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Test ze základů společenských věd  – varianta A 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):       

 

 

Jméno:                                                                                             Studijní kombinace: 
 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení 

na FF OU pro akademický rok 2010/2011a že se seznámím s výsledky přijímacího 

řízení na úřední desce FF OU nebo na internetových stránkách 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index.  Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem 

způsobilý(á) vykonat písemný test.                                                                     

                                                                                      …………………………. 

                                                                                                 podpis 

Vyplňuje katedra 

 

Počet bodů: 

 

Vyhodnotil: 

 

Správné odpovědi na otázky 1 – 33 zapisujte do tabulky na 4. straně proškrtnutím příslušného okénka křížkem X. 

Pokud se zmýlíte, přeškrtejte celé okénko. Pokud bude v některém sloupci zaškrtnuto více okének, pokládá se 

odpověď za neplatnou. U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí 3 body, 

nesprávná žádným bodem. Maximálně možný počet za tuto část písemného testu je 99 bodů. Za odpověď na 

doplňkovou otázku na str. 4 je možno získat 1 bod.                                                

 

1. Aristotelovy kategorie jsou 

a) podstata, kvantita, kvalita, vztah, místo, čas, poloha, vlastnictví, činnost, trpnost. 

b) res cogitans a res extensa.                             c) hylé, morfé, dynamis, energeia a arché. 

2. Erós je podle Platóna 

a) kalokagatický přirozený pud, projevující se láskou k mladým chlapcům (paideraistheia). 

b) jemnohmotná forma přirozeného sexuálního pudu. 

c) lnutí duše k pravdě, dobru a kráse, k onomu ideálnímu, co prozařuje skrze jednotlivé věci. 

3. Následující náboţenství vznikla v tomto pořadí 

a) judaismus, křesťanství, islám 

b) křesťanství, judaismus, islám 

c) islám, judaismus, křesťanství 

4. Dva hlavní směry v buddhismu jsou: 

a) ţluté čapky – červené čapky      

b) bön – tlön      

c) mahájána – hinajána    

5. Kdosi byl nespokojen, jak pomalu mu roste obilí. Šel a povytahoval je. Přišel domů unavený a řekl: Celý den jsem 

pomáhal obilí růst. Jeho syn běžel rychle na pole – ale obilí už bylo zvadlé. 

Tento příběh je typický pro: a) buddhismus        b) konfucianismus        c) taoismus 

6. Thomasem S. Kuhnem zavedený pojem paradigma znamená: 

a) Všeobecně uznávaný výsledek vědeckého výzkumu, který po jistý čas slouţí společenství odborníků jako model 

problémů a jejich řešení. 

b) Vědecký protimluv, střet dvou vzájemně si odporujících teorií. 

c) Nalezení celostní perspektivy, v níţ se slučují jednotlivé dílčí aspekty. 

7. Reprezentativnost vzorku v sociologii znamená, ţe 

a) byli vybráni jedinci, u nichţ se zkoumaná vlastnost nejlépe vyvinula. 

b) vzorek byl vybrán tak, aby optimálně reprezentoval badatelův přístup, panující teorie a pouţívané statistické metody. 

c) vzorek má stejné sloţení jako základní soubor. 

8. Karl Raimund Popper hájil oproti Wittgensteinově metodě verifikace svou metodu falzifikace. V čem tato metoda 

spočívá? 

a) V prověřování vnitřní logické konzistence jednotlivých vědeckých hypotéz nebo teorií. Jsou-li logicky nesporné, jsou 

také pravdivé. 

b) V prověřování falibility, tedy vyvratitelnosti jednotlivých hypotéz nebo teorií. Pokud odolávají pokusům o vyvrácení, 

mohou prozatím platit za pravdě-podobné nebo pravdě se blíţící – pokud nebo dokud nebudou vyvráceny. 

c) Za pravdivou je moţno pokládat jen tu hypotézu nebo teorii, vůči níţ existuje nějaká její negativní, falešná teorie. 

