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1. 

Která z následujících událostí se považuje za vznik vědecké 
psychologie? 

(A) Ivan Petrovič Pavlov provedl pokusy s podmiňováním
u psů.

(B) Théodore Simon a Alfred Binet zveřejnili první
inteligenční test.

(C) Sigmund Freud popsal termín nevědomí.
(D) Wilhelm Wundt založil první experimentální

laboratoř na univerzitě v Lipsku.

2. 

______ jsou psychicky a sociálně konstruované procesy 
zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené 
fyziologickými změnami, motorickými projevy, změnami 
pohotovosti a zaměřenosti… Funkcí ______ je příprava 
jedince k reakci na konkrétní událost. Kromě toho přispívají 
ke vštípení zážitků. 

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

(A) Znalosti; znalostí
(B) Postoje; postojů
(C) Emoce; emocí
(D) Očekávání; očekávání

3. 

Jak se nazývá způsob komunikace, kdy jedinec vyjadřuje své 
pocity, myšlenky, přesvědčení a názory otevřeně, ale při 
respektování práv ostatních (velmi známou technikou tohoto 
způsobu komunikace je tzv. technika gramofonové desky)? 

(A) pasivně-agresivní komunikace
(B) asertivní komunikace
(C) krizová komunikace
(D) nahraná komunikace

4. 

Pokud se dle teorie Sigmunda Freuda a jeho dcery Anny 
jedinec dostane do psychologicky těžké situace, může ego 
spustit ______, která/které změní vnímání reality, a tím sníží 
prožívané napětí a úzkost. 

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

(A) archetypální rekonstrukci
(B) obranné mechanismy
(C) deindividualizaci superega
(D) funkci zrcadlového já

5. 

Jaké vývojové dovednosti nejspíše dominantně rozvíjí dítě na 
snímku v daném období jeho života? 

(A) základy jemné motoriky, tj. uchopování drobných
předmětů

(B) rozšiřování zájmů a skrze ně poznávání okolního
světa

(C) zvládnutí separace od rodičů na 2 až 3 dny
(D) nastavení morálního systému na základě vlastního

posouzení jevů

6. 

V klasickém experimentu sociální psychologie bylo učitelům 
sděleno, že určité děti ve třídě jsou zvláště nadané. Tyto děti 
byly ale náhodně vybrané a nic nenasvědčovalo jejich 
nadprůměrnému nadání. Učitelé tyto děti pak, snad 
nevědomě, hodnotili lépe a pracovali s nimi odlišně. Na 
konci školního roku se pak těmto dětem významně zlepšil 
prospěch. 

Která z následujících možností správně uvádí, jak se nazývá 
výše charakterizovaný sociálně-psychologický efekt? 

(A) efekt motýlích křídel
(B) efekt sebenaplňujícího se proroctví
(C) efekt sněhové koule
(D) efekt Stvořitele
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7. 

Schizofrenii, která patří do skupiny psychotických 
onemocnění, je možné charakterizovat mnoha symptomy, 
mezi něž patří např. bludy a halucinace, ale i oploštění či 
neadekvátnost emocí. 

1. Robert je přesvědčený, že je Mojžíš.
2. Eva se směje lidem, kteří jsou smutní, a pláče, když se

ostatní smějí vtipné situaci.
3. Lumírovi zemřela maminka, ale on nic necítí.
4. Věra slyší hlasy mimozemšťanů, které jí přikazují, aby

křičela, když vidí žluté oblečení.

Která z následujících možností správně přiřazuje výše 
uvedené příklady k symptomům, jež představují? 

(A) 1 – blud; 2 – oploštělá afektivita; 3 – neadekvátní
emoce; 4 – halucinace 

(B) 1 – blud; 2 – neadekvátní emoce; 3 – oploštělá
afektivita; 4 – halucinace 

(C) 1 – halucinace; 2 – oploštělá afektivita; 3 – neadekvátní
emoce; 4 – blud

(D) 1 – halucinace; 2 – neadekvátní emoce; 3 – oploštělá
afektivita; 4 – blud

8. 

Sociologie je vědecký obor, pro který je charakteristický 
teoreticko-empirický přístup. 

Která z následujících možností nejvhodněji definuje podstatu 
empirického přístupu ve vztahu ke zjištěním, k nimž 
sociologie dochází? 

(A) poznatky by měly být vstřícné k člověku, vycházet
z víry v hodnotu člověka a lidství

(B) poznatky jsou založeny na řízeném poznávání
skutečnostis oporou ve vědeckém pozorování

(C) poznatky musejí být získávány přednostně formou
experimentu za dobře definovaných podmínek

(D) poznatky oboru musejí být zřetelné, vnitřně
nerozporuplné, dobře pochopitelné

9. 

Povinná školní docházka v České republice začíná podle 
zákona v šesti letech věku dítěte a trvá devět let, přičemž ji 
naprostá většina dětí plní na základních školách.  

(zdroj: Rýznar, Ladislav. Strategické cíle vzdělávací soustavy v ČR) 

Který z následujících termínů nejlépe vystihuje, co ze 
sociologického hlediska představuje povinná školní 
docházka? 

(A) sociální obyčej
(B) sociální normu
(C) sociální organizaci
(D) sociální instituci

10. 

Které z následujících tvrzení je charakteristické pro 
interpretativní sociologii? 

(A) Pokud některá společenská třída vládne materiální
mocí, vládne také mocí duchovní. Politický a sociální
rámec společnosti, hlavní ideje, které společnost
vyznává, jsou určovány materiální základnou
společnosti – tím, jak lidé vyrábějí věci, a tím, kdo
tento proces ovládá.

