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1. 

 
(zdroj: www.loupak.cz) 

Jaký druh testu na obrázku předkládá psycholog? 

(A) didaktický test 
(B) projektivní test 
(C) výkonový test 
(D) grafický test 
  

2. 

1. Psychoanalýza se mimo jiné zabývá vnitřními 
konflikty mezi Id, Egem a Superegem. 

2. Behaviorismus neuznává závěry psychoanalýzy, 
protože máme zkoumat jen to, co můžeme pozorovat 
a měřit, tedy chování. 

3. „Celek je víc než součet jednotlivých částí.“ je 
centrální myšlenkou transpersonální psychologie. 

4. Termín kolektivní nevědomí je jedním ze základních 
témat kognitivní psychologie. 

Které z výše uvedených výroků o psychologických směrech 
jsou pravdivé? 

(A) jen 1. 
(B) jen 1. a 2. 
(C) jen 1. a 3. 
(D) jen 2. a 4. 
  

3. 

Adriana má tendenci shromažďovat veškeré informace 
o studovaném jevu tak dlouho, dokud si není jistá, že jich má 
dostatek pro učinění závěru. Je však pro ni problém 
orientovat se v nejednoznačných a komplexních situacích. 
Pokud řeší problém, dlouho přemýšlí, než odpoví. Její 
odpovědi jsou však často správné. 

Pavel má na vše rychle utvořený názor, a když se ukáže, že 
byl chybný, nedělá mu potíže jej změnit. Při složitých 
úlohách často selhává, protože je řeší impulzivně. Nechybí 
mu však kreativita. 

Výše uvedení studenti jsou popsáni z hlediska odlišností 
způsobů vnímání, získávání informací a řešení problémů. 
Který z následujících pojmů tento psychologický konstrukt 
nejpřesněji označuje? 

(A) heuristika 
(B) kognitivní disonance 
(C) imprinting 
(D) kognitivní styl 
  
4. 

Dva studenti psychologie se rozhodli ověřit, zda v praxi platí 
určitá sociálně-psychologická teorie, o níž se nedávno učili. 
Nasadili si kapuce a na rušné pěší zóně pomocí štípaček 
přestříhávali zámky kol (která však byla jejich vlastní) 
a předstírali tak krádež. Překvapilo je, že lidé se zájmem 
pozorovali, co se děje, ale nikdo nezavolal policii a ani se 
nesnažil krádeži zabránit. 

Který z následujících psychologických jevů zmíněný 
experiment zejména testoval? 

(A) poslušnost vůči autoritě 
(B) konformitu 
(C) efekt experimentátora 
(D) efekt přihlížejícího 
  
5. 

Výzkum agrese jako psychologického jevu po mnohá 
desetiletí přitahuje pozornost badatelů na poli psychologie. 
Významnými průkopníky ve výzkumu agrese se stali John 
Dollard (1939) a Neal E. Miller (1941), kteří propojili 
psychoanalýzu s behaviorismem. Poukázali na to, že 
agresivita je v kontextu uspokojování potřeb přirozenou 
součástí chování lidí. 

Která z následujících hypotéz o vzniku agrese se těmto 
dvěma autorům přisuzuje? 

(A) Hlavní příčinou agrese je reakce subjektu na fyzikální 
podněty, jako je hluk, zápach nebo horko. 

(B) Ke vzniku agrese přispívá učení nápodobou. Děti, které 
sledují video s agresivní tematikou, pravděpodobně 
agresivní chování napodobí a budou se po skončení videa 
chovat agresivněji než děti, které žádné takové video 
neshlédly. 

(C) Agrese je podmíněna biologicky. Ve studiích na 
dvojčatech, která byla adoptována a vyrůstala v různém 
prostředí, se prokázal vliv genetiky na rozvoj 
pohotovosti k agresivnímu chování. 

(D) Agrese obvykle vzniká jako reakce na situaci, v níž 
člověk prožívá oddálení nebo zmaření cíle. Jedná se 
tedy o stav, který je označován pojmem frustrace. 
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6. 

Pavel se dostal do dost bezvýchodné situace v práci: má 
dokončit velký projekt pro svého zaměstnavatele, a zároveň 
odevzdat jiný menší, pro jinou firmu. To, že je pod tlakem, 
všechno řeší v rychlosti a snaží se na všem ušetřit čas, si ale 
nechce připustit, vlastně to úplně přehlíží, byť lidé okolo něj 
to vidí. Když pak jede vozem s rodinou na chalupu, řídí 
zbrkle, nebezpečně předjíždí, a přitom konstantně nadává, 
jak dneska „všichni spěchají jak blázni“ a „copak nevidí, že 
mohou někomu ublížit“? 

Který z obranných mechanismů ega je nejspíše zodpovědný 
za to, že Pavel nevnímá vlastní nevhodné chování a zároveň 
kritizuje stejné chování u ostatních řidičů? 

(A) projekce 
(B) popření 
(C) racionalizace 
(D) reaktivní formace 
  

7. 

Klasické podmiňování je formou asociačního učení, při 
kterém vznikají asociace mezi neutrálním podnětem, který 
původně žádnou reakci nevyvolával, a podnětem, který 
příslušnou odezvu vyvolává. Jiným druhem učení je ______, 
při kterém pozitivní či negativní důsledky určitého chování 
vedou ke změně pravděpodobnosti jeho dalšího výskytu. 