9. Na základě experimentu v amerických základních školách bylo zjištěno, ţe chování a výkon dětí mohou být ovlivněny 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index


tím, co od nich učitelé očekávají. Jak se tento jev označuje?  

a) Haló efekt      b) Pygmalion efekt      c) Golem efekt 

10. Mezi nejznámější představitele poválečného 

ekonomického myšlení nepatří: 

a) Garry S. Becker 

b) August Friedrich Hayek 

c) Adam Smith 

11. Co je to OPEC? 

a) Organizace zemí vyváţejících ropu. 

b) Organizace hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. 

c) Liga arabských států. 

Nic na světě není tak měkké a poddajné 

jako voda, 

a přece v tom, jak zdolává pevné a silné, 

ji nic nepřekoná. 

Proto ji nic nemůže zastoupit. 

 

Není na světě, kdo by nevěděl, 

že slabé překonává silné, 

že poddajné překonává pevné, 

a přece nikdo neumí podle toho jednat 

 

12. Tento úryvek je z knihy: 

a)  I-ťing     b) Tao te ťing     c) Hovory Konfuciovy 

13. Opakem askeze je 

a) hédonismus    b) altruismus    c) filantropie 

 

14. Co je to, kdyţ se řekne „Ariadnina nit“? 

a) ozdoba oděvu jednoznačně identifikující osobu krále 

(vůdce) 

b) vraţedný nástroj 

c) vodítko v labyrintu 

15. Přítomnost bludů je charakteristická pro  

a) neurózy 

b) psychózy 

c) úzkostné poruchy 

 

16. Jakými cizími výrazy označujeme víru v osud, v předurčení? 

a)  predestinace, fatalismus 

b)  indeterminismus, prejudice 

c)  preskripcionismus, predikcionismus 

17. Feministickým studiím se také říká: 

a) gender studies      

b) political correctness      

c) sexual harassment 

18. Psycholog provádí zkoumání pozornosti u dětí; začne testovat skupinu dětí brzy po narození. Testování opakuje ve 

věku 3 měsíců, 6 měsíců, 1 roku a 2 let. Jaký přístup pouţívá? 

a) průřezový přístup       b) longitudinální přístup       c) kohortový přístup 

19. Které z uvedených tvrzení je přesvědčivou kritikou 

behaviorismu? 

a) behaviorismus nebral v úvahu emoce a myšlenky 

b) behaviorismus podceňoval význam učení 

c) behaviorismus byl příliš závislý na metodě introspekce 

 

20. Teorie otevřené společnosti K. R. Poppera, která sebe 

sama nechává testovat metodou falzifikace, připomíná 

a) darwinismus       

b) fašismus 

c) marxismus 

21. Hermeneutický kruh je 

a) společenství filozofů a sociologů volně se scházejících v akademickém prostředí ve Vídni, v Praze a ve Frankfurtu 

b) cyklus začínající vrţeností do existence, z níţ není úniku – snad kromě sebevraţdy – jinak neţ v revoltě proti slepému 

osudu, která ovšem nakonec opět ústí do absurdity nudy kaţdodenního ţivota 

c) teorie, podle níţ kaţdé porozumění něčemu předpokládá jisté předporozumění dané věci, které ovšem způsobí, ţe 

porozumění je zakaleno, zkresleno právě oním předporozuměním Víme-li to, budeme muset vţdy danou věc vykládat, ale 

současně vykládat i to, jak vţdy nově dané věci rozumíme 

22. Známé filozofky jsou 

a) Hannah Arendtová, Edita Steinová 

b) Milena Jesenská, Marie Sklodowska-Curie 

c) Brigitte Mohnhauptová, Elfriede Jelinek 

23. Který systém ve Freudově pojetí osobnosti představuje 

zvnitřněnou reprezentaci hodnot a morálky společnosti?  

a) ego      b) superego      c) id 

 

24. Popularizaci vědy se u nás věnují časopisy 

a) Vesmír, Svět 21. století, Dějiny a současnost 

b) Reflex, 100+1, Koktejl 

c) Nová Akropolis, Souvislosti, Nová Mysl 

25. Na Edmunda Husserla navázal 
a) M. Foucault, R. Rorty, V. Bělohradský   

b) T. G. Masaryk, R. Carnap, Praţský lingvistický krouţek 

c) Eugen Fink, Hans George Gadamer, Jan Patočka 

26. Pozitivní právo je to,    

a) co ukládá zákonodárce – ať uţ jedinec, skupina či národ. Otázka po mravní oprávněnosti takového práva je zbytečná. 

b) co se dá odvodit z přirozenosti člověka nebo z Boţí vůle, případně z podstaty člověka jako mravně oprávněné. 

c) co člověka nutí konat dobro, na rozdíl od těch pohnutek, které mu zabraňují konat zlo. 



