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1. 

Které z následujících tvrzení je v souladu s myšlenkovým 
odkazem Sigmunda Freuda? 

(A) Id je řízeno principem slasti.
(B) Ego je zvnitřněná reprezentace morálky a společenských

hodnot.
(C) Psychická energie, libido, vzniká v egu.
(D) Obranné mechanismy chrání superego před ostatními

složkami osobnosti.

2. 

Věříme, že většina chování je naučená z prostředí v průběhu 
života, tedy po narození. Psychologie by proto měla zkoumat 
zákony a výsledky učení. Chování je určeno prostředím, 
svobodná vůle je iluzí. 

Představitel kterého z následujících psychologických směrů by 
nejpravděpodobněji souhlasil s výše uvedeným výrokem? 

(A) psychoanalýzy
(B) behaviorismu
(C) humanistické psychologie
(D) evoluční psychologie  
3. 

Heuristika v psychologii je nejčastěji řešení úloh neformálními 
a zkratkovitými postupy, které jsou založeny na zkušenosti, 
případně intuici. 

Žáci devátého ročníku byli rozděleni na dvě skupiny. První 
skupině bylo řečeno, že mají počkat v učebně č. 20, zatímco 
druhá skupina měla čekat v učebně č. 57. Potom, co se obě 
skupiny do dané učebny dostavily, měli žáci za úkol odhadovat 
šířku tenisového hřiště. Průměrný odhad druhé skupiny byl 
vzhledem k umístění do učebny s vyšším číslem významně 
vyšší než odhad té první. Důsledkem jaké heuristiky se tak 
pravděpodobně stalo? 

(A) heuristiky reprezentativnosti
(B) heuristiky ukotvení
(C) heuristiky dostupnosti
(D) heuristiky neurčitosti  
4. 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje význam 
pojmu frustrace? 

(A) Stav absence pozitivních podnětů působících na jedince.
(B) Stav vyvolaný překážkami, které oddalují či

znemožňují naplnění určité potřeby nebo dosažení cíle.
(C) Stav dlouhodobé nevyrovnanosti osobnosti pramenící

z negativních dispozic daných dědičně.
(D) Stav vyčerpání následující obvykle po dlouhotrvající

zátěžové situaci.

5. 

Jana trpí duševním onemocněním, které ovlivňuje její náladu 
a chování. Někdy bývá těžce depresivní, jindy naopak přehnaně 
veselá, avšak mívá i stavy, kdy má náladu zcela normální. Jak 
se onemocnění, kterým Jana nejpravděpodobněji trpí, nazývá? 

(A) obsedantně-kompulzivní porucha
(B) bipolární porucha
(C) neuropsychotický defekt
(D) schizofrenie  

6. 

Dne 7. 12. 1941 japonské císařské námořnictvo zaútočilo na 
námořní základnu USA v Pearl Harboru. A to navzdory varování, 
kdy americká odposlechová služba dekódovala vzkaz týkající se 
hrozícího nebezpečí. Nicméně velitel amerického námořnictva se 
svým týmem této zprávě nevěnovali pozornost v přesvědčení, že 
USA jsou „nezranitelné“. Jeho chování (a chování jeho týmu) je 
přisuzováno jevu, který později zkoumal Irving Janis a popsal jej 
jako způsob myšlení jednotlivců, kteří ignorují varovné příznaky, 
jsou přesvědčeni o kolektivní nezranitelnosti a úmyslně se snaží 
zachovat shodu. Dochází k tlaku na uniformitu a všichni odpůrci 
často bývají ostrakizováni. 

Který z následujících jevů je ve výše uvedeném textu popsán? 

(A) stockholmský syndrom
(B) syndrom skupinového myšlení
(C) efekt poslušnosti vůči autoritě
(D) sebenaplňující předpověď (Pygmalion efekt)  
7. 

Lawrence Kohlberg využíval k výzkumu své teorie morálního 
vývoje u dětí tzv. Heinzovo dilema. Jeho stručné znění je 
následující: V jedné daleké zemi žije muž jménem Heinz, jemuž 
umírá manželka. Heinz přemlouvá lékárníka, aby mu lék prodal 
levněji, protože nemá dost peněz. Lékárník však odmítne a Heinz 
se rozhoduje, zda má lék ukrást. 

V jakém stádiu morálního vývoje se dle Kohlberga nejspíše nachází 
dítě, podle nějž by Heinz lék krást neměl, aby se vyhnul vězení? 

(A) ve stádiu orientace na autoritu
(B) ve stádiu orientace na univerzální etické principy
(C) ve stádiu orientace na trest
(D) ve stádiu orientace na společenskou smlouvu  
8. 

Robert K. Merton navrhl rozlišení funkcí v sociologii na funkce 
manifestní a latentní, tedy zamýšlené a nezamýšlené. Kromě 
toho ukázal, že důsledky určitých aktivit nemusejí být pro 
systém vždycky pozitivní. Navrhl proto rozlišení eufunkce 
a dysfunkce pro odlišení důsledků dané aktivity pro celek. 
Nárůst kriminality po zavedení prohibice v USA můžeme 
potom považovat za ______. 

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

(A) latentní dysfunkci
(B) manifestní dysfunkci
(C) manifestní eufunkci
(D) latentní eufunkci  
9. 

Tzv. ideální typy sociálního jednání Max Weber ______. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo do výše uvedené věty tak, aby byla v souladu 
s myšlenkovým odkazem Maxe Webera? 

(A) nacházel převážně v antice a antikou inspirovaných
dějinných obdobích lidstva

(B) konstruoval jako metodologický nástroj, tyto typy ve
skutečnosti nikdy reálně neexistovaly

(C) konstruoval jako hypotézu jednání měšťanské společnosti
19. století

(D) abstrahoval a kategorizoval z tehdejší evropské a americké
literární produkce
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10. 

Sociometrie je metodou, která se v sociologii velmi úspěšně 
používá např. pro zjištění ______. 