(zdroj: Plháková, Alena. Učebnice obecné psychologie) 

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

(A) sociální učení 
(B) habituace 
(C) operantní podmiňování 
(D) zapamatování 
  

TEXT K ÚLOHÁM 8 AŽ 9 

Doma jsme nikdy nestrádali, ale rozhodně jsme neměli na 
rozhazování. Léta trvalo, než jsme mohli jet na dovolenou 
k moři. Zní to sice banálně, ale já to v dětství silně vnímala. 
A v jednu chvíli jsem si řekla, že bych si v životě chtěla dopřát 
to, co budu chtít. Tehdy jsem i přemýšlela, že bych šla 
studovat a později v životě dělala i to, co by mě nebavilo, ale 
z čeho bych měla víc peněz. Nakonec jsem se rozhodla jít 
studovat obor, o kterém jsem si myslela, že má budoucnost, 
a jsem ráda, že se časem ukázalo, že mě to i baví. Můj táta 
má elektrotechnickou průmyslovku, já jsem v lecčem po něm, 
a tak dnes studuji na fakultě obor Jaderná energetická 
zařízení. Jsem tam jediná ženská. Ale cítím se hrozně 
příjemně, já si s klukama vždy rozuměla. Jen na bakaláři, kdy 
bylo holek o trochu víc, jsem někdy cítila, že někteří starší 
vyučující nám nebyli moc nakloněni. Že jim asi přišlo, že na 
ten obor nepatříme. Nebo tam naopak byli lidé, kteří si ty své 
studentky hýčkali a dávali jim různé úlevy. Já si vždy říkala, 
že to je to poslední, co bych chtěla – aby mi někdo něco dal 
jen proto, že jsem ženská. Všechno, co jsem v životě dokázala, 
jsem dokázala svojí pílí. Když lidem říkám o tom, co studuji, 
tak většinou vytřeští oči, ale mně to přijde jako jakékoli jiné 
studium. 

(zdroj: www.facebook.com/praguehumans) 

8. 

Která z následujících možností popisuje hlavní autorčinu 
motivaci při výběru studia? 

(A) snaha o horizontální mobilitu 
(B) snaha o dosažení vzestupné vertikální mobility 
(C) snaha o bourání genderových stereotypů 
(D) snaha o dosažení vyšší intergenerační emancipace 
  

9. Na základě VOP uznány dvě správné odpovědi. 

Který sociální jev autorka ve výše uvedeném textu 
nezmiňuje? 

(A) genderový útlak 
(B) ekonomickou nerovnost 
(C) pozitivní diskriminaci 
(D) genderový stereotyp 
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10. 

Každá společenská věda používá odborné pojmy ve 
specifickém významu, který může být odlišný od dalších 
společenských či přírodních věd. Tak například pojem 
generace chápe odlišně sociologie, demografie, historie či 
medicína. 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje pojem 
kohorta z pohledu sociologie? 

(A) Klasifikační kategorie systematizující počet příslušníků 
určitého etnika v dané populaci. 

(B) Část obyvatelstva, která prožila v určitém časovém 
úseku tytéž významné životní či společenské 
události. 

(C) Určitá část některých dobrovolnických oddílů, např. 
studentů či lékařů. 

(D) Nejmenší taktická jednotka pěchoty tvořící desetinu 
legie, složená ze tří manipulů. 

  

11. 

Daniel se v rámci školní práce rozhodl zjistit, zda pociťují 
příslušníci židovské komunity v jeho městě antisemitismus. 
Naplánoval si kvůli tomu sejít se alespoň s deseti jejími 
příslušníky. Věděl, že babička jeho sousedky zahynula 
v koncentračním táboře, a proto paní Krausovou navštívil 
a požádal ji, aby mu kromě rozhovoru poskytla kontakt na 
další příslušníky židovské komunity ve městě, kteří snad 
budou vědět zase o dalších. 

Které z následujících tvrzení o Danielově výzkumu je 
správné? 

(A) Daniel by měl vyzpovídat všechny obyvatele svého 
města s židovskými kořeny, jinak budou výsledky 
výzkumu nevalidní. 

(B) Daniel se rozhodl pro metodu výběru výzkumného 
vzorku typickou pro kvantitativní výzkum. 

(C) Pro objektivitu výzkumu je nezbytné, aby se Daniel 
tázal také příslušníků nežidovské komunity dané obce. 

(D) Daniel použil pro výběr respondentů metodu 
sněhové koule neboli referenční výběr. 

  

12. 

Pojem glokalizace se stal v posledních desetiletích 
frekventovaným nejen v sociologii. Která z následujících 
možností nejlépe vystihuje význam tohoto pojmu? 

(A) Jedná se o reakci na globalizaci, kdy se národní státy 
snaží právně, politicky nebo ekonomicky omezit 
negativní dopady globalizace. 

(B) Jedná se o odpor lokálních producentů, kteří 
společnými akcemi v rámci lokálního i globálního 
práva hájí své zájmy. 

(C) Jedná se o trend, kdy se světoví výrobci nebo 
poskytovatelé služeb snaží upravovat své produkty 
nebo služby v kontextu lokálních tradic a 
požadavků. 

(D) Jedná se o proces, kdy se lokální výrobce nebo 
poskytovatel služeb snaží rozšířit své zboží nebo služby 
do celého světa. 

  

13. 

Osobností roku 2018 se podle výběru britského listu The 
Financial Times stal americký Žid maďarského původu 
podnikající na finančních trzích George Soros. Podle listu je 
obráncem liberální demokracie. Jako hrozbu jej naopak 
vnímá maďarský premiér Viktor Orbán. Podle něj chce 
finančník podporou neziskových organizací a humanitárních 
projektů pomoci uprchlíkům připravit středoevropské národy 
o jejich křesťanskou a národní identitu. 

(Hájek, Adam. Obec rozložil strach z uprchlíků. Zdroj: 
zpravy.idnes.cz) 

Jedná-li se ze strany maďarského premiéra o cílený sociální 
a mentální proces vytváření negativního obrazu zmíněné 
osoby, jak by jej nazvali sociologové? 

(A) démonizace 
(B) antisemitismus 
(C) mobbing 
(D) misantropie 
  

14. 

Francouzský sociolog Émile Durkheim se zabýval 
náboženstvím. Rozdělil jej obecně na víru a rituály, které ale 
na rozdíl od psychologie chápe ve společenském kontextu. 

Které z následujících tvrzení pro rituály v Durkheimově 
pojetí neplatí? 

(A) Rituál musí být vykonán podle tradicí stanovených 
pravidel. 

(B) Rituály jsou pravidly chování ukládajícími člověku, jak 
se má chovat v přítomnosti posvátného. 

(C) Rituály sbližují jednotlivé lidi, utužují a prohlubují 
vztahy mezi nimi. 

(D) Rituál je každé stereotypizované chování jedince, 
nad kterým nemusí vědomě přemýšlet a koná jej. 

  

15. 