27. Jaká je role centrální banky ve státě s liberální ekonomikou? 

a) Je největší bankou v zemi, sídlí zpravidla v hlavním městě, určuje ostatním bankám pravidla jejich ekonomického 

chování. Doporučuje vládě, jak má nastavit minimální mzdu a ţivotní minimum. 

b) Je místní pobočkou Světové banky a vykonává v zemi dohled nad ostatními bankami. Chrání místní měnu před 

krachem. 

c) Je nástrojem státní monetární (měnové) politiky a stanovováním diskontní sazby ovlivňuje výši úroků, jeţ komerční 

banky uplatňují při poskytování úvěrů. 

28. Co to byla Bartolomějská noc? 

a) okázalá slavnost u příleţitosti sňatku Filipa Sličného s Johannou Šílenou roku 1496 

b) masakr francouzských protestantů v Paříţi v roce 1572 

c) poprava 27 vůdců stavovského povstání v Čechách v roce 1621 

29. Organizace Transparency International se zabývá 

a) situací politických vězňů v jednotlivých zemích 

b) potíráním korupce 

c) bojem za svobodu slova a právo na informace 

30. Úzkost filozoficky tematizují především 

a) L. Feuerbach a K. Marx  

b) S. Kierkegaard a M. Heidegger 

c) H. Bergson a M. Merleau-Ponty 

Domnělou nestrannost západních humanitních a sociálních věd a kreativitu západního umění ukazuje jako stranický 

a determinovaný výraz specifických okolností. Kultura Západu není vtělením univerzálního lidství, nýbrž historicky 

vzniklým souborem diskursů a institucí. Západní vědy a umění nejsou výrazem nestrannosti a tvořivosti emancipovaného 

člověka jako takového, ale předsudků jedné zvláštní kultury. 

Toto vytváření sebe sama skrz zobrazování druhého je sice primárně operací představivosti a diskursů, jeho poslední smysl 

je však mocenský. Jak si pod vlivem Hegelovy dialektiky pána a raba uvědomil již Jean-Paul Sartre, pánem je ten, kdo je 

s to pojmenovat a definovat druhého jeho zařazením pod zvláštní kategorii, rabem ten, kdo není schopen oplatit pánovi 

stejnou mincí, a tak mu umožňuje žít v iluzi, že jeho bytí – jakožto bytí svobodného subjektu – všechny zvláštní kategorie 

překračuje. Orientálcova obecná lidskost a individualita byly redukovány na projev „arabské mysli“, „semitské kultury“, 

„islámské civilizace“. Naopak orientalista zaujal pozici toho, kdo se již osvobodil z předsudků zvláštních kolektivních entit 

a kultur a dosáhl stanoviska univerzálního rozumu, které je zároveň stanoviskem svobodné tvorby sebe sama. Univerzalita 

a jedinečnost evropského člověka je tedy opřena o redukci Neevropanů na otroky zvláštních skupinových identit typu 

Orientu. 

 

31. Který z následujících výroků je pravdivý? 

a) V textu je kritizována údajná objektivita, nestrannost a univerzalita západních humanitních a   

    společenských věd, včetně orientalistiky. 

b) V textu je kritizován mocenský nárok ţidovské (neárijské) evropské vědy, která však pro svůj neevropský  

     původ nemůţe aspirovat na univerzalitu. 

c) V textu je řeč o potřebě hermeneuticky přeloţit cizorodé prvky orientálních kultur do jazyka a pojmových  

    struktur západní mysli. 

