
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Statistické údaje z přijímacích zkoušek 
 

 
Studijní obor: Základy společenských věd – dvouoborové studium (kombinace AJ, ČJ, FJ, NJ, 
RJ, SJ, PS, HI, LA)  
Forma studia: prezenční  
 
       Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

      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 2011/2012 a 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 zapisujte do tabulky na 5. straně proškrtnutím příslušného okénka křížkem X. Pokud se 
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U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí 2 body, nesprávná žádným bodem. Maximálně 
možný počet za písemný test je 100 bodů.                                                 

 
1. 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 používá? 
a) průřezový přístup       b) longitudinální přístup       c) kohortový přístup 
2. 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. 

3. Opakem askeze je 
a) hédonismus 
b) altruismus 
c) filantropie 

4. 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. 
5. Následující náboženství vznikla v tomto pořadí 
a) judaismus, křesťanství, islám 
b) křesťanství, judaismus, islám 
c) islám, judaismus, křesťanství 

6. Dva hlavní směry v buddhismu jsou: 
a) žluté čapky – červené čapky      
b) bön – tlön      
c) mahájána – hinajána    

7. 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 
8. Thomasem S. Kuhnem zavedený pojem paradigma znamená: 



a) Všeobecně uznávaný výsledek vědeckého výzkumu, který po jistý čas slouží společenství odborníků jako 
model problémů a jejich řešení. 
b) Vědecký protimluv, střet dvou vzájemně si odporujících teorií. 
c) Nalezení celostní perspektivy, v níž se slučují jednotlivé dílčí aspekty. 
9. Reprezentativnost vzorku v sociologii znamená, že 
a) byli vybráni jedinci, u nichž se zkoumaná vlastnost nejlépe vyvinula. 
b) vzorek byl vybrán tak, aby optimálně reprezentoval badatelův 
přístup, panující teorie a používané statistické metody. 
c) vzorek má stejné složení jako základní soubor. 

10. Feministickým studiím se také 
říká 
a) gender studies      
b) political correctness      
c) sexual harassment 

11. 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 blížící – pokud nebo dokud nebudou 
vyvráceny. 
c) Za pravdivou je možno pokládat jen tu hypotézu nebo teorii, vůči níž existuje nějaká její negativní, falešná 
teorie. 
12. Na základě experimentu v amerických základních školách bylo zjištěno, že 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 
13. Mezi nejznámější představitele poválečného 
ekonomického myšlení nepatří: 
a) Garry S. Becker 
b) August Friedrich Hayek 
c) Adam Smith 

14. Co je to OPEC? 
a) Organizace zemí vyvážejících ropu. 
b) Organizace hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. 
c) Liga arabských států. 

15. Co je to, když se řekne „Ariadnina nit“? 
a) ozdoba oděvu jednoznačně identifikující osobu krále (vůdce) 
b) vražedný nástroj 
c) vodítko v labyrintu 

16. Přítomnost bludů je charakteristická pro  
a) neurózy 
b) psychózy 
c) úzkostné poruchy 

17. Jakými cizími výrazy označujeme víru v osud, v předurčení? 
a)  predestinace, fatalismus 
b)  indeterminismus, prejudice 
c)  preskripcionismus, predikcionismus 

18. V Kjótu a Cancúnu se řešila otázka  
a) ozónové díry 
b) bezpečnosti jaderných elektráren 
c) globálního oteplování 

19. Která charakteristika nejlépe vystihuje náboženský fundamentalismus? 
a) Důsledné prosazování víry všemi prostředky, vnášení náboženských pravidel do všech oblastí soukromého i 
společenského života, neochota k ústupkům a kompromisům.  
b) Návrat k pramenům, v podstatě k doslovnému chápání základních posvátných textů jako zjevené božské 
pravdy a uplatňování dílčích výroků ze svatých písem jako norem pro život celého člověka a společnosti a 
interpretace výroků ze svatých textů jako nadčasových pravd týkajících se celého světa, dějin lidstva i jeho 
budoucnosti. 
c) Hledání společných kořenů všech náboženství v poznání jediné společné, základní (fundamentální) pravdy a 
obecně (univerzálně) platných a akceptovatelných etických principů. 
20. 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 

21. Teorie otevřené společnosti K. R. Poppera, která 
sebe sama nechává testovat metodou falzifikace, 
připomíná 
a) darwinismus      b) fašismus     c) marxismus 