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

(A) kvality socializace u dětí předškolního věku 
(B) kvality života u osaměle žijících seniorů 
(C) problémů ve školní třídě, např. šikany 
(D) výskytu davového chování u fotbalových fanoušků   
11. 

Paní Lenka cestuje jako každý den do práce tramvají. Její 
každodenní rutinu naruší třída sedmáků z nedaleké základní 
školy, se kterými v přeplněné tramvaji cestuje. Děti se nahlas 
baví, nedrží se madel a pokřikují na sebe, což vyrušuje ostatní 
cestující. V okamžiku, kdy přistupuje starší paní, jsou zabráni 
do svých rozhovorů natolik, že si vůbec nevšímají situace kolem 
sebe a neuvědomují si, že by podle pravidel slušného chování 
měl někdo z nich seniorku pustit sednout. V tom paní Lenka 
zasahuje a s pozdviženým obočím, zvýšeným hlasem 
a výmluvným gestem děti poučuje, co se sluší a patří. Děti se 
zastydí a jedno z nich pouští starší paní sednout. 

Který z následujících sociologických pojmů se uvedené situace 
týká nejméně? 

(A) sociální role 
(B) neformální sankce 
(C) akulturace 
(D) sekundární socializace   
12. 

Muži umírají dříve a vydělávají více. Ženy sice žijí déle, ale 
mají po celý svůj život daleko nižší plat, a proto mají i nižší 
důchod. Mohou se tedy snadno dostat do finančních problémů, 
protože až jejich muži zemřou, podporovat je už nebudou. 

O jakém jevu se hovoří ve výše uvedeném textu? 

(A) věková determinace 
(B) skleněný strop 
(C) feminizace chudoby 
(D) pohlavní gentrifikace   
13. 

Která z následujících možností svým charakterem nejlépe 
vystihuje pozitivní formální sankci? 

(A) V průzkumu voličských preferencí výrazně posílil 
kandidát, který se kladně vyjádřil k problematice migrační 
krize. 

(B) Učitelka před celou třídou pochválila žáka za to, že na 
třídním výletě pomohl ze schodů s kočárkem mladé ženě. 

(C) Prezident České republiky udělil 28. října Řád Bílého 
lva příslušníku československého zahraničního odboje 
za druhé světové války. 

(D) Policista udělil řidiči pokutu za špatné parkování.   

14. 

Průzkum společnosti Scio přišel s překvapivými výsledky, které 
deklarují, jak děti podléhají ______ představám o jiných 
etnikách. Děti měly v dotazníku uvést, s kým by se nikdy 
nekamarádily, a 32 % z nich napsalo, že s Romem. Ještě 
pozoruhodnější byly výsledky zjišťování, jak by se zachovaly, 
kdyby se ve městě konal pochod proti Romům – dvě pětiny by se 
přidaly. 

(zdroj: www.novinky.cz, 28. 5. 2013) 

Které z následujících slov je zapotřebí doplnit na vynechané 
místo do výše uvedeného textu, aby byl napsán věcně správně 
a odrážel sociální mechanismus, který bývá obvyklou příčinou 
rasismu? 

(A) anomickým 
(B) deviantním 
(C) stereotypním 
(D) inkluzivním   
15. 

Podle průzkumů Amerického pracovního úřadu 
(US Department of Labour) si tři ze čtyř lidí ve Spojených 
státech najdou práci přes kamarády nebo kolegy. Zbylých 25 % 
patří odpovědím na inzeráty v novinách, na internetu 
a personálním agenturám. Američané pro tento druh 
spolupráce, kdy při hledání zaměstnání využíváte známostí 
a přátel, zavedli pojem networking. 

(zdroj: www.denik.cz, 22. 2. 2008) 

Jak by výhodu networkingu nejpravděpodobněji popsali svým 
jazykem sociologové? 

(A) Posiluje charismatické panství a ekonomický kapitál. 
(B) Zavádí na pracovní trh nepotismus. 
(C) Replikuje konformní chování. 
(D) Aktivizuje stávající sociální kapitál a pomáhá jej 

případně dále rozšiřovat.   
16. 

Obsah každé myšlenky musí být v poslední analýze dán ve 
smyslu zkušeností, které ho zajišťují, a že je nějaké přesvědčení 
pravdivé, je možné stanovit jedině poukazem k smyslovým 
„impresím“, které je zaručují.  

(zdroj: Scruton, Roger. Kant) 

Které z následujících tvrzení je možné považovat jako zásadně 
oponentní ke smyslu výše uvedené myšlenky? 

(A) Je nutné popřít poznání pomocí rozumu. Rozum nemůže 
pracovat bez idejí a ideje se získávají pouze skrze smysly. 

(B) Mé zkušenosti jsou takové, jak vypadají, a vypadají tak, 
jaké jsou, protože „vypadání“ je to jediné, co tu je. 

(C) Rozum se musí řídit „vrozenými“ idejemi. Jsou to 
ideje, které nebyly získány zkušeností a které náležejí 
všem myslícím bytostem. Za svůj obsah vděčí nikoli 
zkušenosti, ale intuitivním schopnostem rozumu. 

(D) Rozum nemůže nikdy vytvářet své vlastní ideje ani 
rozhodovat, zda má idea použití. Je zdrojem pouze 
triviálního poznání odvozeného z významů slov a nikdy 
nemůže vést k poznání skutečností.   
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17. 

…neboť veškeré vznikání je přechodem od možného ke 
skutečnému. Možné je tedy to, co také může být uskutečněno… 

(zdroj: Fuerst, Maria. Filozofie) 

Vedle dvojice pojmů látka a forma je pojem skutečnosti a možnosti 
naprosto klíčovým pojmem aristotelské filozofie. Která 
z následujících možností nejlépe charakterizuje, proč jsou právě 
tyto dva způsoby bytí pro aristotelskou filozofii tak klíčové? 

(A) Protože skutečné bytí je třeba posuzovat pouze z hlediska 
substance, kvantity a kvality. Potenciálnost a aktuálnost 
bytí je v tomto kontextu nedůležitá. 