John Locke píše: Pravda je slovy vyznačená shoda či 
neshoda idejí, v souladu se skutečností. Nepravda je slovy 
vyznačená shoda či neshoda idejí jinak, než odpovídá 
skutečnosti. A jen natolik se ideje – takto vyznačené pomocí 
zvuků – shodují se svými předlohami, jen natolik je pravda 
reálnou. Poznání této pravdy spočívá v poznání toho, které 
ideje slova představují, a ve vnímání shody či neshody těch 
idejí v souladu s tím, jak je to oněmi slovy označeno. 

Která z následujících možností nejlépe označuje uvedený 
přístup k pravdě? 

(A) korespondenční teorie pravdy 
(B) pragmatická teorie pravdy 
(C) koherenční teorie pravdy 
(D) relativistická teorie pravdy 
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TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 17 

Spolu s tělem se rodí mysl, [...] spolu i roste a také spolu s ním stárne. / Neboť tak jako děti, jichž tělo je slabé a útlé, / kráčejí 
nepevným krokem, tak skrovné jsou schopnosti ducha. / Jakmile dospějí věkem a jejich zmohutní síla, rozum také je větší 
a duševní schopnosti rostou. / Potom jak roztřese čas svou silou velikou tělo, / jakmile zeslábne síla a lidské ochabnou údy, / 
třeští jazyk a kulhá vtip a kolísá rozum, / najednou ubývá všeho a schází najednou všechno. / Proto se rozplynout musí i celá 
podstata duše / do vzdušných vysokých prostor, jak kouř se rozplývá do nich. [...] Mimo to nezbytně musí, co trvá po věčné časy, 
/ poněvadž pevné má tělo, buď odrážet nárazy všechny, / nesmí dovolit také, by něco v ně vzniklo, co může / oddělit od sebe části, 
jež úzce jsou spojeny spolu / (jako jsou v pralátce prvky [...]), / anebo po všechen čas jen proto vytrvat může, / poněvadž necítí 
nárazu ran (tak jako je prázdno, které netknuto trvá a nedbá úderů pranic), / anebo také že není kol dokola prostora žádná, / 
kam by se rozestoupit mohly a odloučit od sebe věci. / Tak jest věčný vesmír. [...] Nic tedy není smrt a nemá významu pro nás, / 
jakmile víme, že duch jest podroben smrtelné sudbě. 

(zdroj: Lucretius Carus, Titus. O přírodě.) 

16. 

Podle ukázky jsou duševní a tělesný život provázané. 
Lucretius pro to v textu předkládá dva argumenty. Která 
z následujících možností nejlépe vystihuje jejich závěr? 

(A) Duše není nesmrtelná. 
(B) Kdo žije podle autorova učení, dosáhne duševního 

klidu. 
(C) Prvky v pralátce jsou pevné a nezničitelné. 
(D) Ve stáří lidé mluvívají nerozumně. 
  

17. 

Které zařazení nejúplněji a správně charakterizuje autora 
textu? 

(A) Autor byl atomista, epikurejec a idealista. 
(B) Autor byl atomista, epikurejec a materialista. 
(C) Autor byl mystik, epikurejec a materialista. 
(D) Autor byl atomista, stoik a idealista. 
 

 
TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 20 

Ježto jsme se narodili jako nemluvňata a o věcech přístupných smyslům jsme vynesli soudy dříve, než jsme dosáhli uceleného 
užívání našeho rozumu, jsme od poznání pravdy odvraceni mnohými předsudky. Od nich se, jak se zdá, nemůžeme osvobodit 
jinak, než že se jednou v životě vynasnažíme pochybovat o všem, v čem nalezneme třeba jen nejmenší podezření nejistoty. 

Ba dokonce bude užitečné mít to, o čem budeme pochybovat, za nepravdivé, abychom tím jasněji nalezli, co je zcela jisté 
a nejsnáze poznatelné. […] 

Tak, odvrhujíce vše to, o čem můžeme nějak pochybovat, ba považujíce to za nepravdivé, snadno předpokládáme, že není žádný 
Bůh, žádné nebe, žádná tělesa a že my sami nemáme ruce ani nohy, ba dokonce ani žádné tělo; ne však, že my, kteří si to myslíme, 
vůbec nejsme. Odporuje si totiž, abychom pokládali to, co myslí, ve chvíli, kdy myslí, za neexistující. Tedy onen poznatek: „já 
myslím, tedy jsem“, je první a nejjistější ze všeho, co se komukoli naskýtá při správném filosofickém postupu. 

(vzhledem k povaze úloh není zdroj uveden) 

18. 

Která z následujících možností je hlavním závěrem 
argumentace v této ukázce? 

(A) Odporuje si totiž, abychom pokládali to, co myslí 
v okamžiku myšlení, za neexistující. 

(B) Poznatek, „já myslím, tedy jsem“, je první a 
nejjistější ze všeho poznání. 

(C) Nelze tvrdit, že my, kteří myslíme, vůbec nejsme. 
(D) Vše, o čem můžeme pochybovat, považujeme za 

nepravdivé. 
  

19. 

Který z následujících filosofů je autorem této ukázky? 

(A) David Hume 
(B) René Descartes 
(C) Gottfried Wilhelm Leibniz 
(D) John Locke 
  

20. 

Do které z následujících filosofických disciplín bychom dnes 
nejspíše zařadili úvahu, která je obsahem ukázky? 

(A) ontologie 
(B) epistemologie 
(C) logika 
(D) antropologie 
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21. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jaký 
význam měl pro politické myšlení Thomas Hobbes? 

(A) Byl to první ministerský předseda v Anglii, který 
oddělil moc veřejnou od panovnické a dal tak 
vzniknout modernímu státu. 

(B) Byl spolutvůrcem anglické ústavy známé jako Bill of 
Rights. 

(C) Vymyslel pojem „politologie“ a vydal historicky první 
politologický slovník. 

(D) Jeho teorie vzniku státu založená na smlouvě mezi 
lidmi obhajovala absolutismus. 

  

22. 

Rousseau odmítá koncept rozumného egoismu, naopak 
preferuje společenský zájem. Společenský zájem je pro něj 
pochopením společenské povinnosti coby vlastního 
individuálního zájmu. Společenský zájem se prosazuje díky 
revoluci, v jejímž rámci se lid stává suverénem. Díky revoluci 
a suverenitě lidu vzniká ______, kdy se jedinec dobrovolně 
podřizuje zájmům celku. ______ tvoří základ práva ve 
společnosti, která jedná jako celek. [...] Rousseau byl 
duchovním otcem socialismu. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl 
napsán věcně správně a v souladu s myšlenkovým odkazem 
Jeana Jacquese Rousseaua? 