(B) Každý člověk si vytváří svůj svět autenticky tím, že
do něho vkládá významy, a nese za něj proto určitou
autorskou odpovědnost. Obecně můžeme říci, že
sociální realita je výtvorem těch, kteří v ní žijí, a že
lidé při vzájemné interakci vlastně navzájem
vyjednávají o její podobě.

(C) Sociální evoluce je součástí biologické evoluce.
Existuje jednota zákonů vývoje přírody, člověka
a společnosti. Společnost je součástí přírody, a tudíž by
společenské zákony měly být v souladu se zákony
přírody.

(D) Lidská mysl poznává svět objektivně, napojuje se totiž
na podstaty věcí a jevů. Z povahy objektivní reality,
kterou člověk nezkresleně vnímá, pak vycházejí
objektivní pravidla pro chod společnosti a povahu
mezilidských vztahů.
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11. 

KVALITATIVNÍ 
VÝZKUM 

KVANTITATIVNÍ 
VÝZKUM 

1. extenzivní šetření 
zkoumané skutečnosti 

intenzivní šetření 
zkoumané skutečnosti 

2. pomáhá formulovat 
hypotézy a zaměřuje se 
často na otázky „proč“ 

ověřuje hypotézy 
a zaměřuje se často na 
otázky „do jaké míry“ 

3. výsledky mohou být 
ovlivněny výzkumníkem 

výsledky relativně 
nezávislé na výzkumníkovi 

4. zkoumání 
předpokládaných vztahů, 
ověřování hypotéz 

identifikace vztahů, 
vytváření nových 
hypotéz 

Metody sociologického výzkumu můžeme na základě jejich 
povahy a přístupu k objektu jejich zájmu rozdělit do dvou 
základních skupin – na kvalitativní a kvantitativní. Ve výše 
uvedené tabulce jsou na každém řádku uvedeny vždy 
protikladné charakteristiky. Konkrétní charakteristika buď 
odpovídá kvalitativnímu, nebo kvantitativnímu přístupu. 
Která z následujících možností označuje čísla těch řádků, na 
nichž jsou jednotlivé charakteristiky přiřazeny 
k výzkumným přístupům správně? 

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

12. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje primární 
význam pojmu enkulturace? 

(A) Enkulturace je proces, během kterého se vytváří
multikulturní společnost. Jejím hlavním znakem je
důraz na toleranci a boj proti xenofobii.

(B) Jedná se o součást procesu socializace, neboť
socializace je zároveň začleňováním jedince do
určité kultury. Dítě si během enkulturace
internalizuje typ kultury, pod který patří
společenství, v němž socializace probíhá.

(C) Jedná se o označení procesu přijímání imigrantů ve
Spojených státech amerických na počátku 20. století.
Ti se museli adaptovat na nové prostředí a přijmout
nové kulturní zvyky.

(D) Jedná se o proces popsaný v organizacích, kdy se
pracovníci přizpůsobují novému vedení a jeho
očekávání (při výměně managementu firmy).
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13. 

Status: V nejobecnějším chápání souhrnné vyjádření sociální 
pozice člověka v určité společnosti, resp. skupině, spojené 
s určitou mírou ocenění ze strany druhých. Na každý status 
se váže jistý soubor práv a povinností. 

(zdroj: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Status) 

Která z následujících možností je nejlepším příkladem 
tzv. získaného statusu? 

(A) 

postavení dívky, která s věkem tzv. vyrostla do krásy 

(B) 

postavení ženy, která se vypracovala do pozice 
ekonomky 

(C) 

postavení muže ve společnostech, které upřednostňují 
muže před ženami 
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(D) 

postavení muže, který je příslušníkem etnické či 
národnostní menšiny 

14. 

Pojem sociální role označuje souhrn očekávaných způsobů 
chování osoby v určitém postavení. Někdy se však jedinec 
může dostat s těmito očekáváními do konfliktu. Konflikt 
já-role nastává tehdy, je-li danou roli nucen zastávat člověk, 
který se pro ni nehodí. 

Který z následujících případů nejlépe popisuje zmíněný 
konflikt? 

(A) Oldřich touží po povýšení v práci, nechce se ale kvůli
potenciální nové funkci stěhovat z vesnice.

(B) Čeňka požádala šéfová o moderování firemního plesu.
Čeňka to potěšilo, odmítl mít ale při tom na sobě oblek,
který z celé duše nesnáší.

(C) Bedřichova bývalá přítelkyně po něm vyžadovala, aby
byl pořádným chlapem a neprojevoval na veřejnosti
jakoukoli slabost. Současná přítelkyně mu naopak
vyčítá, že své emoce, byť se může jednat o nejistotu
nebo smutek, nedává více najevo.

(D) Simonu personalistka podle osobnostního testu
vyhodnotila jako ideální účetní, je totiž neiniciativní,
bázlivá, ale nadmíru pečlivá a systematická.
Simonina matka se však chystá předat jí řízení
rodinného podniku, což vyžaduje průbojnost.

15. 

Damián se těší na víkendy, kdy může v sobotu vyrazit 
s kamarády do nákupního centra. Má tam vše, co ho 
uspokojuje – fastfoody s chutným jídlem kuchyní celého 
světa, obchody, kde si může nakoupit trendy oblečení 
zahraničních módních značek, doplňky i technologické 
hračky. Když se mu zachce kultury, vyjede do nejvyššího 
patra do kina. Poslední dobou si oblíbil asijské akční filmy. 
Tráví takto víkendy už posledních pár let. Jedinou 
nevýhodou, kterou ve své oblíbené kratochvíli vnímá, je, že 
oblečení a produkty už ve svém pokoji nemá kam dávat. 

Kterému z následujících jevů Damián podlehl? 