(B) Neboť nic nebrání, aby něco, co může býti nebo 
vzniknouti, skutečně nebylo nebo nevzniklo, pojem 
nemožnosti v tomto případě neexistuje. 

(C) Protože rozlišování na skutečnost a možnost umožňuje, 
aby do vzájemného vztahu mohly vstoupit dva různé 
druhy bytí, a mohly tak na sebe působit, s jejich 
pomocí můžeme objasnit fenomén změny. 

(D) Protože nerozřešená otázka, co jest jsoucno, neznamená 
nic jiného než otázku, co jest podstata.   

18. 

Filosofie se těžko může ve světě natrvalo udržet, nebude-li lidské 
společenství žít nábožensky. Neboť filosofické hodnoty žijí v lidu 
náboženskou vírou. Myšlením sdělená filosofie nemá žádnou 
výkonnou moc, nýbrž pouze ujasňuje jednotlivému člověku, 
co jej samého napadá. Filosofie by se roztříštila mezi stále 
menší počet jednotlivců a nakonec by vymizela, kdyby lidské 
společenství nežilo z toho, co se vyjasňuje zároveň ve filosofické 
víře. Filosofie nemůže uskutečnit onu sociologicky účinnou 
tradici hodnot pro člověka nezbytnou, která se od raného dětství 
odehrává pouze v náboženské tradici a nese také filosofii. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Které z následujících tvrzení je v souladu s hlavní myšlenkou 
výše uvedeného textu? 

(A) Náboženství a filosofie jsou bytostně provázané. 
(B) Náboženství a filosofie nemají nic společného. 
(C) Náboženství a filosofie jsou naprosto rozdílné oblasti, ale 

jsou ve vzájemném vztahu. 
(D) Filosofie se snaží odhalit náboženství jako protirozumové.   

19. 

Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje jednu z myšlenek 
filosofie Johna Locka? 

(A) veškeré jsoucno je tvořeno monádami 
(B) ideálním státním zřízením je přímá demokracie 
(C) ve společnosti vládne vůle k moci 
(D) ideje v našem rozumu pocházejí výhradně ze 

zkušenosti   
20. 

(…) Protože jsou instituce založeny na kolektivní kmenové 
tradici, neponechávají žádný prostor pro osobní zodpovědnost. 
(…) Nejsou založeny na principu rozumové odpovědnosti, která 
musí skládat účty, nýbrž spíše na magických idejích, jako je síla 
usmiřování sil osudu. (…) Magickou, kmenovou či 
kolektivistickou společnost budu také dále nazývat uzavřenou 
společností, zatímco společnost, v níž se jednotlivci musejí 
rozhodovat osobně, budu nazývat společností otevřenou. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Který z následujících myslitelů je autorem výše uvedeného 
textu a představitelem kritického racionalismu? 

(A) Vladimír Iljič Lenin 
(B) Roger Scruton 
(C) Karl Raimund Popper 
(D) Jacques Derrida   
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21. 

Tento pojem znamená zhruba oprávněnost. Určitému řádu nebo 
příkazu propůjčuje autoritativní neboli závaznou povahu, a tak 
proměňuje moc v autoritu. Političtí filosofové chápou tento 
pojem spíše jako morální nebo racionální princip, na základě 
něhož mohou vlády po občanech požadovat poslušnost. 
Politologové jej však obvykle chápou sociologicky, totiž jako 
ochotu podrobovat se systému vládnutí bez ohledu, jak se této 
ochoty dosahuje. 

(zdroj: Heywood, Andrew. Politologie) 

Která z následujících možností správně uvádí politologický 
a sociologický pojem, o němž pojednává výše uvedený text? 

(A) hegemonie 
(B) legitimita 
(C) sociální kapitál 
(D) suverenita   
22. 

Hannah Arendtová se narodila v říjnu 1906 v Hannoveru. 
Vzhledem ke svému židovskému původu emigrovala 
z nacistického Německa. Nejdříve do Francie a nakonec do 
Spojených států amerických. Determinována i touto zkušeností se 
zabývala především ______. Za jednu z hlavních příčin jeho vzniku 
považovala atomizovanou společnost. V roce 1963 publikovala své 
nejkontroverznější dílo pojednávající o soudním procesu s jedním 
z „architektů“ holocaustu Adolfem Eichmannem. Kniha je 
souborem revidovaných reportáží, které Arendtová psala pro 
časopis The New Yorker v roce 1960 z Izraele, kde působila v době 
Eichmannova procesu jako pozorovatelka. Došla k závěru, že 
strašné věci nemusejí konat monstra, ale i veskrze obyčejní lidé. 
Mluví proto v této souvislosti o tzv. ______. 

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

(A) totalitarismem; banalitě zla 
(B) korporativismem; moci bezmocných 
(C) fašismem; průměrnosti teroru 
(D) fundamentalismem; krizi individuální identity   
23. 

______ a John Locke se však už rozcházejí v tom, kam až sahá 
pravomoc takto ustanoveného panovníka. Locke tvrdí, že 
panovník může jednat jen v rozsahu společenské smlouvy, 
a pokud se jí zpronevěří, mají de facto svobodní jedinci 
přirozené právo ho svrhnout coby diktátora. Tyto myšlenky tvoří 
základ konstituční monarchie. ______ jako svědek hrůz 
občanské války tvrdí, že v přirozeném stavu je člověk člověku 
vlkem, a panovník má proto využít téměř všech prostředků 
k tomu, aby zabránil anarchii. Jím reprezentovaný stát tak má 
absolutní, vševládnou moc nad svými poddanými, přičemž 
každá z jeho složek je jako jeden z orgánů velkého organismu; 
organismu zvaného Leviathan. Taková interpretace podporuje 
absolutní monarchii a diktatury vůbec. 

(zdroj: www.rozhlas.cz, 19. 4. 2014) 

Jméno kterého z následujících myslitelů je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa do výše uvedené citace tak, aby byla vzhledem 
ke svému celkovému obsahu a vyznění napsána věcně správně? 