(A) obecná vůle 
(B) přímá demokracie 
(C) moderní státnost 
(D) politická mravnost 
  

23. 

Tak jako ideologie liberalismu poukázala na některá omezení 
skrývaná pod ctnostným hávem konzervatismu, odkrývá 
______ některé liberální limity. Poukazuje na rozpor mezi 
univerzální rétorikou liberalismu a rozdílnou šancí různých 
skupin obyvatelstva využít příležitostí, které liberalismus 
slibuje naprosto všem. (…) Naprostou rovnost všech lidí 
přenocovat podle libosti třeba i pod mostem využívají 
s železnou pravidelností pouze někteří, zatímco jiní 
z neznámých důvodů nocují raději ve čtyřhvězdičkových 
hotelích. ______ už po dvě stě let požaduje, aby ušlechtilá 
rétorika byla doplněna důstojnou praxí. 

(zdroj: Keller, Jan. Politika s ručením omezeným. Proměny 
moci na prahu 21. století) 

Kterou z následujících politických ideologií je třeba doplnit 
na obě vynechaná místa ve výše uvedeném textu tak, aby byl 
v souladu s předmětem úvah Jana Kellera? 

(A) socialismus 
(B) multikulturalismus 
(C) libertariánství 
(D) nacionalismus 
  

24. 

V čl. 9 odst. (1) Ústavy České republiky se píše: Ústava může 
být doplňována či měněna pouze ústavními zákony. 
V čl. 39 odst. (4) je zároveň uvedeno: K přijetí ústavního 
zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy je třeba 
souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové 
většiny přítomných senátorů. 

Která z následujících možností správně označuje, jakým 
druhem ústavy je díky těmto ustanovením česká ústava? 

(A) jde o flexibilní ústavu 
(B) jde o rigidní ústavu 
(C) jde o původní ústavu 
(D) jde o oktrojovanou ústavu 
  

25. 

Ústava ČR upravuje postavení institucí, které svou 
působností nespadají do kompetence moci zákonodárné, 
výkonné nebo soudní. Vrcholné představitele těchto institucí 
jmenuje prezident republiky, a to buď na základě vlastního 
uvážení, nebo na návrh. Které dvě instituce charakterizuje 
výše uvedený text? 

(A) Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka 
(B) Nejvyšší správní soud, Ústavní soud 
(C) Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad 
(D) Bezpečnostní informační služba, Úřad na ochranu 

osobních údajů   
26. 

Známý český bojovník proti feminismu chce dokázat 
nežádoucí působení feminismu ve společnosti, a proto píše: 
Feministky negují biologické rozdíly mezi oběma pohlavími. 
Přirozená dělba práce mezi mužem a ženou – žena 
pečovatelka, muž zaopatřovatel – ke které došlo díky její 
vzájemné výhodnosti, je považována feministkami za 
diskriminaci. Chtějí důsledky přirozeného vývoje zvrátit 
pomocí státní intervence. 

(zdroj: Hausmann, Josef. Nahota feminismu) 

Která z následujících možností správně spojuje význam 
tohoto úryvku s politickou ideologií, kterou reprezentuje? 

(A) Text reprezentuje historický materialismus, protože vidí 
důsledky vymezení společenských institucí jako 
důsledek třídního boje. Z tohoto hlediska by zasahování 
do tímto zákonitým historickým procesem utvořených 
vztahů znamenalo zásah do přirozeného běhu dějin. 

(B) Text reprezentuje liberalismus, protože hájí 
individualismus a jeho přesvědčení, že zájmy jedince jsou 
více než zájmy skupiny a každý má stejnou hodnotu. 
Z tohoto hlediska by změna nastavení společnosti 
znamenala cestu k nesvobodě, nerovnosti a otroctví. 

(C) Text reprezentuje socialismus, protože hájí zdůrazňování 
potřeb člověka, podle nichž by rozdělování prostředků ve 
společnosti mělo probíhat. Jakákoli změna v tomto 
případě znamená vznik nespravedlnosti v sociální oblasti 
a vznik nerovnosti v lidské pospolitosti. 

(D) Text reprezentuje konzervatismus, protože hájí 
pragmatismus v přesvědčení, že společenské 
instituce se vyvinuly jako účelně zaměřené způsoby 
chování. Z tohoto hlediska by jejich změna 
znamenala nežádoucí důsledky pro fungující 
společnost.   
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27. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje klíčovou 
charakteristiku politických stran označovaných jako 
tzv. catch-all party? 

(A) je ochotna vstoupit do koalice s jakoukoli stranou 
(B) má za cíl získání co největší masové základny členů se 

společným zájmem 
(C) snaží se být atraktivní pro co nejširší spektrum 

voličů 
(D) je úzce napojena na určitou zájmovou skupinu 
  

28. 

______ můžeme označit jako systematizované politické 
doktríny. Jejich funkcí je vysvětlit podobu světa kolem nás 
a zhodnotit jej. Současně obvykle nabízejí vykreslení z jejich 
pohledu ideální podoby světa a zároveň popisují cestu 
k tomuto ideálnímu světu. 

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

(A) Politická schémata 
(B) Politické ideologie 
(C) Politické lobby 
(D) Politické propagandy 
  

29. 

...každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb... 

Tento výrok Karla Marxe nejlépe charakterizuje jeden ze 
základů komunismu, kterým je představa o sociální rovnosti 
a zdůrazňování uspokojení základních potřeb jako nutného 
předpokladu hodnotné lidské existence. Představa o sociální 
rovnosti u socialistů je v tomto kontextu především rovností 
______. 

Který z následujících pojmů je třeba doplnit na vynechané 
místo, aby byl celý text v uvedeném kontextu věcně správně? 

(A) výsledků 
(B) příležitostí 
(C) názorů 
(D) politických práv 
  

30. 

Tabulka popisuje pravomoci obou komor Parlamentu České 
republiky.  

  
pravomoc 

Poslanecká 
sněmovna 

PČR 

Senát 
PČR 

1 schvaluje státní rozpočet ANO ANO 

2 schvaluje ústavní zákony ANO ANO 

3 vyjadřuje důvěru vládě ANO NE 

4 schvaluje nominace na 
ústavní soudce 

NE ANO 

Které z následujících tvrzení o výše uvedené tabulce je 
pravdivé? 