(A) multikulturalismu
(B) konzumerismu
(C) mcdonaldizaci
(D) kosmopolitismu
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TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 18 

Ale jestliže opravdu existence je před podstatou, člověk je zodpovědný za to, co je. Prvním krokem ______  tak je, že každému 
přiznává kontrolu nad tím, čím sám je, a že na něj klade bezvýhradnou zodpovědnost za jeho existenci. 

A když říkáme, že člověk je odpovědný sám za sebe, nechceme tím říci, že člověk je odpovědný za svou výlučnou individualitu, 
ale že je zodpovědný za všechny lidi. […] Když říkáme, že člověk sebe volí, rozumíme tím, že každý z nás volí sebe, ale tím také 
chceme říci, že volbou sebe volí všechny lidi. Ve skutečnosti není jediného našeho činu, který by, vytvářeje člověka, jímž chceme 
být, zároveň nevytvářel obraz takového člověka, jaký podle nás má být. 

(vzhledem k povaze otázek není zdroj uveden)

16. 

Která z možností obsahuje pojem, jenž se nejvíce hodí na 
vynechané místo v ukázce a zároveň pojmenovává 
filosofický směr, který tato ukázka reprezentuje? 
(A) existencialismu
(B) antropologie
(C) subjektivismu
(D) individualismu
  
17. 

Které z následujících možností odpovídají smyslu uvedeného 
textu? 

I. Autor dokazuje, že existence předchází esenci.
II. Z předpokladu, že existence předchází esenci, autor

vyvozuje odpovědnost člověka za svoji existenci.
III. Autor se domnívá, že každý svým individuálním

jednáním zároveň vytváří obraz lidství obecně.
IV.Autor tvrdí, že každým svým činem člověk utváří svou

podstatu.

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

18. 

Pro filosofický směr reprezentovaný ukázkou je klíčová 
svoboda jednání jedince. Který z následujících pojmů je 
s touto svobodou bytostně spojen? 

(A) právo
(B) povinnost
(C) odpovědnost
(D) předurčení

TEXT K ÚLOHÁM 19 A 20 

Francouzský středověký filosof a teolog Roscellinus z Compiègne tvrdil, že universáliím ve sféře reálného jsoucího nic 
neodpovídáŁ, a jsou tedy pouhým výdechem hlasu nebo zvuku, tzv. flatus vocis. Existují tedy pouze jednotliviny a nic obecného, 
žádné společné přirozenosti. V souvislosti s touto naukou byl obviněn z tzv. triteismu, tj. z popření jediné společné božské 
přirozenosti v Nejsvětější Trojici, takže existují pouze tři samostatné božské osoby: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. 

19. 

Která z následujících možností správně označuje filosofický 
proud středověké filosofie, jenž se opíral o Roscellinovo 
učení? 

(A) agnosticismus
(B) novoplatonismus
(C) nominalismus
(D) radikální realismus

20. 

Která z následujících možností správně uvádí, jak se v textu 
zmíněný triteismus označuje z hlediska křesťanské 
dogmatiky? 

(A) jako hermetismus
(B) jako hereze
(C) jako dualismus
(D) jako monismus
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21. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje vztah 
konzervativců k autoritě? 

(A) Všechny formy autority jsou zbytečné a zhoubné. Mezi 
autoritu na jedné straně a útlak a vykořisťování na 
straně druhé je možné klást rovnítko. 

(B) Autorita vyvěrá z přirozené nutnosti a má být 
uplatňována „shora“, protože zkušenosti, sociální 
postavení a moudrost nejsou rozděleny rovnoměrně. 

(C) Vůči autoritě je třeba být podezíravý. Je ze samé 
podstaty utlačovatelská a je spjata se zájmy mocných 
a privilegovaných. 

(D) Autorita je projevem osobního vůdcovství a charismatu. 
To znamená, že se projevuje vlastnostmi, kterými 
disponují jen neobyčejně nadaní (ne-li unikátní) jedinci. 

  

22. 

1) Írán A) konstituční monarchie 

2) Slovensko B) rigidní ústava 

3) Vatikán C) člen OPEC 

4) Velká Británie D) přímá volba prezidenta 

5) Česká republika E) absolutní monarchie 

Ve které z následujících možností jsou k výše uvedeným 
státům (1 až 5) přiřazeny pojmy nebo údaje (A až E), které je 
správně charakterizují? 

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

23. 

Které z následujících tvrzení o státu je pravdivé? 

(A) Mezi typy vzniku státu patří prvotní osídlení, 
spojení států již existujících v nový státní celek, 
rozpad státu na nové státní celky, odštěpení a 
oddělení od koloniální mocnosti. 

(B) Stát je mnohem starším útvarem než společnost jako 
taková. Společnost historicky vznikla ze státu, který si 
ji neuvědoměle vytváří. 

(C) Podle Georga Jellineka, zakladatele moderní státovědy, 
existují čtyři hlavní definiční znaky státu, jsou jimi 
území, obyvatelstvo, společný jazyk a zásoby zlata na 
krytí měny. 

(D) Ve standardně fungujícím státě nesmí mít státní moc 
monopol na organizované násilí, nýbrž musí se o moc 
dělit s dalšími organizovanými skupinami, které 
existují mimo struktury státních institucí. 

  

24. 

Která z následujících citací není součástí Ústavy České 
republiky? 

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

(B) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat 
i nad rámec zákona. 

(C) Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené 
svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá 
ochrany menšin. 

(D) Změna podstatných náležitostí demokratického 
právního státu je nepřípustná. 

  

25. 

Jmenování členů Vlády ČR je obvykle provázeno mnoha 
různými ústavními zvyklostmi, které nejsou přímo v Ústavě 
ukotveny. Která z následujících možností vystihuje 
skutečnost, jež je závazně vyžadována Ústavou ČR, 
a nejedná se proto o pouhou ústavní zvyklost? 