(A) Charles Louis de Montesquieu 
(B) Thomas Hobbes 
(C) Thomas More 
(D) Jean Jacques Rousseau   

24. 

Klasičtí liberálové jsou přesvědčeni, že struktura světa je 
racionální a že lidský rozum a kritické zkoumání ji dokážou 
odhalit. Toto je vede k víře, že jednotlivci mohou sami dospívat 
k moudrým závěrům, jelikož jsou – ve většině případů – 
nejlepšími soudci svých vlastních zájmů. To vše liberály 
podněcuje především ve víře v ______. 

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

(A) sociální solidaritu 
(B) tradici 
(C) autoritu 
(D) pokrok   
25. 

Které z následujících tvrzení o fungování politických stran v ČR 
a jejich financování je pravdivé? 

(A) Politická strana, která získá při volbách do Poslanecké 
sněmovny PČR 1,5 až 3 % platných odevzdaných hlasů, 
získává ze zákona nárok na příspěvek na mandát. 

(B) Výdaje na volební kampaň politické strany nesmějí 
přesáhnout pro volby do Poslanecké sněmovny částku 
90 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty. 

(C) Politické strany mohou svým jménem libovolně podnikat. 
(D) Každá politická strana, která si do ledna 2018 nezřídila 

transparentní účet, byla automaticky zrušena Nejvyšším 
správním soudem.   

26. 

Premiérský typ parlamentarismu již svým označením 
jednoznačně odkazuje ke konkrétnímu politickému systému. Je 
fakticky synonymem vlády politické strany, která ve volbách 
získala většinu v dolní komoře parlamentu. Předseda této strany 
se – na první pohled „automaticky“ – stává předsedou vlády. 
Volby jsou proto pokládány za zprostředkovaný výraz přímé 
volby premiéra, neboť všichni voliči jsou si v okamžiku 
odevzdání hlasu vědomi, kdo a za jakých okolností bude 
v následujícím volebním období fakticky nejdůležitější osobou 
ve státě. Pozice předsedy vítězné strany je navíc posílena 
skutečností, že „jeho“ strana, která má v rozhodujícím 
legislativním orgánu v zemi většinu a nemusí se – teoreticky – 
ohlížet na názory a postoje opozice. 

(zdroj: Říchová, Blanka. Úvod do současné politologie, upraveno) 

Která z následujících možností správně uvádí zemi,  
jejíž politický systém je typickým příkladem výše 
charakterizovaného premiérského parlamentarismu? 

(A) Velká Británie 
(B) Francie 
(C) Česká republika 
(D) Rusko   
27. 

V pohledu na které z následujících domácích 
a zahraničněpolitických témat se české středopravicové 
strany ODS a TOP 09 zásadně rozcházejí? 

(A) na možnost účasti komunistů ve vládě 
(B) na smysluplnost zavedení EET 
(C) na vztah České republiky k Evropské unii a další 

směřování evropské integrace 
(D) na zvyšování daňové zátěže občanů   



2. Stát a právo 

© Scio 2020  6 

28. 

Pojem „brzd a protivah“ (nebo také „brzd a rovnovah“) je dnes 
v podstatě ustáleným pojmem, prostřednictvím kterého 
vyjadřujeme, že určitý politický systém je postaven na 
vzájemném oddělení jednotlivých složek moci, jež se vzájemně 
ovlivňují a kontrolují. Smyslem přitom je, aby žádná z těchto 
mocí (zákonodárné, výkonné a soudní) výrazně nepřevážila nad 
ostatními. Tento pojem přitom užíváme i pro jinak velmi 
rozdílné politické systémy, jako je např. systém České republiky 
a systém USA. 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje některé 
rozdíly mezi principy brzd a protivah v České republice a USA? 

(A) V České republice je systém brzd a rovnovah zakotven 
mnohem důsledněji než v USA, kde je systém brzd 
a protivah nefunkční. V podstatě neomezenou moc totiž 
drží v USA prezident, takže moc zákonodárná v podobě 
Kongresu ani moc soudní v podobě Nejvyššího soudu 
nemají možnost prezidenta kontrolovat, nebo jej dokonce 
zbavit mandátu. Naproti tomu existence vlády je v České 
republice závislá na většině Senátu, což představuje 
dostatečnou protiváhu. 

(B) Systém brzd a protivah je důsledněji aplikován v USA, 
kde dochází k velmi výraznému oddělení jednotlivých 
mocí. To se projevuje např. ve skutečnosti, že 
prezident USA je hlavou výkonné moci, která nemusí 
získávat důvěru moci zákonodárné (Kongresu) a může, 
s výjimkou impeachmentu, existovat de facto nezávisle 
na ní. Dalším projevem je např. skutečnost, že soudci 
Nejvyššího soudu jsou – zjednodušeně řečeno – v USA 
jmenováni doživotně. 

(C) Vláda je v České republice nezávislá na moci 
zákonodárné, což jí umožňuje fungovat velmi efektivně. 
Naproti tomu prezident USA je zcela závislý na většině 
v Kongresu, neboť právě Kongres musí schvalovat 
veškeré úkony prezidenta USA. Z těchto důvodů proto lze 
hovořit o tom, že systém brzd a protivah je mnohem 
důsledněji zakotven v USA, neboť český systém je 
založen na dominanci jednoho subjektu, a to vlády. 

(D) Oba dva systémy jsou v podstatě srovnatelné. Výkonná 
moc (prezident a vláda) totiž v obou případech odvozují 
svoji existenci od moci zákonodárné (Parlamentu v ČR 
resp. Kongresu v USA), která jim musí vyslovit důvěru. 
Na fungování moci zákonodárné i výkonné pak dohlíží 
nezávislá moc soudní (Ústavní soud v ČR, resp. Nejvyšší 
soud v USA) jmenovaná prezidentem.   

29. 