(A) Chybně jsou údaje pouze na řádku 1. 
(B) Chybně jsou údaje pouze na řádku 2. 
(C) Chybně jsou údaje na řádcích 2 a 3. 
(D) Chybně jsou údaje pouze na řádku 4. 
  

31. 

Pro kterou z následujících činností (povolání) je potřeba 
vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru práva? 

(A) soudní vykonavatel 
(B) přísedící, který tvoří součást soudního senátu 
(C) notář 
(D) daňový poradce 
  

32.Na základě VOP uznány dvě správné odpovědi. 

1) univerzální 
A) člověk se jich nemůže 
vzdát 

2) nezrušitelná a nezcizitelná B) mají je všichni lidé 

3) nepromlčitelná 
C) nelze je žádným 
postupem odejmout 

4) nezadatelná 
D) člověk o ně nemůže 
přijít tím, že je nevykonává 

Lidská práva jsou univerzální, nezrušitelná, nepromlčitelná 
a nezadatelná. Ve které z následujících možností je k těmto 
„vlastnostem“ lidských práv (1 až 4) správně přiřazena jejich 
nejvhodnější charakteristika? 

(A) 1B; 2C; 3D; 4A 
(B) 1A; 2C; 3D; 4B 
(C) 1C; 2D; 3A; 4B 
(D) 1B; 2A; 3D; 4C 
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33. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, čím 
především se liší trestný čin loupeže podle § 173 trestního 
zákoníku od trestného činu krádeže podle § 205 trestního 
zákoníku? 

(A) násilím nebo pohrůžkou násilí 
(B) zločinným spolčením 
(C) recidivou pachatele 
(D) neoprávněným užíváním krádeží získané věci 
  

34. 

Která z následujících možností správně označuje jednání, 
které je v souladu s právním řádem ČR, a není proto 
považováno za trestné? 

(A) úmyslně špatné tlumočení soudního tlumočníka 
(B) zpracování hrubě zkresleného a neúplného znaleckého 

posudku 
(C) lhaní svědka v průběhu soudního procesu 
(D) zatajování skutečností obžalovaným v jeho výpovědi 

při hlavním líčení 
  

35. 

I. Přenechá-li ______ vydlužiteli zastupitelnou věc tak, 
aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného 
druhu, vznikne smlouva o ______. 

II. Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že 
úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho 
prospěch peněžní prostředky do určité částky, 
a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky 
vrátit a zaplatit ______. 

III. Smlouvou o ______ půjčitel přenechává vypůjčiteli 
nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její 
bezplatné dočasné užívání. 

IV. Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, 
aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani 
účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká ______. 

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

(A) I. vypůjčitel; výpůjčce 
II. nájemné 
III. půjčce 
IV. zápůjčka 

(B) I. pronajímatel; nájmu 
II. zápůjčné 
III. výpůjčce 
IV. výprosa 

(C) I. zapůjčitel; zápůjčce 
II. úrok 
III. výpůjčce 
IV. výprosa 

(D) I. půjčitel; půjčce 
II. úrok 
III. výprose 
IV. půjčka 

  

36. 

Petra si koupila v lednu 2019 nové boty. Při koupi byla 
prodavačkou informována, že na tento výrobek se vztahuje 
všeobecná záruční doba. Petře se po čtyřech měsících užívání 
udělala díra v podrážce a rozhodla se boty reklamovat. 
Prodavačka Petře boty rovnou vyměnila za nový kus, ale 
řekla jí, že záruční doba se počítá od zakoupení původního 
páru bot. Měla prodavačka pravdu? 

(A) Ne, plynutí původní záruční doby se vztahuje pouze na 
úspěšné reklamace zboží, které bylo koupeno 
distančním způsobem (například v e-shopu). 

(B) Ne, pokud prodavačka rovnou vymění vadný kus za 
zcela nový, tak se na nový kus právní institut záruky 
vůbec nevztahuje. 

(C) Ano, prodavačka měla pravdu. 
(D) Ne, záruční doba začíná v případě úspěšné reklamace 

vždy běžet znovu. 
  

37. 

Podle soudce Rostislava Krhuta je novela insolvenčního 
zákona, která vstoupí v platnost 1. června 2019, poslední fází 
tsunami, která nastala někdy kolem roku 2000, kdy systém 
začal poskytovat spotřebitelské úvěry, půjčky a následně 
i hypotéky. Před tím v devadesátých letech poskytovala 
půjčky pouze Česká spořitelna a nad 2000 korun už byli 
zapotřebí dva ručitelé, připomněl soudce s tím, že jde o něco, 
co si dnešní generace už nedokáže představit. 

Následkem zcela nově poskytovaných spotřebitelských úvěrů 
došlo v té době ke zvýšení počtu nalézacích řízení 
a exekučních řízení. „Jeden rok přišlo do Ostravy padesát 
tisíc návrhů na exekuční příkaz,“ popsal soudce vzniklou 
situaci, jak ji zažil ve svém původním působišti. Podle jeho 
dalších slov následovalo ______ pro solventnější dlužníky. 
„Nyní přichází ______ takřka pro všechny,“ řekl. „Novela 
respektuje realitu, protože s těmi lidmi se musí něco udělat.“ 

(zdroj: www.ceska-justice.cz) 

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

(A) rozhodčí řízení 
(B) konkurzní řízení 
(C) oddlužení 
(D) odpuštění dluhů 
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38. 

Současné právní předpisy se snaží pamatovat na situace, kdy 
se určitá osoba ocitne bez vlastních příjmů. Občanský 
zákoník tyto situace upravuje v kontextu vyživovací 
povinnosti dalších osob, zejména příbuzných, které mají za 
určitých podmínek povinnost se o osobu nacházející se 
v nouzi postarat, resp. povinnost platit jí určité výživné. 
Pravidla pro poskytnutí výživného, stejně jako rozsah 
vyživovací povinnosti, se však významným způsobem 
odlišují podle toho, v jakém vztahu vůči sobě tyto osoby 
vystupují. 