(A) Premiér předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR programové prohlášení své vlády. 

(B) Vláda do 30 dnů od jmenování předstupuje před 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a žádá ji 
o vyslovení důvěry. 

(C) Prezident republiky pověřuje předsedu politické strany, 
která zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, jednáním o sestavení nové vlády. 

(D) Jmenovaný premiér předkládá prezidentovi republiky 
minimálně 101 podpisů poslanců Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, kteří vysloví důvěru nové vládě. 

  

26. 

O které z následujících skutečností lze dle právního řádu ČR 
hlasovat v rámci místního referenda? 

(A) o odvolání starosty 
(B) o návrhu rozpočtu obce 
(C) o návrhu na přejmenování centrálního náměstí obce 
(D) o zrušení obecně závazné vyhlášky obce 
  

27. 

Které z následujících tvrzení o prezidentském systému je 
pravdivé? 

(A) Prezident je obvykle volen zákonodárným sborem 
delegovaných zastupitelů. 

(B) Prezident může být zvolen na maximálně jedno volební 
období. 

(C) Prezident vybírá ministry své vlády. 
(D) Prezidenta je možné odvolat prostřednictvím tzv. 

recallu (institut, kdy předem stanovený počet občanů 
daného státu může vyvolat referendum o odvolání 
prezidenta). 
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28. 

Německý politolog Wolfgang Merkel přispěl do diskuse 
o totalitních režimech jejich typologií. Jedním z typů, který 
definoval, je komunistický totalitní režim. Dalšími pak byly 
fašistické totalitní režimy a teokratické totalitní režimy. 

Která z následujících možností uvádí vždy správně jen 
příklady komunistických totalitních režimů? 

(A) Irán za vlády ajatolláha Chomejního, Itálie za vlády 
Benita Mussoliniho 

(B) Sovětský svaz za Stalinovy vlády, Kambodža za 
vlády Pol Pota 

(C) Severní Korea za vlády Kim Ir Sena a jeho syna Kim 
Čong Ila, Portugalsko za vlády Antónia Salazara 

(D) Afghánistán za vlády hnutí Tálibán, Španělsko za vlády 
Francisca Franca 

  

29. 

Rusko – Velká Británie – Francie 

Která z následujících charakteristik je společná pro všechny 
výše uvedené státy? 

(A) jedná se o federativní státy 
(B) všechny státy mají nepsanou ústavu 
(C) jedná se o stálé členy Rady bezpečnosti OSN s 

právem veta 
(D) jedná se o státy s prezidentskou formou vlády 
  

30. 

Následující obrázek ukazuje volební zisky tří z těch politických subjektů ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR z roku 2017, 
které se dostaly přes 5% hranici. Mapy jsou rozděleny podle okresů, a čím je barva tmavší, tím byl politický subjekt v daném 
okrese úspěšnější. Která z následujících možností nabízí správné pořadí, kdy prvnímu v pořadí odpovídá volební mapa první 
zleva atd.? 

 
(A) 1. KSČM, 2. KDU-ČSL, 3. Piráti 
(B) 1. KDU-ČSL, 2. KSČM, 3. Piráti 
(C) 1. Piráti, 2. KDU-ČSL, 3. KSČM 
(D) 1. Piráti, 2. KSČM, 3. KDU-ČSL  
  
31. 

Následující citace z profesního předpisu se týká jednoho 
právnického povolání: „(…) zastupování v řízení před soudy 
a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování 
právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních 
rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány 
soustavně a za úplatu.“ 

Příslušníci kterého právnického povolání mohou vykonávat 
takto definovanou činnost? 

(A) notáři 
(B) asistenti soudců 
(C) advokáti 
(D) exekutoři 
  

32. 

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

(A) Termíny platnost a účinnost jsou v českém právním 
řádu synonymní. 

(B) Platnost právní normy je vždy termínově shodná 
s účinností právní normy. 

(C) Účinnosti nabývá právní norma v okamžiku podpisu 
prezidentem republiky. 

(D) Platnosti nabývá právní norma dnem vyhlášení ve 
Sbírce zákonů. 
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33. 

Článek 11 Listiny základních práv a svobod stanoví, že každý 
má právo vlastnit majetek a že vlastnické právo všech 
vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Které 
z následujících tvrzení odpovídá povaze vlastnického práva? 

(A) Vlastnické právo je neomezitelné. 
(B) Předmětem vlastnického práva jsou pouze ovladatelné 

hmotné věci. 
(C) Vlastnické právo je právem absolutním. 
(D) Vlastnické právo státu má jiný rozsah než vlastnické 

právo fyzické osoby. 
  

34. 

Která z následujících žádostí bude řešena podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? 

(A) žádost firmě DEZA a. s. o sdělení průběhu mimořádné 
události, která se stala v areálu společnosti  

(B) žádost o sdělení, kolik stála oprava tělocvičny 
gymnázia, které je zřízeno krajem 

(C) žádost o výpis z Registru vozidel 
(D) žádost o vynesení rozsudku ve věci soudního řízení 

o rozvodu vašeho manželství 
  

35. 

Pan Josef a paní Miluše spolu žili jako partneři deset let od 
roku 2009 do roku 2019. V roce 2016 si sjednali hypoteční 
úvěr ve výši 2 000 000 Kč, přičemž jako dlužníci vůči bance 
byli vedeni oba partneři. V roce 2019 se ale rozešli 
a současně uzavřeli vzájemnou smlouvu o majetkovém 
vypořádání, podle níž celý zbývající závazek ve výši 
500 000 Kč převezme pan Josef. Zároveň platí, že s bankou 
celou záležitost neřešili. V průběhu roku 2020 pan Josef 
přestal dluh splácet. Která z následujících možností vystihuje 
nejpravděpodobnější právní řešení této situace? 