Který z následujících výroků o volbách do Senátu Parlamentu 
České republiky (PČR) není pravdivý? 

(A) V případě, že v prvním kole voleb nebyl nikdo zvolen, 
koná se druhé kolo, do kterého postupují kandidáti 
s prvním a druhým nejvyšším počtem získaných platných 
hlasů. 

(B) Pasivní volební právo do Senátu PČR má každý občan 
ČR, který má právo volit a dosáhl 40 let věku. 

(C) V každém volebním obvodě může být zvolen pouze jeden 
kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů 
(v případě rovnosti hlasů rozhoduje los). 

(D) Občan může stejně jako u voleb do Poslanecké 
sněmovny PČR využít výhod voličského průkazu, 
který umožňuje volit v kterémkoli volebním okrsku na 
území ČR.   

30. 

Který z následujících výroků svým vyzněním nejlépe odráží 
podstatu šovinismu? 

(A) „Černoši a běloši jsou si vzájemně rovni, ale měli by žít 
odděleně.“ 

(B) „Náš národ je schopnější než ostatní evropské 
národy.“ 

(C) „Multikulturalismus Evropské unie nemá oporu 
v historické tradici.“ 

(D) „Demokracie jako forma vlády se dlouhodobě 
neosvědčuje a měla by být nahrazena vládou silné ruky.“   

31. 

Která z následujících možností nejpřesněji charakterizuje, 
ve kterém z následujících momentů nabývá v České republice 
zákon účinnosti? 

(A) dnem podpisu prezidentem republiky 
(B) dnem, kdy s ním vysloví souhlas vláda ČR 
(C) dnem určeným v textu zákona nebo 15 dnů od 

zveřejnění ve Sbírce zákonů 
(D) okamžikem schválení Poslaneckou sněmovnou PČR   
32. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje podstatu 
dispozitivní právní normy? 

(A) norma, kterou není třeba dodržovat, neboť není právně 
závazná 

(B) norma, která v hypotéze obsahuje možnost autonomně 
upravit práva a povinnosti odchylně a samotné 
dispozitivní pravidlo chování se uplatní až v situaci, 
kdy strany možnosti autonomní normotvorby 
nevyužijí 

(C) norma, od níž se nelze nijak smluvně odchýlit 
(D) norma bez klasické logické struktury, která nestanovuje 

normativně žádoucí chování, ale pouze vytyčuje žádoucí 
cíle, aniž by normovala způsob, jak k cíli dospět   

33. 

Které z následujících soudů se v soustavě soudů ČR v současné 
době nevyskytují? 

(A) obvodní soudy 
(B) městské soudy 
(C) vrchní soudy 
(D) zemské soudy   
34. 

Která z následujících citací z Ústavy ČR nejlépe dokládá, že je 
česká ústava tzv. rigidní? 

(A) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, 
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

(B) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci 
mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba 
souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a 
třípětinové většiny přítomných senátorů. 

(C) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu 
komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je 
trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno. 

(D) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji 
prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné 
a soudní.   
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35. 

Pan Sheldon si nechal od pana Leonarda vyměnit poničený displej 
na svém mobilním telefonu a domluvili se na ceně. Když si pak 
Sheldon přišel vyzvednout opravený telefon, uvedl, že nemá 
dostatek peněz a že opravu zaplatí až za dva týdny. Leonard odmítl 
telefon vydat, dokud Sheldon nezaplatí sjednanou cenu. 

Jak se označuje právní institut, který Leonardovi umožňuje 
nevydat opravený mobilní telefon, dokud Sheldon nezaplatí 
sjednanou cenu? 

(A) závazkové právo 
(B) vydržení 
(C) opce 
(D) zadržovací právo   
36. 

Která z následujících možností správně odpovídá na otázku: 
Komu patří les? 

(A) Vlastníkem lesa je osoba zapsaná v katastru nemovitostí. 
Vzhledem k tomu, že les je věcí zvláštní povahy, jedná se 
vždy o vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, na 
němž se les nachází. 

(B) Všechny lesy v České republice jsou ve vlastnictví státu, 
což vyplývá z článku 11 odst. 2 Listiny základních práv 
a svobod: „Zákon stanoví, který majetek nezbytný 
k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje 
národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve 
vlastnictví státu…“ 

(C) Les je z hlediska práva běžnou věcí. S ohledem na potřebu 
pravidelné údržby však mohou být vlastníky lesa pouze 
právnické osoby, a to jak obchodní společnosti, tak 
např. spolky nebo církve. 

(D) Les je součástí pozemku. Patří tedy vlastníkovi 
pozemku, na němž roste.   

37. 

Třiadvacetiletý Karel, od svých 17 let občan České republiky, 
se rozhodl vyloupit banku. Opatřil si proto nezbytné vybavení 
a v noci se vydal na lup. Nebyl však úspěšný. Bankovní alarm 
přivolal příslušníky bezpečnostní služby a policii. Právě 
policisté následně Karla odvezli a umístili jej do vazby. 
Ve vazbě drželi policisté Karla tři měsíce. Po třech měsících 
následoval soud, který Karlovi za jeho pokus vyloupit banku 
uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání šesti let 
a zároveň ztrátu občanství. 

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na 
otázku, zda byl výše uvedený postup policie a soudu v souladu 
s platnými právními předpisy? 

(A) NE, policie měla povinnost předat zadrženého Karla 
soudu, který jako jediný může rozhodovat o uvalení 
vazby. Zároveň s tím nemohl soud uložit Karlovi trest 
ztráty občanství, neboť takový trest není dle trestního 
zákoníku vůbec přípustný. 

(B) NE, policie měla v součinnosti se soudem postupovat tak, 
aby byl Karel do 48 hodin propuštěn z vazby na svobodu, 
neboť právě 48 hodin je maximální povolená délka vazby. 

(C) ANO, postup policie i soudu byl v souladu s právními 
předpisy. 