 

32. O které knize je v textu řeč? 

a) SAID, Edward. Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Praha : Paseka, 2008. 

b) BURUMA, Ian, AVISHAI, Margalit. Okcidentalismus. Západ očima nepřátel. Praha : NLN, 2005. 

c) HUNTINGTON, Samuel. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha : Rybka, 2001. 

33. Která charakteristika nejvíce vystihuje postmodernismus? 

a) Usiluje o sociální spravedlnost v kulturně pluralitním světě. Hledá pravdu a obecný smysl ve světě roztříštěném do 

fragmentů. Pokouší se o diskurs jakoţto scelující vyprávění, které poskytuje jednotný ideový základ. 

b) Pracuje metodou diskursu v rámci různých typů racionalit, jejichţ výpovědi jsou natolik rozdílné (diferentní), ţe jsou 

navzájem nesrozumitelné. Existence rozporných stanovisek je však podle postmodernistů lepší neţ snaha dosáhnout 

sjednocení v nějakém mýtu nebo v totalitní ideologii. 

c) Zdůrazňuje rozum, nezávislou racionalitu. Usiluje o epistémé jakoţto transcendentální způsob myšlení a jednání. 

Dovolává se univerzálního rozumu, který by mohl poskytnout jednotný výklad světa a komentář jeho dění. 

 

 

 

 

Doplňková otázka: K tomuto přijímacímu řízení byly předepsány publikace 

BLECHA, Ivan. Filosofie – základní problémy. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. 

BLECHA, Ivan. Filosofická čítanka. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. 

KOL. Odmaturuj ze společenských věd. Brno : Didaktik, 2003. 

Kromě toho bylo doporučeno ještě dalších 8 knih. Kterou z těchto osmi knih jste četli?  

Napište autora a název publikace: 



 Vyplňuje katedra: 

 

A a) b) c) 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 

 

Základy společenských věd – varianta A 

Přijímací řízení pro rok 2010/11 

 

Správná řešení testových otázek 1 – 33: 

 

 

1a; 2c; 3a; 4c; 5c; 6a; 7c; 8b; 9b; 10c; 11a; 12b; 13a; 14c; 15b; 16a; 17a; 18b; 19a; 20a; 21c; 22a; 23b; 24a; 25c; 26a; 27c; 

28b; 29b; 30b; 31a; 32a; 33b 

Doplňková otázka – jedna z těchto knih: 

 

BAUMAN, Z. Globalizace – důsledky pro člověka. Praha : Mladá fronta, 1999. 

FROMM, E. Umění milovat. Praha : Český klub, 1996. 

FROMM, E. Mít nebo být. Praha : Naše vojsko, 1994. 

LYON, D. Jeţíš v Disneylandu – náboţenství v postmoderní době. Praha : Mladá fronta, 2002. 

MACHIAVELLI, N. Vladař. Praha : Ţelezný, 1997.  



NIETZSCHE, F. Soumrak model čili kterak se filosofuje kladivem. Praha : Kawana, 1993. 

PLATÓN. Obrana Sókrata (In PLATÓN. Euthyfrón, Obrana Sókrata, Tritón. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a 

politiku, 1994.) 

Tao te ťing. Praha : DharmaGaia, 1997.  

 

Správná odpověď se hodnotí 3 body, nesprávná ţádným bodem. 

 

 

 

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: AJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 12 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65,17 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  14,66 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

                                                                                               

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: ČJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 18 

Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,89 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  14,83 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: FJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky:  91 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  14,85 

             Decilové hranice výsledku zkoušky:                                                                                            

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: Hi-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 13 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,85 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  10,78 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

             Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: La-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 97 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 38,89 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:                                                     

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: NJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 81 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61,17 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,42 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:                                                                                            

 

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: PJ-ZSV 



 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky:  51 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:                                                                                            

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: Ps-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 73 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky:92  

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,78 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,28 

             Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

                                                                                          

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: RJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,20 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  13,35 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

                       

                                                                    

                   

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: ŠJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 63 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  4,24 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

     

 

 

 

 

 

                   

 

Test ze základů společenských věd  - varianta B 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):       

 

 

Jméno:                                                                                             Studijní kombinace: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení 

na FF OU pro akademický rok 2010/2011a že se seznámím s výsledky přijímacího 

řízení na úřední desce FF OU nebo na internetových stránkách 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index.  Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem 

způsobilý(á) vykonat písemný test.                                                                     

                                                                                      …………………………. 