(A) Paní Miluše musí jako spoludlužník dluh doplatit, nemá 
nárok na vrácení peněz od pana Josefa. 

(B) Paní Miluše musí jako spoludlužník dluh doplatit, 
protože smlouva o majetkovém vypořádání nemá na 
postavení dlužníka z pohledu banky vliv. Úhradu 
pak paní Miluše může žádat od pana Josefa. 

(C) Pan Josef a paní Miluše musejí dluh doplatit společně 
a nerozdílně, ani jeden z nich nemá nárok na vrácení 
svých peněz. 

(D) Pan Josef musí prodat nemovitost, na níž vázne 
hypoteční úvěr, dlužnou částku uhradit bance 
a polovinu ze zbytku peněz musí odevzdat paní Miluši. 

  

36. 

Malého Kryštofa jeho matka odložila krátce po narození do 
babyboxu. Důvody, proč tak učinila, se nepodařilo zjistit. 
Matka se totiž následně zdržovala na neznámém místě 
a o Kryštofa nejevila, stejně jako jeho otec, jakýkoli zájem. 
V nemocnici a následně v kojeneckém ústavu byla 
Kryštofovi poskytnuta veškerá péče a Kryštof se měl čile 
k světu. Jakkoli byl jeho osud smutný, brzy se ukázalo, že 
může být lépe. Kryštofovi totiž byli nalezeni noví rodiče. 
Stali se jimi manželé Jana a Michal Ladovi, pár ve věku 
30 let, který ze zdravotních důvodů nebyl schopen mít vlastní 
děti. Malý Kryštof pro ně představoval veliké štěstí, kterého 
si nesmírně vážili. Oba k němu po dokončení celého právního 
procesu získali rodičovskou odpovědnost a Kryštof získal 
postavení společného dítěte obou manželů. Zároveň s tím 
zanikl jeho příbuzenský poměr k původní rodině. 

Která z následujících možností věcně správně odpovídá na 
otázku, jaký právní institut byl ve výše uvedeném případě 
aplikován na vztah Jany a Michala Ladových a malého 
Kryštofa? 

(A) pěstounství 
(B) svěřenectví 
(C) osvojení 
(D) opatrovnictví 
  

37. 

Které z následujících tvrzení o českém trestním právu je 
pravdivé? 

(A) Mladistvému nelze uložit trestní opatření odpovídající 
nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 

(B) Mladiství nejsou trestně odpovědní. 
(C) V případě stažení trestního oznámení proti 

mladistvému je Policie ČR povinna vždy trestní stíhání 
zastavit do doby dosažení zletilosti. 

(D) Publikování informací o průběhu hlavního líčení 
proti mladistvému, které by vedly k jeho ztotožnění 
ve veřejných sdělovacích prostředcích, je zakázáno. 
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38. 

Alena se na pracovním pohovoru na místo asistentky 
obchodního oddělení dozvěděla, že bude-li jako úspěšná 
uchazečka o tuto pozici vybrána, bude s ní uzavřena pracovní 
smlouva na dobu určitou v délce trvání jednoho roku, která 
bude obsahovat i ujednání o zkušební době. O práci měla 
zájem, ale u zkušební doby si nebyla jistá, co znamená. 
Rozhodla se tedy pro jistotu podívat do zákona 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, jak zkušební dobu upravuje. 

Které z následujících tvrzení by bylo v Alenině případě 
v rozporu s tím, co se v zákoníku práce uvádí o zkušební 
době? 

(A) Zkušební doba může být s Alenou sjednána v délce tří 
po sobě jdoucích měsíců od vzniku pracovní smlouvy. 

(B) Zkušební dobu lze s Aleniným souhlasem prodloužit 
na šest po sobě jdoucích měsíců. 

(C) Ujednání o zkušební době musí být s Alenou uzavřeno 
písemně. 

(D) Alena bude moci ve zkušební době kdykoli 
a z jakéhokoli důvodu pracovní poměr zrušit. 

  

39. 

Zákon č. 90/2012 Sb., nazývaný zkráceně jako zákon 
o obchodních korporacích, obsahuje zejména úpravu 
obchodních společností. Za obchodní společnosti přitom 
označuje zejména veřejnou obchodní společnost, ______, 
společnost s ručením omezením a akciovou společnost. Tyto 
obchodní společnosti navíc rozděluje na dvě kategorie, a to 
na osobní a ______. 

Zákon o obchodních korporacích však neupravuje pouze 
obchodní společnosti, ale také ______. Tyto právnické osoby 
jsou poměrně specifické a zákon je definuje jako společenství 
neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem 
vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně 
za účelem podnikání. 

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

(A) družstevní společnost; kapitálové; spolky 
(B) komanditní společnost; právnické; občanská sdružení 
(C) soukromou společnost; státní; fundace 
(D) komanditní společnost; kapitálové; družstva 
  

40. 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vydal stavební 
povolení panu Jindřichovi ke stavbě rodinného domu na jeho 
pozemku. Stavebního řízení se kromě pana Jindřicha 
účastnila paní Marta, která proti stavbě uplatnila námitky, 
neboť novostavba jí omezí výhled do krajiny. Stavební úřad 
však její námitky neshledal jako důvodné. Který 
z následujících postupů může paní Marta použít, aby se 
pokusila zvrátit vydané stavební povolení? 

(A) Paní Marta může podat žalobu proti nečinnosti 
správního orgánu, a to proto, že nevyhověl její námitce 
ohledně výhledu. 

(B) Paní Marta se může proti rozhodnutí o vydání 
stavebního povolení odvolat. 