(D) ANO, postup soudu a policie byl v souladu s právními 
předpisy, a to za podmínky, že se Karel mohl ihned po 
svém zadržení spojit se svým advokátem, který jej 
následně v řízení zastupoval.   

38. 

Občanský zákoník upravuje problematiku osvojení. Které 
z následujících tvrzení týkajících se osvojení není pravdivé? 

(A) Občanský zákoník umožňuje osvojení zletilé osoby. 
(B) Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být 

přiměřený věkový rozdíl, až na výjimky ne menší než 
16 let. 

(C) Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, 
zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem 
života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou 
k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. 

(D) Bylo-li osvojení dítěte jednou žadateli odmítnuto, je 
navždy zabráněno danému žadateli osvojit jakékoli 
jiné dítě.   

39. 

Které z následujících jednání by nejpravděpodobněji mohlo být 
kvalifikováno jako pokus trestného činu? 

(A) Barbora kolemjdoucímu vytáhla z kapsy peněženku 
a ztratila se v davu. 

(B) Čestmír v úmyslu vykrást byt sousedů otevřel 
paklíčem dveře, následně se však zalekl hlasů, a tak 
utekl. 

(C) Diana vyvěsila inzerát, že hledá komplice pro přepadení 
čerpací stanice. 

(D) Emil posprejoval v metru sklo vagonu a způsobil škodu na 
cizím majetku v hodnotě 2 500 Kč.   

40. 

Pan Jiří nastoupil ke dni 1. 9. do nového zaměstnání jako řadový 
účetní s tím, že v pracovní smlouvě byla sjednána tříměsíční 
zkušební doba. Dne 25. 11., tedy pět dní před koncem této 
zkušební doby, jednatel firmy panu Jiřímu oznámil, že není 
s jeho prací zcela spokojen a že požaduje, aby byla zkušební 
doba prodloužena o jeden kalendářní měsíc, a vypršela tedy až 
k 31. 12. 

Postupoval v této situaci jednatel uvedené firmy ve shodě 
s platnými ustanoveními zákoníku práce? 

(A) Ano, maximální délka zkušební doby je osm měsíců. 
(B) Ne, zkušební doba nesmí být v případě řadového 

zaměstnance delší než tři měsíce a nesmí být 
prodlužována. 

(C) Ano, o dohodě o prodloužení zkušební doby ale musí být 
proveden písemný záznam. 

(D) Ano, ovšem jen pokud pan Jiří s prodloužením zkušební 
doby vysloví písemný souhlas.   
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41. 

Evropa se nevytvoří najednou nebo podle jednoho plánu. 
Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve 
skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů vyžaduje, aby 
se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem. 
Cokoli se podnikne v tomto směru, se musí týkat především 
těchto dvou zemí. Za tím účelem navrhuje francouzská vláda 
podniknout okamžitě kroky v jedné, poněkud omezené, ale 
rozhodující oblasti. Navrhuje podřídit celou francouzsko-
německou ______ společnému Vysokému úřadu jako organizaci 
otevřené účasti jiných evropských zemí. Zavedení (…) bude mít 
za následek okamžité vytvoření společných základů pro 
ekonomický rozvoj, jakožto první etapu Evropské federace, 
a změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně 
pro války, jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy. 

Text je úryvkem z projevu ze dne 9. května 1950, který je 
považován za důležitý milník v historii evropské integrace. 
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo do výše uvedeného textu tak, aby byl napsán 
věcně správně? 

(A) měnovou politiku 
(B) produkci lithia a uranu 
(C) výrobu uhlí a oceli 
(D) obchodní politiku   
42. 

1) Island A) kandidátský stát 

2) Albánie B) potenciální kandidátský stát 

3) Bosna a Hercegovina C) přihláška do EU stažena; 
v roce 2015 vyřazení ze seznamu 
kandidátských států 

4) Ukrajina D) status potenciálního 
kandidátského státu dosud 
neudělen 

Ve které z následujících možností je k jednotlivým státům 
(1 až 4) správně přiřazen jejich integrační status (A až D)? 

(A) 1C; 2A; 3B; 4D 
(B) 1C; 2B; 3D; 4A 
(C) 1B; 2A; 2C; 4D 
(D) 1B; 2D; 3C; 4A   
43. 

Který z následujících občanů ČR z podstaty své funkce v ní 
neprezentuje a neprosazuje zájmy své země, nýbrž zájmy EU 
jako celku? 

(A) primátor hlavního města Prahy ve Výboru regionů 
(B) český eurokomisař v Evropské komisi 
(C) český předseda vlády v Evropské radě 
(D) český ministr zahraničí v Radě EU   

44. 

Slouží k financování politik Evropské unie, podpoře 
hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti atd. 
Mimoto jsou tyto prostředky použity také na pomoc zemím, 
které kandidují na vstup do Evropské unie a nejsou ještě 
členskými státy. Finance jsou rozdělovány v rámci 
tzv. programovacích období trvajících sedm let. Pro každé 
z těchto období jsou kromě rozpočtu stanovovány nové cíle 
a priority, jichž se členské státy snaží dosáhnout. 

Který z následujících nástrojů slouží Evropské unii k naplnění 
výše uvedených cílů? 

(A) Maastrichtská konvergenční kritéria 
(B) Fondy Evropské unie 
(C) Lisabonská strategie 
(D) Agenda 2000   
45. 

Lisabonská smlouva – z hlediska přijímání legislativy v EU – 
především zrušila tzv. maastrichtský chrám, a tedy formální 
rozdělení agendy EU na supranacionální (nadnárodní) 
a intergovernmentální (mezivládní), a přináší rozdělení kompetencí 
mezi EU na jedné straně a její členské státy na straně druhé. Tyto 
kompetence se dělí na výlučné, sdílené a podpůrné, koordinační 
a doplňkové. V oblastech s tzv. výlučnými kompetencemi má 
Evropská unie zjednodušeně řečeno monopol na tvorbu právních 
předpisů. Členské země zde mohou přijímat rozhodnutí jen 
s povolením EU. 