                                                                                                 podpis 

Vyplňuje katedra 

 

Počet bodů: 

 

Vyhodnotil: 

 

Správné odpovědi na otázky 1 – 33 zapisujte do tabulky na 4. straně proškrtnutím příslušného okénka křížkem X. 

Pokud se zmýlíte, přeškrtejte celé okénko. Pokud bude v některém sloupci zaškrtnuto více okének, pokládá se 

odpověď za neplatnou. U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí 3 body, 

nesprávná žádným bodem. Maximálně možný počet za tuto část písemného testu je 99 bodů. Za odpověď na 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index


doplňkovou otázku na str. 4 je možno získat 1 bod.                                                

 

1. Pozitivní právo je to,    

a) co ukládá zákonodárce – ať uţ jedinec, skupina či národ. Otázka po mravní oprávněnosti takového práva je zbytečná. 

b) co se dá odvodit z přirozenosti člověka nebo z Boţí vůle, případně z podstaty člověka jako mravně oprávněné. 

c) co člověka nutí konat dobro, na rozdíl od těch pohnutek, které mu zabraňují konat zlo. 

2. Jaká je role centrální banky ve státě s liberální ekonomikou? 

a) Je největší bankou v zemi, sídlí zpravidla v hlavním městě, určuje ostatním bankám pravidla jejich ekonomického 

chování. Doporučuje vládě, jak má nastavit minimální mzdu a ţivotní minimum. 

b) Je místní pobočkou Světové banky a vykonává v zemi dohled nad ostatními bankami. Chrání místní měnu před 

krachem. 

c) Je nástrojem státní monetární (měnové) politiky a stanovováním diskontní sazby ovlivňuje výši úroků, jeţ komerční 

banky uplatňují při poskytování úvěrů. 

3. Úzkost filozoficky tematizují především 

a) L. Feuerbach a K. Marx  

b) S. Kierkegaard a M. Heidegger 

c) H. Bergson a M. Merleau-Ponty 

4. Organizace Transparency International se zabývá 

a) situací politických vězňů v jednotlivých zemích 

b) potíráním korupce 

c) bojem za svobodu slova a právo na informace 

5. Co to byla Bartolomějská noc? 

a) okázalá slavnost u příleţitosti sňatku Filipa Sličného s Johannou Šílenou roku 1496 

b) masakr francouzských protestantů v Paříţi v roce 1572 

c) poprava 27 vůdců stavovského povstání v Čechách v roce 1621 

6. Psycholog provádí zkoumání pozornosti u dětí; začne testovat skupinu dětí brzy po narození. Testování opakuje ve 

věku 3 měsíců, 6 měsíců, 1 roku a 2 let. Jaký přístup pouţívá? 

a) průřezový přístup       b) longitudinální přístup       c) kohortový přístup 

7. Feministickým studiím se také říká: 

a) gender studies      

b) political correctness      

c) sexual harassment 

8. Jakými cizími výrazy označujeme víru v osud, 

v předurčení? 

a)  predestinace, fatalismus 

b)  indeterminismus, prejudice 

c)  preskripcionismus, predikcionismus 

9. Na základě experimentu v amerických základních školách bylo zjištěno, ţe chování a výkon dětí mohou být ovlivněny 

tím, co od nich učitelé očekávají. Jak se tento jev označuje?  

a) Haló efekt      b) Pygmalion efekt      c) Golem efekt 

10. Aristotelovy kategorie jsou 

a) podstata, kvantita, kvalita, vztah, místo, čas, poloha, vlastnictví, činnost, trpnost. 

b) res cogitans a res extensa.                             c) hylé, morfé, dynamis, energeia a arché. 