(C) Paní Marta nemá možnost vydané stavební povolení 
napadnout, protože není vlastníkem pozemku, kde se 
bude stavět. 

(D) Narušením výhledu do krajiny bude porušeno 
vlastnické právo paní Marty, proto se musí bránit 
žalobou u civilního soudu. 
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41. 

Dne 1. května 2004 se Evropská unie rozrostla na 
společenství 25 členských států. Vstup České republiky do 
Unie byl výsledkem úspěšného zakončení přístupových 
rozhovorů, během kterých se projednávaly podmínky členství 
České republiky v EU. 

(zdroj: www.eurokop.cz) 

Která z následujících možností správně uvádí jen ty členské 
státy, které vstoupily do EU později než Česká republika? 

(A) Severní Makedonie, Srbsko, Chorvatsko
(B) Slovinsko, Kypr, Rumunsko
(C) Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko
(D) Chorvatsko, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina

42. 

Záměr stát se členským státem může ztroskotat nejen v rámci 
vyjednávání s Unií, ale též na vnitrostátní úrovni. Na základě 
záporného výsledku referenda v letech 1972 a 1994 nemohlo 
už dvakrát ratifikovat sjednané přístupové smlouvy ______, 
které tak nevstoupilo do Společenství a do Unie. Stejně tak 
mohou evropské státy – jako samostatné a svrchované státy 
– dlouhodobě zavrhovat příležitost stát se členským státem.
______ je evropským státem nepochybně naplňujícím
všechna kritéria pro vstup do Unie. Většina obyvatel tohoto
státu však vstup do Unie soustavně odmítá a vláda jej
přestala prosazovat. V roce 2016 tak oficiálně stáhla žádost
o členství podanou v roce 1992.

(Tomášek, Michal;Týč, Vladimír: Právo Evropské unie) 

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

(A) Finsko; Andorra
(B) Norsko; Švýcarsko
(C) Portugalsko; Norsko
(D) Turecko; Island

43. 

Studenti z členských zemí EU mohou studovat téměř na 
všech školách v rámci EU. Se studiem v jiné členské zemi 
EU jsou spojeny některé výhody i povinnosti. 

Které z následujících tvrzení o studentech z členských zemí 
EU studujících v těchto zemích je pravdivé? 

(A) Pokud je student zapsán na veřejnou vysokou školu,
musí plynule ovládat jazyk dané země na úrovni C1.

(B) Pokud je na škole vyžadováno školné, student platí
částku, jež se odvíjí od průměrného platu jeho země
původu.

(C) Student z jakékoli členské země EU může zažádat
stát, který danou školu zřizuje, o příspěvek na
školné.

(D) Student z jakékoli členské země EU má nárok písemné
přijímací zkoušky skládat ve svém rodném jazyce 
(nikoli však ústní). 

44. 

Které z následujících tvrzení o rozpočtu Evropské unie je 
pravdivé? 

(A) Kontrolu hospodaření Evropské unie, jejích příjmů
a výdajů zabezpečuje Evropská centrální banka.

(B) Největší část rozpočtu EU je vynakládána na
administrativní řízení chodu EU.

(C) Na základě návrhů orgánů a institucí EU připravuje
návrh rozpočtu Evropská komise.

(D) Česká republika na svém členství v EU z pohledu
rozpočtu EU pravidelně tratí, jelikož pravidelně více
přispívá, než z něj následně získá.
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45. 

Připomeňme, že koncept, na němž je Evropská unie založena, 
není koncept imperiální, není to impérium diplomaticky 
a vojensky sdružující různé společnosti, jež si zachovávají 
svou identitu a svůj způsob vnitřního občanského 
a ekonomického uspořádání. Je to koncept integrace. 
Záměrem zakladatelů Evropy bylo zajistit, aby jak fyzické, 
tak právnické osoby z kterékoli členské země mohly 
komunikovat a spolupracovat s fyzickými a právnickými 
osobami všech ostatních zemí přímo, bez asistence státu. To 
ovšem předpokládalo, že tito lidé budou znát a respektovat 
stejná pravidla chování, která umožňují uzavírat smlouvy 
a obchodovat efektivním a nekonfliktním způsobem, jinými 
slovy stejný právní řád a stejné mravy. Je známo, že právo 
nelze nikdy vyčerpávajícím způsobem zformulovat do 
zákonů. Aby právo správně a systémově fungovalo, musejí 
právní subjekty sdílet kromě znalosti psaných zákonů také 
stejná základní morální pravidla, a dokonce i svým způsobem 
stejný společný „světonázor“, jenž zaručuje stejné vnímání 
právních předpisů stanovených zákonem. Není-li tomu tak, ve 
vzájemné komunikaci to fatálně drhne, vznikají 
nedorozumění, spory a konflikty, což brzdí vzájemnou 
spolupráci. Vnímání stejných pravidel však funguje, jak je 
ověřeno, pouze ve společenství, které má relativně 
homogenní kulturu. Idea „multikulturalismu“ je tedy ze 
sociologického hlediska absurdní. 

(Philippe Nemo: Technokratické šílenství povede ke ztrátě 
evropské duše) 

Francouzský filosof Philippe Nemo je jedním z kritiků 
současné podoby evropské integrace. Která z následujících 
možností nejlépe vystihuje, jak si na základě toho, co je 
uvedeno v textu, nejspíše Nemo představuje ideální podobu 
EU? 

(A) Do EU by měly vstupovat pouze státy, které sdílejí
jednu kulturu, etická pravidla a pohled na právní
řád.

(B) Jednotlivé členské státy si mají zachovat co největší
míru vlastní identity, ale měly by být současně schopny
přijímat společná nařízení přicházející z Bruselu.