Která z následujících kompetencí spadá do kompetencí 
výlučných? 

(A) životní prostředí 
(B) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných 

pro fungování vnitřního trhu 
(C) všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport 
(D) kultura a cestovní ruch   
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46. 

Karel Kolečko je českým občanem. Po ukončení studia na 
gymnáziu se rozhodl podat přihlášku na veřejnou vysokou školu 
nejen v České republice, ale též ve Spolkové republice 
Německo. Úspěšně prošel přijímacím řízením v České republice 
i v Německu a bylo mu doručeno rozhodnutí o přijetí na VŠ 
v ČR i SRN. Protože Karel uměl perfektně německy, rozhodl se 
nastoupit na prestižní německou univerzitu. Při zápisu do 
1. ročníku mu však bylo sděleno, že pokud má možnost studovat 
ve svém domovském státě, nemá nárok studovat v SRN a jeho 
místo na škole bude postoupeno studentovi s německým 
občanstvím. Do 1. ročníku nebyl zapsán, studium mu nebylo 
umožněno. 

Které z následujících tvrzení je ve vztahu k výše uvedenému 
textu pravdivé? 

(A) Karel měl nárok na studium v SRN, avšak tohoto nároku 
pozbyl doručením rozhodnutí o přijetí na univerzitu v ČR. 

(B) Takový postup je zcela v pořádku. Přednost mají vždy 
občané domovského státu, teprve volná (nevyužitá) místa 
se poskytují občanům ostatních členských států EU. 

(C) Takový postup není v souladu s právem EU. Platí, že 
všichni čeští občané mají právo vzdělávat se a 
připravovat na budoucí povolání ve všech ostatních 
členských státech za rovných podmínek s domácími 
občany. 

(D) Je na rozhodnutí univerzity, jak si nastaví pravidla pro 
studium občanů domovského státu a pravidla pro studium 
občanů ostatních členských států EU.   

47. 

Která z následujících politických stran se stala vůdčí silou 
v Čechách a na Moravě po volbách do říšské rady podle nového 
volebního systému v roce 1907 a svůj vliv a vůdčí roli si pak 
udržela i v nové Československé republice? 

(A) Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická 
(B) Strana konzervativního velkostatku 
(C) Českoslovanská strana agrární 
(D) Česká strana lidová   
48. 

Do kterého z následujících období našich dějin spadá vydávání 
tzv. Benešových dekretů? 

(A) období těsně po první světové válce (1918–1920) 
(B) období hospodářské recese ve 20. letech 20. století 
(C) období let 1940 až 1945 
(D) období února 1948  
49. 

Fašodská krize – boxerské povstání – Velká hra – bitva u Dien 
Bien Phu 

Které z následujících možností nejlépe charakterizuje, co 
spojuje všechny výše uvedené konflikty? 

(A) přímé zapojení britských vojenských jednotek 
(B) problematika kolonizace (případně dekolonizace) 
(C) doba, kdy se odehrály: 1. polovina 20. století 
(D) osobnost jednoho z jejich vojenských a politických 

protagonistů: Charles de Gaulle   

50. 

Která z následujících možností správně charakterizuje jeden 
z důsledků Versailleské mírové smlouvy uzavřené s Německem 
po skončení první světové války? 

(A) rozpuštění všech ozbrojených sil 
(B) zmenšení rozlohy Německa o dvě třetiny 
(C) ztráta všech kolonií 
(D) povinný vstup do Společnosti národů   
51. 

Ve vilové čtvrti Wannsee na okraji Berlína se 20. ledna 1942 
konala porada o koordinaci a provádění „konečného řešení 
židovské otázky“. Svolal ji Reinhard Heidrich a dále se jí 
zúčastnili především vysocí úředníci významných ministerstev 
a úřadů, jejichž spolupráce byla předpokladem „úspěšného“ 
provedení „konečného řešení“ – tedy vyvraždění evropských 
Židů. Zápis vedl „specialista“ na židovskou problematiku Adolf 
Eichmann, který později „proslul“ např. řízením vyhlazování 
Židů v Maďarsku v roce 1944. Právě tento dochovaný zápis je 
výjimečným dokumentem, který umožňuje nahlédnout do 
myšlení a jazyka organizátorů „konečného řešení“. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Ve výše uvedené citaci se hovoří o „vyhlazování“ Židů. Který 
z následujících termínů se nepoužívá pro označení vyhlazování 
Židů? 

(A) šoa 
(B) genocida 
(C) intifáda 
(D) holocaust    
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52. 

V některých konkrétních odvětvích byly ztráty pracovních sil 
přímo alarmující. Platilo to např. o tradičním průmyslu 
textilním, především však o průmyslu obuvnickém, kožedělném 
a kožešnickém, který zaznamenal výrazný pokles pracovníků; 
způsobilo to mimo jiné více než padesátiprocentní úbytek 
v tradičním centru obuvnictví ve Zlíně. Tento vývoj negativně 
poznamenal nejen Zlínsko jako takové, ale dokonce i stav celého 
kožedělného a obuvnického průmyslového odvětví 
v Československu, a to vzdor jeho vynikající tradici založené 
proslulými Baťovými závody. Obdobně byl postižen průmysl 
sklářský zejména v severních Čechách, kde se mj. projevil 
i devastující dopad úředního rozhodnutí o urychleném 
přechodu k výrobě technického skla lisovaného a foukaného 
(čočky, svářečské sklo, filtry, kapiláry atd.) na úkor dosud 
produkovaných luxusních výrobků a bižuterie bez ohledu na 
skutečnost, že se jednalo o zdroj tolik potřebných devizových 
prostředků. Na Liberecku v průběhu roku 1951 některé sklárny 
zastavily činnosti, jiné provozy procházely koncentrací. 
Obdobně procházel hlubokou krizí, způsobenou nedostatkem 
pracovních sil, průmysl kamene, zemin a keramiky. Nedostatek 
pracovních sil se režim snažil často řešit zaměstnáváním žen. 
Některé lomy mohly dál pracovat jen díky nasazování trestanců, 
v keramičkách na Karlovarsku zase v průběhu první pětiletky 
nepřetržitě scházelo více než 260 pracovníků. Uvedené 
nedostatky nežádoucím způsobem ovlivňovaly atmosféru ve 
společnosti, neboť měly za důsledek nedostatek spotřebního 
zboží na trhu a rostoucí nespokojenost lidí. 