 

11. Reprezentativnost vzorku v sociologii znamená, ţe 

a) byli vybráni jedinci, u nichţ se zkoumaná vlastnost nejlépe vyvinula. 

b) vzorek byl vybrán tak, aby optimálně reprezentoval badatelův přístup, panující teorie a pouţívané statistické metody. 

c) vzorek má stejné sloţení jako základní soubor. 

12. Thomasem S. Kuhnem zavedený pojem paradigma znamená: 

a) Všeobecně uznávaný výsledek vědeckého výzkumu, který po jistý čas slouţí společenství odborníků jako model 

problémů a jejich řešení. 

b) Vědecký protimluv, střet dvou vzájemně si odporujících teorií. 

c) Nalezení celostní perspektivy, v níţ se slučují jednotlivé dílčí aspekty. 

13. Karl Raimund Popper hájil oproti Wittgensteinově metodě verifikace svou metodu falzifikace. V čem tato metoda 

spočívá? 

a) V prověřování vnitřní logické konzistence jednotlivých vědeckých hypotéz nebo teorií. Jsou-li logicky nesporné, jsou 

také pravdivé. 

b) V prověřování falibility, tedy vyvratitelnosti jednotlivých hypotéz nebo teorií. Pokud odolávají pokusům o vyvrácení, 

mohou prozatím platit za pravdě-podobné nebo pravdě se blíţící – pokud nebo dokud nebudou vyvráceny. 

c) Za pravdivou je moţno pokládat jen tu hypotézu nebo teorii, vůči níţ existuje nějaká její negativní, falešná teorie. 

14. Teorie otevřené společnosti K. R. Poppera, která sebe 

sama nechává testovat metodou falzifikace, připomíná 

a) darwinismus       

b) fašismus 

c) marxismus 

15. Které z uvedených tvrzení je přesvědčivou kritikou 

behaviorismu? 

a) behaviorismus nebral v úvahu emoce a myšlenky 

b) behaviorismus podceňoval význam učení 

c) behaviorismus byl příliš závislý na metodě   

introspekce 

16. Erós je podle Platóna 

a) kalokagatický přirozený pud, projevující se láskou k mladým chlapcům (paideraistheia). 



b) jemnohmotná forma přirozeného sexuálního pudu. 

c) lnutí duše k pravdě, dobru a kráse, k onomu ideálnímu, co prozařuje skrze jednotlivé věci. 

17. Následující náboţenství vznikla v tomto pořadí 

a) judaismus, křesťanství, islám 

b) křesťanství, judaismus, islám 

c) islám, judaismus, křesťanství 

18. Dva hlavní směry v buddhismu jsou: 

a) ţluté čapky – červené čapky      

b) bön – tlön      

c) mahájána – hinajána 

19. Kdosi byl nespokojen, jak pomalu mu roste obilí. Šel a povytahoval je. Přišel domů unavený a řekl: Celý den jsem 

pomáhal obilí růst. Jeho syn běžel rychle na pole – ale obilí už bylo zvadlé. 

Tento příběh je typický pro: a) buddhismus        b) konfucianismus        c) taoismus 

Nic na světě není tak měkké a poddajné 

jako voda, 

a přece v tom, jak zdolává pevné a silné, 

ji nic nepřekoná. 

Proto ji nic nemůže zastoupit. 

 

Není na světě, kdo by nevěděl, 

že slabé překonává silné, 

že poddajné překonává pevné, 

a přece nikdo neumí podle toho jednat 

 

20. Tento úryvek je z knihy: 

a)  I-ťing     b) Tao te ťing     c) Hovory Konfuciovy 

21. Co je to, kdyţ se řekne „Ariadnina nit“? 

a) ozdoba oděvu jednoznačně identifikující osobu krále 

(vůdce) 

b) vraţedný nástroj 

c) vodítko v labyrintu 

22. Opakem askeze je 

a) hédonismus    b) altruismus    c) filantropie 

 

23. Přítomnost bludů je charakteristická pro  

a) neurózy 

b) psychózy 

c) úzkostné poruchy 

24. Mezi nejznámější představitele poválečného 

ekonomického myšlení nepatří: 

a) Garry S. Becker 

b) August Friedrich Hayek 

c) Adam Smith 

25. Co je to OPEC? 

a) Organizace zemí vyváţejících ropu. 

b) Organizace hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. 

c) Liga arabských států. 