(C) Je důležité, aby z EU vznikl jeden velký superstát,
který bude zprostředkovatelem vazeb mezi
jednotlivými subjekty v rámci EU.

(D) Konflikty a nedorozumění mezi státy brzdí integrační
proces a mělo by se jim předcházet co největší
heterogenitou v rámci EU.

46. 

Která z následujících možností správně uvádí českou 
politickou stranu či hnutí, jež ve volbách do Evropského 
parlamentu v roce 2019 (1) získala nejvíce mandátů a (2) 
naopak neobhájila žádný ze svých mandátů z předchozího 
období? 

(A) (1) ANO; (2) ODS
(B) (1) ODS; (2) KSČM
(C) (1) ANO; (2) ČSSD
(D) (1) Piráti; (2) TOP 09 + STAN

47. 

Tzv. drobečková politika (bezvýhradná podpora českých 
politických stran konzervativní vládě ve Vídni) přinesla 
v letech 1879–1891 dílčí úspěchy a ústupky Čechům. Která 
z následujících možností správně uvádí některé z nich? 

(A) Uzákonění českého jazyka jako jediného úředního
jazyka na etnicky většinovém českém území.

(B) Rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou
a německou část a uzákonění češtiny jako tzv.
vnějšího úředního jazyka.

(C) Český jazyk se stal plně úředním (státní úředníci včetně
rakouských Němců jej museli aktivně znát a užívat
v úředním styku).

(D) České země mohly obnovit v rámci Rakousko-Uherska
svoji vlastní měnu – Korunu českou.

48. 

Na důsledky které historické události poukazuje výše 
uvedená karikatura britského autora Davida Lowa 
Československý kámen spouštějící lavinu? 

(A) na důsledky tzv. Sudetské krize v roce 1938
(B) na důsledky komunistického převratu

v Československu v roce 1948
(C) na důsledky sovětské okupace Československa v roce 1968 
(D) na důsledky pádu komunistického režimu

v Československu v roce 1989
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49. 

Přijetí kandidatury znamenalo pro mne opravdu oběť a stálo 
mne těžký duševní boj, protože všechny moje osobní zájmy se 
tomu vzpíraly. Nebyl jsem úplně přesvědčen, když mi bylo 
přijetí líčeno jako má občanská povinnost, ale nebyl jsem si 
také jist, nepramení-li moje námitky z podvědomé touhy po 
klidu skromného soukromí, které by mi po čtyřiceti letech 
veřejné služby nejlépe hovělo. Za těchto čtyřicet let zvykl 
jsem sloužit, a tak jsem automaticky podrobil se i této nejtěžší 
službě mého života v době, kdy mé síly, sotva kdy k tomuto 
úkolu dostatečné, jsou již velmi ochablé. Bylo mi to tím těžší, 
že jsem nikdy neměl ctižádosti tohoto druhu, že by mi mohla 
nějak zpříjemňovat tuto službu. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Ukázka z dopisu adresovanému historikovi Josefu Šustovi 
zachycuje pocity jednoho z československých prezidentů 
v době po přijetí kandidatury na post hlavy státu. Která 
z následujících možností správně uvádí o jakého 
československého prezidenta se jedná? 

(A) o Edvarda Beneše 
(B) o Emila Háchu 
(C) o Gustáva Husáka 
(D) o Václava Havla 
  

50. 

Nikdo totiž nestojí o lidi „dřívějšího režimu“. Jsou 
podezíráni z nepružnosti a z neochoty přizpůsobovat se 
novým poměrům. Přizpůsobit se je ovšem těžké i mladším, 
nežli jsem já. Normování, plánování, zachycování 
každodenního výkonu v grafech a diagramech, věčné 
schůzování, školení a mlácení prázdné slámy na poradách, 
které neberou konce, revize, kontroly a prověrky pracovišť – 
všechny tyto otrokářské vymoženosti by stačily připravit 
o nervy člověka se železným zdravím a přivést do blázince 
největšího flegmatika. A přitom podezíravost, vzájemné 
sočení, nedůvěra jednoho vůči druhému, tiché zatínání zubů 
a předstírání loyálnosti. Znelíbíš se – určí tě do „výroby“. 
Proneseš někde neopatrné slovo – a pošlou tě bez jakéhokoli 
řízení do tábora nucených prací […]. Projevíš „buržoazní 
sklony“ nebo „asociálnost“ – a zbaví tě bytu, zkonfiskují jeho 
zařízení a odsoudí tě do uranových dolů v Jáchymově. Právo 
a zákon? Neexistují. Spravedlnost a řád? Směšné přežitky. 
Je jediné východisko: stáhnout se do soukromí – pokud dnes 
ovšem při systému partajních fízlů a domovních desítkářů 
existuje soukromí. 

Ukázka z pamětí brněnského spisovatele Čestmíra Jeřábka 
zachycuje tísnivé pocity nemalé části československé 
společnosti. Která z následujících možností správně uvádí, 
o jaké období se jedná? 

(A) o období tzv. druhé československé republiky 
1938–1939 

(B) o období nacistické okupace 1939–1945 
(C) o období tzv. československého stalinismu 1948–

1953 
(D) o počáteční fázi tzv. normalizace 1969–1975 
  

51. 

 
Jedná se o období nepokojů popisované řadou historiků jako vlna 
občanských a národních revolucí. První nepokoje propukly na 
Sicílii. Následovaly další, jež přerostly v revoluci ve Francii, která 
se přelila i do dalších částí kontinentální Evropy. Ačkoli byly 
revoluce potlačeny, podařilo se v řadě zemí prosadit významné 
změny, jako například zrušit robotu, ustanovit ústavu, zřídit 
obecní samosprávy, prosadit některé občanské svobody apod. 
Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jak označujeme 
období, které je v textu charakterizováno? 
(A) období monarchizace 
(B) tzv. velká hra (The Great Game) 
(C) Velká říjnová revoluce 
(D) Jaro národů 
  
52. 