22. Hermeneutický kruh je 
a) společenství filozofů a sociologů volně se scházejících v akademickém prostředí ve Vídni, v Praze a ve 
Frankfurtu. 
b) cyklus začínající vržeností do existence, z níž není úniku – snad kromě sebevraždy – jinak než v revoltě proti 
slepému osudu, která ovšem nakonec opět ústí do absurdity nudy každodenního života. 
c) teorie, podle níž každé porozumění něčemu předpokládá jisté předporozumění dané věci, které ovšem 
způsobí, že porozumění je zakaleno, zkresleno právě oním předporozuměním Víme-li to, budeme muset vždy 
danou věc vykládat, ale současně vykládat i to, jak vždy nově dané věci rozumíme. 
23. Známé filozofky jsou 
a) Hannah Arendtová, Edita Steinová 
b) Milena Jesenská, Marie Sklodowska-Curie 
c) Brigitte Mohnhauptová, Elfriede Jelinek 

24. Který systém ve Freudově pojetí osobnosti představuje 
zvnitřněnou reprezentaci hodnot a morálky společnosti?  
a) ego      b) superego      c) id 
 

25. Socializace je 
a) předávání kultury následujícím generacím. 
b) proces znárodňování (zespolečenšťování) 
soukromého majetku. 
c) politický příklon k levicovým stranám. 

26. Na Edmunda Husserla navázal 
a) M. Foucault, R. Rorty, V. Bělohradský   
b) T. G. Masaryk, R. Carnap, Pražský lingvistický kroužek 
c) Eugen Fink, Hans George Gadamer, Jan Patočka 

27. Pozitivní právo je to,    
a) co ukládá zákonodárce – ať už jedinec, skupina či národ. Otázka po mravní oprávněnosti takového práva je 
zbytečná. 
b) co se dá odvodit z přirozenosti člověka nebo z Boží vůle, případně z podstaty člověka jako mravně oprávněné. 
c) co člověka nutí konat dobro, na rozdíl od těch pohnutek, které mu zabraňují konat zlo. 
28. 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 životní 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, jež 
komerční banky uplatňují při poskytování úvěrů. 
29. Co to byla Bartolomějská noc? 
a) okázalá slavnost u příležitosti sňatku Filipa Sličného  
s Johannou Šílenou roku 1496 
b) masakr francouzských protestantů v Paříži v roce 1572 
c) poprava 27 vůdců stavovského povstání v Čechách v roce 1621 

30. Ke komu se obrací Sókratés ve své 
obhajovací řeči? 
a) ke sboru volených soudců 
b) k filozofům a svým žákům 
c) k občanům (mužům) athénským 

31. Co je to pozitivní diskriminace? 
a) Důsledek přežívání otrokářského systému v některých státech USA v 1. polovině 20. století. Podle tehdy 
doznívající rasové teorie byli například černoši nebo indiáni pokládáni za méněcenné, a proto se nesměli mísit 
s bělochy (zákaz sňatků, oddělené školy, ghetta apod.). 
b) Jeden z projevů teorie apartheidu, která hlásá, že každá rasa a jí vlastní kultura má odlišné tempo vývoje. 
Pozitivní diskriminace znamená politiku segregace – vytváření speciálních škol, pracovních míst, kaváren, 
kostelů apod. pro etnické skupiny. Existovala v některých státech USA, ale například i ve Skandinávii do 60. let 
20. století. 
c) Snaha napravit křivdy napáchané na rasových či etnických menšinách v duchu doznívajících teorií apartheidu, 
rasové segregace a eugeniky. Od 60. let 20. století se v některých státech USA provádí tzv. pozitivní 
diskriminace (reverse discrimination) tak, že dosud znevýhodněné menšiny jsou pomocí kvót zvýhodněny při 
přijímání do škol, armády, úřadů, k policii apod. 



32. Organizace Transparency International se zabývá 
a) situací politických vězňů v jednotlivých zemích 
b) potíráním korupce 
c) bojem za svobodu slova a právo na informace 

33. Úzkost filozoficky tematizují především 
a) L. Feuerbach a K. Marx  
b) S. Kierkegaard a M. Heidegger 
c) H. Bergson a M. Merleau-Ponty 