26. Hermeneutický kruh je 

a) společenství filozofů a sociologů volně se scházejících v akademickém prostředí ve Vídni, v Praze a ve Frankfurtu 

b) cyklus začínající vrţeností do existence, z níţ není úniku – snad kromě sebevraţdy – jinak neţ v revoltě proti slepému 

osudu, která ovšem nakonec opět ústí do absurdity nudy kaţdodenního ţivota 

c) teorie, podle níţ kaţdé porozumění něčemu předpokládá jisté předporozumění dané věci, které ovšem způsobí, ţe 

porozumění je zakaleno, zkresleno právě oním předporozuměním Víme-li to, budeme muset vţdy danou věc vykládat, 

ale současně vykládat i to, jak vţdy nově dané věci rozumíme 

27. Který systém ve Freudově pojetí osobnosti představuje 

zvnitřněnou reprezentaci hodnot a morálky společnosti?  

a) ego      b) superego      c) id 

28. Známé filozofky jsou 

a) Hannah Arendtová, Edita Steinová 

b) Milena Jesenská, Marie Sklodowska-Curie 

c) Brigitte Mohnhauptová, Elfriede Jelinek 

29. Popularizaci vědy se u nás věnují časopisy 

a) Vesmír, Svět 21. století, Dějiny a současnost 

b) Reflex, 100+1, Koktejl 

c) Nová Akropolis, Souvislosti, Nová Mysl 

 

30. Na Edmunda Husserla navázal 
a) M. Foucault, R. Rorty, V. Bělohradský   

b) T. G. Masaryk, R. Carnap, Praţský lingvistický 

krouţek 

c) Eugen Fink, Hans George Gadamer, Jan Patočka 

Domnělou nestrannost západních humanitních a sociálních věd a kreativitu západního umění ukazuje jako stranický 

a determinovaný výraz specifických okolností. Kultura Západu není vtělením univerzálního lidství, nýbrž historicky 

vzniklým souborem diskursů a institucí. Západní vědy a umění nejsou výrazem nestrannosti a tvořivosti emancipovaného 

člověka jako takového, ale předsudků jedné zvláštní kultury. 

Toto vytváření sebe sama skrz zobrazování druhého je sice primárně operací představivosti a diskursů, jeho poslední 

smysl je však mocenský. Jak si pod vlivem Hegelovy dialektiky pána a raba uvědomil již Jean-Paul Sartre, pánem je ten, 

kdo je s to pojmenovat a definovat druhého jeho zařazením pod zvláštní kategorii, rabem ten, kdo není schopen oplatit 

pánovi stejnou mincí, a tak mu umožňuje žít v iluzi, že jeho bytí – jakožto bytí svobodného subjektu – všechny zvláštní 

kategorie překračuje. Orientálcova obecná lidskost a individualita byly redukovány na projev „arabské mysli“, 

„semitské kultury“, „islámské civilizace“. Naopak orientalista zaujal pozici toho, kdo se již osvobodil z předsudků 

zvláštních kolektivních entit a kultur a dosáhl stanoviska univerzálního rozumu, které je zároveň stanoviskem svobodné 

tvorby sebe sama. Univerzalita a jedinečnost evropského člověka je tedy opřena o redukci Neevropanů na otroky 

zvláštních skupinových identit typu Orientu. 

 

31. Který z následujících výroků je pravdivý? 

a) V textu je kritizována údajná objektivita, nestrannost a univerzalita západních humanitních a   

    společenských věd, včetně orientalistiky. 



b) V textu je kritizován mocenský nárok ţidovské (neárijské) evropské vědy, která však pro svůj neevropský  

     původ nemůţe aspirovat na univerzalitu. 

c) V textu je řeč o potřebě hermeneuticky přeloţit cizorodé prvky orientálních kultur do jazyka a pojmových  

    struktur západní mysli. 

 

32. O které knize je v textu řeč? 

a) SAID, Edward. Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Praha : Paseka, 2008. 

b) BURUMA, Ian, AVISHAI, Margalit. Okcidentalismus. Západ očima nepřátel. Praha : NLN, 2005. 

c) HUNTINGTON, Samuel. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha : Rybka, 2001. 