1) bitva u Stalingradu 
2) vylodění Spojenců na Sicílii 
3) porážka Francie 
4) napadení SSSR Německem 
5) „zimní válka“ Sovětů proti Finům  

Ve které z následujících možností jsou události druhé světové 
války uvedeny správně v chronologickém pořadí od nejstarší 
po nejnovější? 

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

53. 

John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident Spojených států 
amerických, zastával úřad od ledna 1961 do listopadu 1963. 
Které z následujících událostí se nedožil, neboť na něj byl 
spáchán atentát? 
(A) Kubánské revoluce, tj. svržení Batistova režimu 

a ustavení vlády vedené Fidelem Castrem 
(B) založení státu Izrael 
(C) kosmického letu Apollo 11, během kterého lidé 

poprvé stanuli na Měsíci 
(D) založení Organizace spojených národů (OSN) 
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54. 

Jedna z dnes již ikonických fotografií, která se posléze 
dostala i jako graffiti na fragment Berlínské zdi, zachycuje 
polibek státníků Ericha Honeckera a Leonida Brežněva a její 
originál byl pořízen 7. října 1979. Při jaké příležitosti se 
uvedeného data státníci potkali? 
(A) při oslavách 30. výročí založení Německé

demokratické republiky
(B) při pádu Berlínské zdi a opětovném setkání Berlíňanů

po 30 letech rozdělení města
(C) při podpisu smlouvy, kde se mocnosti vzdaly

vzájemných náhrad válečných škod z 1. světové války
(D) při projednání politických změn v Sovětském svazu,

tzv. Perestrojky

55. 

V klasickém dělení ekonomie rozlišujeme makroekonomii 
a mikroekonomii. Ve které z následujících možností je 
uvedena oblast spadající mezi zájmy studia makroekonomie? 
(A) rozpočet domácnosti
(B) rozdělení práce mezi členy domácnosti
(C) struktura hrubého domácího produktu
(D) individuální akumulace lidského kapitálu
  
56. 

Společenské změny v České republice na začátku 90. let zvýšily 
poptávku po právnických profesích, ale nezměnily poptávku po 
lékařích. V krátkém období lze považovat nabídku těchto 
profesí za fixní, protože doplnit si lékařské nebo právní vzdělání 
vyžaduje čas. Jaký vývoj mzdy právníků a lékařů bylo možné 
v dané situaci očekávat (berte v potaz jednoduchý model 
poptávky a nabídky práce)? 

(A) Rovnovážná mzda právníků rostla rychleji než
mzda lékařů.

(B) Rovnovážná mzda lékařů rostla rychleji než právníků.
(C) Obě rovnovážné mzdy rostly, a to stejně rychle.
(D) Rovnovážná mzda nerostla lékařům ani právníkům.
  
57. 

Která z následujících služeb poskytovaných v ČR se svým 
charakterem nejvíce blíží monopolu? 

(A) Poskytování datových tarifů společností T-mobile.
(B) Provozování datových schránek Českou poštou.
(C) Prodej ovocných jogurtů společností Madeta.
(D) Prodej bot společností Baťa.

58. 

Představte si, že pracujete jako řidič tramvaje v místním 
podniku. Vaše měsíční hrubá mzda činí dlouhodobě 
37 000 Kč a i v nadcházejícím roce zůstane stejná. Ve 
večerních zprávách se od guvernéra České národní banky 
dozvíte, že pro nadcházející rok se očekává meziroční inflace 
ve výši 2 %. 

Jak se za jinak nezměněných okolností očekávaná vyšší 
inflace projeví v příštím roce na vaší nominální a reálné 
mzdě? 

(A) Nominální mzda klesne, reálná mzda zůstane nezměněna.
(B) Nominální i reálná mzda klesne.
(C) Nominální mzda zůstane nezměněna, reálná mzda

klesne. 
(D) Nominální i reálná mzda vzroste.

59. Úloha na základě NOK vyřazena.

Zjednodušený vzorec, který dává do vztahu míru inflace 
a nominální a reálnou úrokovou míru, vypadá následovně: 
Nominální úroková míra je součtem reálné úrokové míry 
a míry inflace. 

Milan a Jirka se domluvili, že Milan půjčí Jirkovi peníze na 
jeden rok za reálný úrok 5 %. Protože oba shodně očekávají, 
že inflace bude na úrovni 4 %, podepsali smlouvu, která 
ustavuje, že Pavel bude platit nominální úrok 9 %. 

Představte si situaci, kdy po dobu trvání půjčky nedojde ke 
změně cenové hladiny a inflace místo očekávaných 4 % 
dosáhne hodnoty 0 %. Které z následujících tvrzení bude 
v takové situaci pravdivé? 

(A) Milan na půjčce reálně vydělá víc, než čekal v době
jejího sjednání.

(B) Nic zásadního se nestane. Inflace nemá vliv na
přerozdělení majetku mezi věřitelem a dlužníkem.

(C) Jirka na půjčce vydělá, protože reálná cena půjčky je
záporná. 

(D) Jirka bude muset nominálně zaplatit víc, než stojí ve
smlouvě.

60. 

Která z následujících možností je nejvhodnějším příkladem 
zaměstnání v terciárním sektoru? 

(A) stavební dělník pracující na výstavbě nového
obchodního centra.

(B) farmář pěstující na své farmě bioředkvičky a salát
(C) lékař pracující ve fakultní nemocnici
(D) pojišťovací agent specializující se na životní

pojištění 
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