Která z následujících možností neuvádí případ vyživovací 
povinnosti upravené platným občanským zákoníkem? 

(A) vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti 
(B) vyživovací povinnost otce dítěte vůči neprovdané 

matce 
(C) vyživovací povinnost mezi sourozenci 
(D) vyživovací povinnost mezi manželi 
  

39. 

Michal uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu. 
Sjednali si v ní druh práce, místo výkonu práce, den nástupu 
do práce, délku trvání dovolené i výši mzdy. Bezprostředně 
po podpisu pracovní smlouvy zašel Michal do banky, chtěl si 
vzít úvěr na vybavení domácnosti v místě zaměstnání, 
protože se za prací musel přistěhovat. Bankovní úřednice po 
něm za účelem posouzení jeho schopnosti úvěr splácet 
požadovala předložení pracovní smlouvy na dobu neurčitou. 

Které z následujících tvrzení je v Michalově situaci 
pravdivé? 

(A) Michal zatím nemůže takovou pracovní smlouvu 
předložit, jeho pracovní smlouva se totiž v situaci, kdy 
doba trvání pracovního poměru nebyla sjednána, 
smlouvou na dobu neurčitou stane až po uplynutí 
tříměsíční zkušební doby. 

(B) Michal nemůže takovou pracovní smlouvu předložit, 
neboť v situaci, kdy doba trvání pracovního poměru 
nebyla sjednána, se má za to, že pracovní smlouva byla 
uzavřena na zkušební dobu 3 měsíců. 

(C) Michal může takovou pracovní smlouvu předložit, 
neboť nebyla-li výslovně sjednána doba trvání 
pracovního poměru, trvá po dobu neurčitou. 

(D) Michal nemůže takovou pracovní smlouvu předložit, 
neboť v situaci, kdy doba trvání pracovního poměru 
nebyla sjednána, je pracovní smlouva neplatná. 

  

40. 

Která z následujících možností nepředstavuje sankci 
(správní trest) ve smyslu § 35 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich? 

(A) napomenutí 
(B) pokuta 
(C) zákaz činnosti 
(D) domácí vězení 
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41. 

Sjednocování západní Evropy probíhalo ve dvou liniích. 
První s účastí USA a Kanady a druhá, čistě evropská linie, 
směřovala k vytvoření Evropských společenství. Kterou 
z následujících organizací můžeme považovat za organizaci 
s účastí USA a Kanady? 

(A) Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě 
(OEEC) 

(B) Evropské společenství (ES) 
(C) Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) 
(D) Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) 
  

42. 

1) Jiří z Poděbrad A) Evropské společenství uhlí a oceli 

2) Winston Churchill B) projekt Panevropské unie 

3) Robert Schuman, 
Jean Monet 

C) Smlouva o nastolení míru 
v celém křesťanstvu 

4) Richard 
Coudenhove-Kalergi 

D) vytvoření hospodářské a měnové 
unie, jejímž cílem bylo přijetí 
společné evropské měny a založení 
Evropské centrální banky 

5) Helmut Kohl, 
Francois Mitterrand, 
Jacques Delors 

E) curyšský projev vyzývající 
k založení Spojených států 
evropských 

Ve které z následujících možností jsou uvedené osobnosti 
správně spojeny se svými návrhy evropského sjednocení? 

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

43. 

V roce 2004 byl schválen koncept tzv. battlegroups Evropské 
unie, což jsou uskupení vojenských jednotek různých států 
(výjimečně i jednoho státu) zhruba o velikosti 1 500 mužů, 
které jsou připraveny k nasazení v různých typech 
vojenských operací. Tyto jednotky vznikly za účelem 
posílení schopnosti Evropské unie jednat při různých 
krizových událostech. 

Představme si hypotetickou situaci, kdy v několika státech 
severní Afriky vypukne současně občanská válka. To bude mít 
za následek obrovskou uprchlickou vlnu, kdy statisíce občanů 
těchto států budou prchat do států Evropské unie. Ta se rozhodne 
reagovat nasazením výše uvedených vojenských jednotek 
k humanitární operaci na území severoafrických států. 

Které z následujících tvrzení správně uvádí, jak bude vypadat 
podle platného práva zapojení českého kontingentu? 

(A) Jednotky Armády České republiky mohou být vyslány 
na území severoafrických států okamžitě, protože 
Lisabonská smlouva zavazuje jednotlivé státy, aby 
vyčlenily úměrně své lidnatosti část vojenských sil pod 
velení Společného velitelství vojsk Evropské unie. 

(B) Jednotky Armády České republiky mohou být vyslány 
na území severoafrických států okamžitě, protože 
smlouva z Nice, která upravuje vyslání evropských 
battlegroups, je nadřazena Ústavě České republiky. 

(C) Vojenské kontingenty jednotlivých států mohou být do 
operace nasazeny prakticky okamžitě poté, kdy je 
schválena Evropským parlamentem a Evropskou radou. 

(D) Vyslání vojenských jednotek podléhá právu 
jednotlivých zemí, a bude se tedy řídit postupem 
uvedeným v Ústavě České republiky.   

44. 

 
Uvedené schéma zobrazuje postupné rozšiřování Evropských společenství, resp. Evropské unie. Které státy (postupně zleva 
doprava) patří na podtržítky vynechaná místa? 

(A) Island – Velká Británie – Grónsko – Chorvatsko – Srbsko 
(B) Severní Irsko – Řecko – Turecko – Rumunsko – Moldávie 
(C) Island – Švédsko – Severní Irsko – Řecko – Chorvatsko 
(D) Velká Británie – Řecko – Švédsko – Rumunsko – Chorvatsko   
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45. 

Které z následujících tvrzení o Schengenském prostoru je 
pravdivé? 

(A) Švýcarsko je jediným státem, který má hranice 
výhradně se členy Schengenského prostoru, aniž by 
samo bylo jeho členem. 

(B) Mezi členské státy Schengenského prostoru patří 
všechny čtyři členské státy Evropského sdružení 
volného obchodu. 

(C) Dánsko a Švédsko mají v rámci EU vyjednanou výjimku 
a nemusejí se stát členy Schengenského prostoru. 

(D) Velká Británie byla až do vystoupení z EU (tzv. brexit) 
plnohodnotným členem Schengenského prostoru.   