33. Která charakteristika nejvíce vystihuje postmodernismus? 

a) Usiluje o sociální spravedlnost v kulturně pluralitním světě. Hledá pravdu a obecný smysl ve světě roztříštěném do 

fragmentů. Pokouší se o diskurs jakoţto scelující vyprávění, které poskytuje jednotný ideový základ. 

b) Pracuje metodou diskursu v rámci různých typů racionalit, jejichţ výpovědi jsou natolik rozdílné (diferentní), ţe jsou 

navzájem nesrozumitelné. Existence rozporných stanovisek je však podle postmodernistů lepší neţ snaha dosáhnout 

sjednocení v nějakém mýtu nebo v totalitní ideologii. 

c) Zdůrazňuje rozum, nezávislou racionalitu. Usiluje o epistémé jakoţto transcendentální způsob myšlení a jednání. 

Dovolává se univerzálního rozumu, který by mohl poskytnout jednotný výklad světa a komentář jeho dění. 

 

     

 

Doplňková otázka: K tomuto přijímacímu řízení byly předepsány publikace 

BLECHA, Ivan. Filosofie – základní problémy. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. 

BLECHA, Ivan. Filosofická čítanka. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. 

KOL. Odmaturuj ze společenských věd. Brno : Didaktik, 2003. 

Kromě toho bylo doporučeno ještě dalších 8 knih. Kterou z těchto osmi knih jste četli?  

Napište autora a název publikace: 

 Vyplňuje katedra: 

 

B a) b) c) 

  1.    

  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

  6.    

  7.    

  8.    

  9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    



31.    

32.    

33.    

 

 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 

 

Základy společenských věd – varianta B 

Přijímací řízení pro rok 2010/11 

 

Správná řešení testových otázek 1 – 33: 

 

1a; 2c; 3b; 4b; 5b; 6b; 7a; 8a; 9b; 10a; 11c; 12a; 13b; 14a; 15a; 16c; 17a; 18c; 19c; 20b; 21c; 22a; 23b; 24c; 25a; 26c; 27b; 

28a; 29a; 30c; 31a; 32a; 33b 

   

Doplňková otázka – jedna z těchto knih: 

 

BAUMAN, Z. Globalizace – důsledky pro člověka. Praha : Mladá fronta, 1999. 

FROMM, E. Umění milovat. Praha : Český klub, 1996. 

FROMM, E. Mít nebo být. Praha : Naše vojsko, 1994. 

LYON, D. Jeţíš v Disneylandu – náboţenství v postmoderní době. Praha : Mladá fronta, 2002. 

MACHIAVELLI, N. Vladař. Praha : Ţelezný, 1997.  

NIETZSCHE, F. Soumrak model čili kterak se filosofuje kladivem. Praha : Kawana, 1993. 

PLATÓN. Obrana Sókrata (In PLATÓN. Euthyfrón, Obrana Sókrata, Tritón. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a 

politiku, 1994.) 

Tao te ťing. Praha : DharmaGaia, 1997.  

 

Správná odpověď se hodnotí 3 body, nesprávná ţádným bodem. 

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: AJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 15 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,20 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  12,63 

Decilové hranice výsledku zkoušky: 

                                                                                               

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: ČJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 18 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65,11 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  14,99 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: FJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky:  64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  0,00 

             Decilové hranice výsledku zkoušky:  

                                                                                               

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: Hi-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  19 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 



 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  60,47 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  12,91 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: La-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky:  51 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:                                               

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: NJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 51,17 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,73 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:                                                                                               

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: PJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky:  64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:                                                                                            

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: Ps-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 70 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky:  85 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,57 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,42 

             Decilové hranice výsledku zkoušky:   

                                                                                      

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: RJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 53,20 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  7,33 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

             

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: ŠJ-ZSV 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 69 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  0,00 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

 

 

Ostrava ,  21.6.2010 

Zpracovala:   Marcela Lipanská 

Za správnost odpovídá:Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 
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