(zdroj: Pernes, Jiří. Krize komunistického režimu 
v Československu v 50. letech 20. století) 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co bylo hlavní 
příčinou v citaci zmiňovaného nedostatku pracovních sil 
v některých odvětvích československého hospodářství na 
přelomu 40. a 50. let? 

(A) úbytek populace způsobený ztrátami v průběhu druhé 
světové války 

(B) přestavba národního hospodářství a jeho orientace na 
těžký průmysl 

(C) vysoký počet vojáků nasazených v Koreji v jednotkách 
Varšavské smlouvy 

(D) příliš velký počet osob pracujících v zemědělství 
a vstupujících v rámci kolektivizace zemědělství do JZD   

53. 

 
Která z následujících dvojic státníků podstupuje na uvedené 
karikatuře Davida Lowa, vážící se k období tzv. kubánské krize, 
test nervů? 

(A) Dwight David Eisenhower a Leonid Iljič Brežněv 
(B) Richard Milhous Nixon a Boris Nikolajevič Jelcin 
(C) John Fitzgerald Kennedy a Nikita Sergejevič Chruščov 
(D) Ronald Wilson Reagan a Michail Sergejevič Gorbačov   
54. 

Které z následujících tvrzení o období studené války je 
pravdivé? 

(A) Až do poloviny 60. let udržovaly z vojenského hlediska 
Spojené státy Sovětský svaz v šachu díky svému 
monopolu na jaderné zbraně. 

(B) Většina historiků označuje za počátek studené války rok 
1917, kdy se odehrála bolševická revoluce v carském 
Rusku. 

(C) Značnou roli při získávání informací o nepříteli hrála 
v průběhu studené války špionáž. 

(D) Po celé období studené války spolu obě supervelmoci 
odmítaly jakýmkoli způsobem obchodovat.   

55. 

Máme dány dvě odlišné ekonomiky. Ekonomiku Alfa, kde se 
veřejný sektor podílí na tvorbě hrubého domácího produktu 
95 % a soukromý sektor se podílí 5 %. V ekonomice Beta tvoří 
podíl veřejného sektoru na HDP 40 % a soukromý sektor tvoří 
60 %. O jaké druhy ekonomik se nejpravděpodobněji 
v uvedeném příkladu jedná? 

(A) Alfa – příkazová ekonomika; Beta – čistá tržní ekonomika 
(B) Alfa – tržní ekonomika; Beta – tradiční ekonomika 
(C) Alfa – příkazová ekonomika; Beta – smíšená tržní 

ekonomika 
(D) Alfa – smíšená ekonomika; Beta – tržní ekonomika   
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56. 

Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje, co je to 
komplement? 

(A) Komplement je takový statek, který je považovaný za 
luxusní a je přístupný jen nejbohatší vrstvě spotřebitelů. 

(B) Komplement je takový statek, jehož spotřebou můžeme 
nahradit spotřebu jiného statku. 

(C) Komplement je takový statek, který se spotřebovává 
společně s jiným statkem a jeho spotřebu doplňuje. 

(D) Komplement je takový statek, jehož cena je přímo závislá 
na cenách ropy na trhu.   

57. 

 
Výše uvedený graf znázorňuje posun nabídkové křivky S1 do S2. 
S posunem nabídkové křivky došlo také k posunu rovnovážného 
bodu z E1 do bodu E2. Které z následujících tvrzení vyplývá 
z výše uvedeného posunu? 

(A) V novém rovnovážném bodu E2 produkuje ekonomika 
větší množství produktu a spotřebitel platí nižší cenu 
za kus. 

(B) V novém rovnovážném bodu E2 produkuje ekonomika 
větší množství produktu a spotřebitel platí vyšší cenu za 
kus. 

(C) V novém rovnovážném bodu E2 produkuje ekonomika 
menší množství produktu a spotřebitel platí nižší cenu za 
kus. 

(D) V novém rovnovážném bodu E2 produkuje ekonomika 
menší množství produktu a spotřebitel platí stejnou cenu 
za kus.   

58. 

______ v Česku klesl/a ve druhém čtvrtletí roku 2019 na 2,6 %, 
což je dosud nejnižší úroveň v historii samotné České republiky. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do výše 
uvedené věty tak, aby byla napsána věcně správně a odpovídala 
vývoji makroekonomických ukazatelů ČR v roce 2019? 

(A) Míra nezaměstnanosti 
(B) Meziroční růst HDP 
(C) Míra inflace 
(D) Poměr státního dluhu k HDP   
59. 

Ekonomika vstupuje do fáze recese. Jaký nejpravděpodobněji 
bude na základě tohoto faktu vývoj celkové poptávky? 

(A) celková poptávka poroste 
(B) celková poptávka bude klesat 
(C) celková poptávka zůstane nezměněna 
(D) recese nemá na celkovou poptávku vliv, nelze tedy určit 

další vývoj   
60. 

Vláda analyzovala výsledky zahraničního obchodu domácí 
ekonomiky a vzhledem k výrazně zápornému saldu rozhodla 
o devalvaci měny. Která z následujících možností nejlépe 
popisuje, k čemu devalvace měny slouží? 

(A) k jejímu zhodnocení vůči ostatním měnám a následně 
k podpoře importu 

(B) k jejímu znehodnocení vůči ostatním měnám a následně 
k podpoře importu 

(C) k jejímu znehodnocení vůči ostatním měnám a následně 
k přechodu na jinou měnu 

(D) k jejímu znehodnocení vůči ostatním měnám a 
následně k podpoře exportu   
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