34. Madonna a Lady Gaga  jako ikony současné popkultury jsou typické svou neustálou změnou vizáže, která je 
zřejmě projevem postmoderního znejistění sebe sama a hledání stále nové identity. Změny image, převlékání 
kostýmů, střídání rolí jsou symptomy současné fluidní identity nebo spíše už prázdnoty, vyhasnutí osoby uvnitř 
člověka a nahrazování ega maskou a tváře obrazem. Dnešní mladí se v tomto liší od generací 50. a 60. let 20. 
století. Co bylo pro tehdejší generace příznačné?   
a) Dřív se mládež snažila naleznout společné generační identifikační znaky a jimi se odlišit od jiných sociálních 
skupin, především od generace rodičů, přičemž svůj nápadně se lišící životní styl přijala za svou identitu, která 
byla trvalá a provázela ji i do dospělosti. Proto tito lidé třeba i dnes nosí dlouhé vlasy, stále poslouchají „své“ 
Beatles, Rolling Stones nebo Pink Floyd. 
b) V té době byli mladí výrazně konformnější, pokoušeli se rychle dospívat, předstírali, že jsou starší, medici či 
právníci se snažili rychle ztloustnout, schválně nosili vousy a brýle, aby vypadali důvěryhodněji a mohli snáze 
udělat kariéru. 
c) Mladí v té době snadno podléhali totalitním ideologiím, milovali uniformy (třeba i v podobě džínsů), 
podřizovali se diktátům módních stylů, snažili se vypadat stejně, neodlišovat se od masy vrstevníků. Užívali si 
především pocitu kolektivní sounáležitosti, často v třídním povědomí či v politické angažovanosti. 
35. 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 jakožto scelující vyprávění, které poskytuje jednotný ideový 
základ. 
b) Pracuje metodou diskursu v rámci různých typů racionalit, jejichž výpovědi jsou natolik rozdílné (diferentní), 
že jsou navzájem nesouměřitelné. Existence rozporných stanovisek je však podle postmodernistů lepší než snaha 
dosáhnout sjednocení v nějakém mýtu nebo v totalitní ideologii. 
c) Zdůrazňuje rozum, nezávislou racionalitu. Usiluje o epistémé jakožto transcendentální způsob myšlení a 
jednání. Dovolává se univerzálního rozumu, který by mohl poskytnout jednotný výklad světa a komentář jeho 
dění. 
36. FOCUS, SC&C, STEM, AISA a CVVM jsou 
a) významná nakladatelství zabývající se vydáváním sociologické literatury. 
b) statistické úřady provádějící sčítání obyvatel. 
c) agentury zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění. 

37. Pragmatické pojetí pravdy je  
a) ontologické 
b) korespondenční 
c) konsensuální 

38. Psychóza je 
a) lehčí duševní porucha, která není spojena s organickými poruchami mozku. Pochází ze stresu, úzkosti. Člověk 
si ji uvědomuje jako nemoc má pocit, „že se zblázní“. 
b) vážná, hluboká neuropsychická porucha, která narušuje celistvost osobnosti. Člověk si ji neuvědomuje jako 
nemoc – má pocit, „že všichni kolem něj jsou blázni“. 
c) stav nedostatečně rozvinuté psychiky, oslabení poznávacích schopností způsobené zakrněním některých 
mozkových oblastí. 
39. Jaký je rozdíl mezi stresem a frustrací? 
a) Stres je reakce na zátěžovou situaci, stav ohrožení, tlak nepříznivých podmínek. Frustrace je psychický stav 
vyvolaný nepříznivými překážkami na cestě k cíli, neuspokojením potřeb, oddálením naplnění nebo nedostatkem 
podnětů. 
b) Stres je násilí vyvolané strachem. Je to snaha vzbudit pozornost a vyhnout se tak důsledkům nezvládnuté 
situace. Frustrace je útěk do izolace, vyhnutí se povinnostem a nepříjemnostem, například v podobě náhlého 
nevysvětlitelného onemocnění. 
c) Stres je typologicky spíše mužská forma reakce na zátěžovou situaci, je to stav vnitřního ohrožení po vnějším 
agresivním útoku. Frustrace je typologicky spíše ženská forma reakce na citovou deprivaci, je to stav 
nerozhodnosti a rozpolcení projevující se syndromem „vyhoření“. 



40. Podle C. G. Junga je Anima 
a) „maska, kterou si člověk nasazuje ve společnosti“, tedy „osobnost“ – soubor rolí, které člověk hraje, aby 
vyhověl požadavkům svého okolí.  
b) ženská složka mužské psychiky, soubor představ, které má muž o ženě. 
c) mužská složka ženské psychiky, soubor představ, které má žena o muži. 
41. Otázkami zvířecího chování, myšlení a cítění se zabývají také tyto vědecké obory a psychologické školy 
a) behaviorismus, vývojová psychologie, etologie 
b) gestalt psychologie, forenzní psychologie, psycholingvistika 
c) sociální psychologie, analytická psychologie, humanistická psychologie 
42. Ebbinghausova křivka paměti vyjadřuje 
a) pokles paměti v průběhu vývoje a stárnutí 
b) závislost paměti na motivaci k zapamatování 
c) pokles v procentu zapamatované látky, ke kterému 
dochází bezprostředně po jejím naučení 

43. Které z následujících měst se nezúčastnilo soutěže o 
titul Evropské hlavní město kultury 2015? 
a) Plzeň 
b) Ostrava 
c) Český Krumlov 

44. Které vynálezy jsou příznačné pro středověk?  
a) kompas, papírové peníze, knihtisk 
b) destilace alkoholu, chomout, jezdecký třmen 
c) nahrazení bronzu železem, ochočení domácích zvířat, kolo 

45. Validita testu vypovídá o tom, zda 
a) má test udělané normy. 
b) test měří velice přesně. 
c) test měří, co měřit má. 