46. 

Kdo obvykle zastupuje Českou republiku při jednání Rady 
Evropské unie? 

(A) ministr vlády ČR, do jehož resortu spadá 
projednávaná agenda 

(B) jeden z poslanců Evropského Parlamentu zvolený za 
ČR 

(C) předseda vlády ČR 
(D) předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 
  

47. 

„Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem 
k dohodě, které již bylo dosaženo ve věci odstoupení území 
Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného 
odstoupení a opatření z něj vyplývajících, a touto dohodou se 
zavazují k učinění opatření nezbytných k jejímu naplnění.“ 

Která z níže uvedených událostí bezprostředně následovala 
po podepsání úmluvy, jejíž preambuli jste si právě přečetli? 

(A) byla vyhlášena Československá republika s prozatímní 
exilovou vládou 

(B) abdikace prezidenta Edvarda Beneše a vznik tzv. 
Druhé republiky 

(C) invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 
s krycím názvem Operace Dunaj 

(D) přijetí tzv. Karlovarského programu, který měl přinést 
řešení sudetoněmecké národnostní otázky 

  

48. 

 
(zdroj: České zájmy, 1892) 

Podobné inzeráty byly běžnou součástí českých periodik na 
konci 19. století. 

Zadavatelé pomocí nich chtěli dát svým zákazníkům 
implicitně najevo, že ______. 

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

(A) se jedná o podnik, který není vlastněn Židy ani 
jakkoli s nimi spjat 

(B) jde o obchod, který má nízké (křesťanské – lidumilné) 
ceny a zisk majitele není v rozporu s křesťanskými 
zásadami 

(C) jde o podnik ryze český, který není jakkoliv spjat 
s německým (protestantským) kapitálem 

(D) se zde prodávají produkty, jež nejsou v rozporu 
s křesťanskou morálkou (např. příliš vyzývavé oděvy, 
volnomyšlenkářská literatura, prezervativy aj.) 
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49. 

Největším vojenským uskupením Čechů, Slováků (a dalších 
národností bývalého Československa), bojujícím ve 
2. světové válce za osvobození naší republiky, byl 
1. československý armádní sbor. Jeho základem se stal 
v červenci 1942 1. československý samostatný polní prapor, 
zformovaný v ______. Do válečných operací poprvé zasáhl 
8. března 1943 ______. V jeho čele stanul plukovník 
a později generál ______. Na československé území se probil 
po těžkých bojích přes ______ po boku jednotek ______. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit 
(v daném pořadí) na vynechaná místa v uvedených větách 
tak, aby byly napsány věcně správně? 

(A) ruském Buzuluku, u Sokolova, Ludvík Svoboda, 
Dukelský průsmyk, 1. a 4. ukrajinského frontu 
Rudé armády 

(B) ukrajinském Kyjevě, u Zborova, Sergej Ingr, Vlárský 
průsmyk, 2. a 3. ukrajinského frontu Rudé armády 

(C) libyjském Tobruku, u El Alamejnu, Karel Klapálek, 
Všerubský průsmyk, 1. americké armády 

(D) Londýně, u francouzského přístavu Dunkerque, 
František Moravec, Ašský výběžek, 3. americké 
armády 

  

50. 

Mocným činitelem jejich [uvězněných] klidu byla naděje, že 
tento stav republiky nemůže trvat dlouho, že se přece musí 
zhroutit to, co je vystavěno na podvodu a násilí. Okřídlenou 
větou po odsouzení bylo: „Jeden nebo dva roky, nebo 
patnáct, stejně to dlouho nevydrží.“ Když se po letech 
zadívala zpět, přiznala, jak tato sice blahodárná víra byla 
mylnou. Nic se nedělo k záchraně vězňů, kteří spoléhali až 
příliš na odpor těch, kteří zůstali na svobodě. Netušili, jak 
tito lidé byli plánovitě zotročováni, až zlhostejněli, že přes 
jejich rty stále řidčeji přicházelo slovo odporu, že se stáhli 
do sebe, aby byli nenápadní a ještě nenápadnější, aby uhájili 
své živobytí. Sílu bojovat za pravdu už neměli. Přírůstky 
[nově příchozí do vězení] vyprávěly, že strach je stálým 
průvodcem lidí. Ženy si nedovolují vyjít na ulici v klobouku, 
natož v kožichu. Nosí jen šátky na hlavách, muži zvolili místo 
klobouků čepice, aby byli nenápadní a splynuli s davem. 
Mnozí vycházeli jen za šera. 

Uvedená ukázka je z pamětí novinářky a pedagožky Albíny 
Palkoskové–Wiesenbergerové (Tři životy. Osudy žen 
staropražského rodu). Ke kterému období českých dějin 
20. století se ukázka vztahuje? 

(A) k období první světové války 
(B) k období nacistické okupace 
(C) k období konce 40. let a letům 50. 
(D) k období normalizačního režimu 70. let 
  

51. 

Jednou z nejodpornějších nacistických organizací byla 
instituce Lebensbornu. Úkolem Lebensbornu byla hromadná 
výchova anonymně plozených modrookých blondýnů 
a blondýnek s “čistou krví“, kteří měli tvořit budoucí 
vládnoucí elitu nacionálních socialistů Třetí říše. 
Organizace byla založena dne 12. prosince 1935. Podléhala 
Heinrichu Himmlerovi, říšskému vedoucímu SS. Za druhé 
světové války se pak její poslání rozvinulo především dvěma 
hlavními směry. Lebensborn jednak přebíral k výchově 
několikaleté děti s potřebnými předpoklady, které hitlerovci 
bezostyšně uloupili na dobytých územích polským či jiným 
rodičům. Avšak kromě toho bylo přímo zabezpečováno rození 
potomků, kteří by vyhovovali z hlediska požadavků tohoto 
hrůzného režimu jeho budoucím světovládným plánům. 

(zdroj: http://www.veltrusy.net) 

Ze kterého z následujících pseudovědeckých učení primárně 
vycházel program Lebensborn? 

(A) z antisemitismu 
(B) z internacionalismu 
(C) z rasismu 
(D) z fašismu   
52. 

