovětské intervence do Afghánistánu. 

(D) Většina těchto vojáků zahynula při ostraze 
československých hranic a byla zabita tzv. agenty 
chodci nebo lidmi, kteří se pokoušeli o útěk ze země. 

  

50. 

Která z následujících možností odráží chronologicky správné 
seřazení zásadních dokumentů z poválečných dějin 
Československa státu od nejstarších po nejnovější? 

(A) Akční program KSČ → Dva tisíce slov → Poučení 
z krizového vývoje → Několik vět 

(B) Několik vět → Dva tisíce slov → Akční program KSČ 
→ Poučení z krizového vývoje 

(C) Dva tisíce slov → Akční program KSČ → Několik vět 
→ Poučení z krizového vývoje 

(D) Několik vět → Poučení z krizového vývoje → Akční 
program KSČ → Dva tisíce slov 
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51. 

Útlak nás nepolepší. Nelišíme se od ostatních lidí. 
Nemilujeme své nepřátele, to je pravda. Ale vyčítat nám to 
může jen ten, kdo dokáže překonat sám sebe. Útlak 
samozřejmě podněcuje nepřátelství vůči našim 
utlačovatelům, a nepřátelstvím se opět stupňuje útlak. Vyjít 
z tohoto kruhu je nemožné. [...] Duch našeho národa je, 
historicky vzato, příliš slavný a vzdor všemu ponížení stojí 
příliš vysoko, než aby měl zaniknout. Možná bychom se beze 
stopy rozplynuli v okolních národech, kdyby nám jejich 
příslušníci alespoň po dvě generace dopřáli klidu. [...] Celý 
plán je v základu úplně jednoduchý a musí takový být, pokud 
mu mají rozumět všichni. Podmínkou je samostatnost a kus 
země, která bude stačit oprávněným potřebám našeho lidu, 
všechno ostatní si už zajistíme sami. Vznik nové suverénní 
země není nic úsměvného ani nemožného. 

Která z následujících možností správně uvádí jméno autora 
textu, z něhož je ukázka a vysvětluje jeho pohnutky, proč jej 
sepsal? 

(A) Autorem je František Palacký, který tak v reakci na 
pozvání do Frankfurtu v roce 1848 podpořil odtržení 
českých zemí od Rakouského císařství. 

(B) Autorem je Theodor Herzl, který tak na konci 
19. století přišel s myšlenkou založení židovského 
státu. 

(C) Autorem je Vladimír I. Lenin, který tak obhajuje vznik 
bolševického státu. 

(D) Autorem je Edvard Beneš, který tak za 2. světové války 
podpořil obnovu samostatného Československa. 

  

52. 

Která událost se neodehrála v době mezi podepsáním 
smlouvy Ribbentrop–Molotov a útokem Německa na 
Sovětský svaz? 

(A) letecká bitva o Anglii 
(B) japonský útok na Pearl Harbor 
(C) anexe pobaltských států Sovětským svazem 
(D) sovětsko-finská „zimní válka“ 
  

53. 

Toto téma se nesmí dostat mimo stranu a už vůbec ne do 
tisku… Nesmíme dát zbraň do ruky našim nepřátelům. Proto 
o ní referujeme na neveřejném zasedání. Je třeba znát míru, 
neživit nepřátele, neodhalovat před nimi naše rány! 

Jaká událost je bezprostředně spjata s výše uvedeným 
prohlášením sovětského generálního tajemníka Nikity 
Chruščova? 

(A) vojenské přípravy na krvavé potlačení protisovětského 
povstání v Maďarsku 

(B) příprava na definitivní rozdělení Berlína a následná 
stavba Berlínské zdi 

(C) odsouzení kultu osobnosti J. V. Stalina na XX. 
sjezdu strany 

(D) odchod Rudé armády z Rakouska výměnou za jeho 
vojenskou neutralitu 

  

54. 

V roce 1989 se ještě před pádem berlínské zdi konaly v jedné 
zemi komunistického bloku částečně demokratické volby, 
jež skončily vítězstvím opozice. O kterou zemi se jednalo? 

(A) o Polskou lidovou republiku 
(B) o Rumunskou lidovou republiku 
(C) o Socialistickou federativní republiku Jugoslávie 
(D) o Bulharskou lidovou republiku 
  

55. 

Která z následujících možností uvádí odborný název 
ekonomického systému, v němž existuje autorita explicitně 
kontrolující alokaci zdrojů? 

(A) tržní ekonomika 
(B) centrálně plánovaná ekonomika 
(C) soběstačná ekonomika 
(D) sdílená ekonomika 
  

56. 

První vlna kuponové privatizace začala v České a Slovenské 
federativní republice 18. května 1992. Už o pár měsíců dříve, 
v říjnu 1991, započal prodej kuponových knížek, které 
______. 

(zdroj: ct24.cz; upraveno) 

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

(A) opravňovaly držitele k prodeji cizích měn nebo bonů 
v prodejnách Tuzex. 

(B) daly lidem možnost získat vlastnický podíl v 
kterékoli státem vlastněné společnosti, jež byla do 
privatizace zařazena. 

(C) nahrazovaly sociální dávky pro osoby v hmotné nouzi. 
(D) opravňovaly k získání podílu na majetku znárodněného 

církvím socialistickou vládou. 
  

57. 

Server novinky.cz začátkem roku 2019 uvedl, že „míra 
nezaměstnanosti v ČR kolísá v posledních měsících kolem tří 
procent. Ta byla v březnu 2019 nejvyšší v ______, kde 
dosahovala shodně 4,6 procenta“. 

(zdroj: novinky.cz) 

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

(A) Praze a Středočeském kraji 
(B) Ústeckém a Moravskoslezském kraji 
(C) Jihočeském a Královehradeckém kraji 
(D) Jihomoravském a Plzeňském kraji 
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58. 

Paní Moudrá chce začít podnikat. Rozhodla se, že založí 
obchodní společnost a má na ni následující požadavky: 

 za případné dluhy své společnosti chce odpovídat jen do 
výše své vkladové povinnosti podle stavu zapsaného 
v obchodním rejstříku v době, kdy bude případným 
věřitelem vyzvána k plnění 

 do budoucna uvažuje o tom, že by do podnikání zapojila 
i svoji kamarádku, která bude také společníkem v dané 
společnosti a která za dluhy bude odpovídat stejně jako 
paní Moudrá 

 jako vklad do základního kapitálu hodlá dát 10 000 Kč 

Která z následujících obchodních společností nejvíce 
odpovídá požadavkům paní Moudré? 

(A) akciová společnost 
(B) družstvo 
(C) společnost s ručením omezeným 
(D) komanditní společnost 
  

59. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, v čem se 
kryptoměny (např. Bitcoin) nejvíce odlišují od standardních 
měn (např. Česká koruna)? 

(A) Kryptoměny jsou v elektronické bezhotovostní podobě. 
(B) Na vývoj kurzu kryptoměn nelze spekulovat. 
(C) Kryptoměny nemají žádnou centrální autoritu 

(centrální banku, stát atp.). 
(D) Kryptoměny nelze směnit za reálné peníze. 
  

60. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam 
termínu náklady obětované příležitosti? 

(A) Jde o náklady, které zahrnují pouze finanční ztrátu, 
a nezapočítávají tak například zdravotní problémy. 

(B) Jde o náklady, které platí vláda za poskytování 
veřejných statků. 

(C) Jde o náklady, které vznikají jedinci tím, že odvádí 
daně. 

(D) Jde o náklady, které zachycují hodnotu možnosti, jíž 
jsme se vzdali výběrem preferované možnosti. 
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