Stát známý jako Jugoslávie vznikl v r. 1918. Jeho jádrem byla 
starší pravoslavná země, jež bojovala během první světové 
války proti Rakousko-Uhersku. Právě její etnikum se v tomto 
novém mnohonárodnostním státě těšilo dominantnímu 
postavení, zejména u královského dvora a v armádě. Během 
druhé světové války se výrazně zapojilo v oddílech tzv. četniků 
do boje proti německým okupantům, jejich ustašovským 
kolaborantům a později i proti komunistickým partyzánům. 

Která z následujících možností správně uvádí, jak se toto 
etnikum nazývá? 

(A) Chorvaté 
(B) Slovinci 
(C) Srbové 
(D) Bosňáci   
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53. 

 
(zdroj: Reportér, 1968) 

Na uvedené karikatuře listu Toronto Telegram („Zlaté časy, kdy jsem nemohl usnout, protože klesla moje popularita...“) je 
zobrazen jeden z prezidentů USA 20. století. Kterého amerického prezidenta karikatura zobrazuje a na jaké drama v americké 
politice (domácí i mezinárodní) poukazuje? 

(A) Dwighta D. Eisenhowera; karikatura poukazuje na vypuknutí tzv. první indočínské války a rozdělení Vietnamu na severní 
a jižní část 

(B) Lyndona B. Johnsona; karikatura poukazuje na sílící neúspěchy americké armády ve válce ve Vietnamu 
(C) George W. Bushe; karikatura poukazuje na vypuknutí války ve Vietnamu a evakuaci americké ambasády po pádu Saigonu 
(D) Jimmyho Cartera; karikatura poukazuje na prohlubující se skandál v souvislosti s aférou Watergate 
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54. 

Svět dělil od všeobecné jaderné apokalypsy hodně tenký vlásek. 
Lidstvo ještě nikdy nebylo tak blízko svému zániku. Armády obou 
velmocí takřka doslova „spaly v botách“. Nad Atlantikem 
křižovala nebe stovka amerických strategických bombardérů 
s multimegatunovými náložemi v pumovnicích. Jedenáct set 
bombardérů B-52, B-47 a B-58 bylo připraveno k okamžitému 
vzletu, posádky spaly ve strojích. Otevírala se raketová sila, 
aktivovaly se jaderné hlavice. Jaderné ponorky, letadlové lodi, 
zahraniční základny, všude byl vyhlášen nejvyšší stupeň bojové 
pohotovosti, po němž už mohla následovat jedině válka. To samé 
se dozajista dělo i na sovětské straně. ______ předpokládal, že 
v případě konfrontace okamžitě zemře šedesát miliónů 
Američanů a stejný počet Rusů. Byl to holubičí odhad, ______ 
byl realističtější: předpokládal okamžitou smrt pěti set milionů 
lidí, přičemž zbytek by nuzně dožíval na zamořené planetě. 

(zdroj: Hanák, Jiří. Orwellovo století 1901–2000) 

Kterou z následujících dvojic jmen je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa do výše uvedené citace tak, aby reflektovala 
jména tehdejšího amerického prezidenta a vedoucího 
představitele Sovětského svazu, jež v době výše 
charakterizované vojensko-politické krize stáli proti sobě? 

(A) Dwight D. Eisenhower – Josif Visarionovič Stalin 
(B) John F. Kennedy – Nikita Sergejevič Chruščov 
(C) Richard M. Nixon – Leonid Iljič Brežněv 
(D) Ronald W. Reagan – Michail Sergejevič Gorbačov   
55. 

V letech 1973 a 1979 došlo k sérii tzv. ropných šoků. Ropný 
šok je taková situace, kdy poptávka po ropě náhle prudce 
převýší její nabídku. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje důsledek 
těchto ropných šoků? 

(A) Nastal konec používání zlatého standardu krytí měn. 
(B) Ekonomik zemí vyvážejících ropu se důsledky ropných 

šoků nijak nedotkly. 
(C) Světová cena ropy poklesla na zlomek původní ceny. 
(D) Došlo k výraznému zvýšení ceny ropy za barel. 
  

56. 

V roce 2013 začala Česká národní banka provádět 
tzv. devizové intervence s cílem oslabit kurz české koruny 
vůči euru. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje 
jeden ze zamýšlených dopadů intervencí? 

(A) Slabá koruna měla zvýhodnit české importéry. 
(B) Intervence měly snížit výnosy z českého exportu. 
(C) Slabá koruna měla zvýhodnit české exportéry. 
(D) Intervence měly zvýšit výnos českého importu.   

57. 

Který z následujících subjektů zaujímá nejčastěji rozhodující 
pozici v systému centrálně plánované ekonomiky? 

(A) státem řízený úřad nebo komise 
(B) souhrn jednotlivých domácností tvořících agregátní 

poptávku 
(C) firmy 
(D) zahraniční a domácí investoři   
58. 

Které z následujících tvrzení o státním rozpočtu České 
republiky je pravdivé? 

(A) Státní rozpočet musí být ze zákona vyrovnaný. 
(B) Státní rozpočet může být deficitní, ale jen do výše 

10 procent HDP předešlého roku. 
(C) Státní rozpočet musí ze zákona podporovat růst 

ekonomiky. 
(D) Státní rozpočet může být schodkový.   
59. 

Jakou z následujících skutečností osvědčuje kolková známka 
na tabákových výrobcích a lihovinách? 

(A) zaplacení spotřební daně 
(B) zaplacení daně z přidané hodnoty 
(C) zaplacení zvýšené sazby daně z přidané hodnoty 
(D) označení zdravotní nezávadnosti   
60. 

V situaci, kdy roste cena ropy na americkém trhu z původních 
80 USD za barel na 85 USD za barel a zároveň česká koruna 
posiluje proti americkému dolaru, tak ______. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo do výše uvedené věty tak, aby smysl věty 
co nejlépe odpovídal popsané situaci a ekonomické teorii? 

(A) lze očekávat, že pohonné hmoty na čerpacích stanicích 
v ČR podstatně zdraží 

(B) lze očekávat, že se prodejci benzínu v ČR budou chtít 
bránit měnovému riziku a začnou pohonné hmoty 
prodávat v USD 

(C) lze očekávat, že pohonné hmoty na čerpacích stanicích 
v ČR zlevní 

(D) nelze jednoznačně říct, jak se změní cena 
pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR, 
protože oba efekty působí proti sobě 
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