46. Kdo je autorem následující koncepce tří základních pohybů lidské existence? 
První pohyb je pohyb zakotvení člověka. Člověk si hledá místo ve světě a mezi lidmi. Výrazem tohoto pohybu je 
zejména věda. 
Druhý pohyb je pohyb, jímž se na světě udržujeme a reprodukujeme. Člověk chce přežít, prodloužit svou 
existenci. Výrazem tohoto pohybu je zejména technika. 
Třetí pohyb znamená průlom, otřes ze zjištění, že naše existence není zajištěna oběma předchozími pohyby, ale je 
třeba o ni zápasit a pečovat. Teprve to vzbuzuje nové tázání, ale také oběti. Výrazem tohoto pohybu je filozofie 
jako odvaha žít v pravdě.  
Autorem této koncepce tří základních pohybů lidské existence je 
a) Jan Patočka   b) Václav Havel   c) Václav Bělohradský 
47. K českým současně žijícím literátům nepatří: 
a) Jan Balabán 
b) Petr Váša 
c) Lukáš Bárta 

48. Ve sporu o tzv. střet civilizací proti sobě stojí 
a) Al Gore a Václav Klaus     
b) Fritjof Capra a Alvin Toffler  
c) Samuel Huntington a Francis Fukuyama 

49. Princip neviditelné ruky trhu Adama Smithe říká: 
a) Každý účastník trhu se má chovat k ostatním tak, jak by chtěl, aby se oni chovali 
k němu. 
b) I když se jednotliví účastníci trhu chovají sobecky, povede jejich starost o vlastní 
zájem (pokud neporušují zákony) k nastolení optimálního stavu, v němž bude 
v dostatečné míře přítomna dělba práce, specializace i vzájemně výhodná spolupráce, 
takže zásluhou jakési „neviditelné ruky trhu“ nastane jako nezamýšlený, vedlejší 
produkt všeobecný prospěch. 
c) Osoby, které mají na trhu silnou pozici (prodávající, nabízející), se musí ve vlastním 
zájmu omezit ve prospěch těch, kdo mají slabou pozici (kupující), protože nikdy neví, 
kdy „neviditelná ruka trhu“ způsobí, že jejich situace se obrátí. 
Přečtěte si následující text a odpovězte na níže uvedenou otázku: 
 
     Budiž zde uveden typický, i když mírně přehnaný příklad dnešní běžné mluvy. 
Dejme tomu. že nějaká osoba, hledající pomoc u psychoanalytika, začne rozhovor 
následující větou: „Doktore, mám problém; mám nespavost. Ačkoliv mám krásný 
dům, milé děti a šťastné manželství, mám hodně starostí.“ Několik desetiletí 



předtím by pacient řekl pravděpodobné místo mám problém „trápím se“; místo 
„mám nespavost“ „nemohu spát“; místo „mám šťastné manželství“ „jsem šťastné 
vdaná – ženatý“. Moderní styl řeči ukazuje, jak vysokého stupně dosáhlo dnes 
odcizení. Řeknu-li „mám problém“ místo „jsem ustaraný“, „trápím se“, vylučuji 
svůj subjektivní prožitek a nahrazuji ho čímsi, co vlastním. Změnil jsem své pocity 
v něco, co mám: problém. Ale „problém“ je abstrakcí pro všechny druhy potíží. 
Nemohu mít problém, protože není věcí, kterou mohu mít; avšak problém může 
mít mne. Přesněji řečeno: já sám sebe jsem změnil v „problém“ a tak jsem 
přivlastněn svým výtvorem. Tento způsob vyjadřování prozrazuje skryté, 
podvědomé odcizení. 



     Ovšemže někdo může namítat, že nespavost je tělesný příznak zrovna tak jako 
bolest v krku nebo bolení zubů a že je proto oprávněné říkat 
mám nespavost nebo mám bolest v krku. A přece je tu rozdíl: 
bolení zubů nebo škrábání v krku je tělesný pocit, který může 
být více nebo méně intenzívní, avšak má nepatrnou 
psychickou kvalitu. Můžeme mít bolest v krku, protože máme 
krk, nebo bolest zubu, že máme zub. Nespavost naproti tomu 
není tělesný pocit, ale stav mysli nedovolující dotyčnému spát. 
Jestliže mluvím o tom, že „mám nespavost“ místo abych řekl 
„nemohu spát“, prozrazuji své přání odehnat od sebe zážitek 
úzkosti, neklidu, napětí, který mi zabraňuje spát. Se svým 
duševním stavem zacházím, jako by to byl tělesný příznak. 
     Jiný příklad: „Mám k vám horoucí lásku“. To je nesmysl. 
Láska není věc, kterou někdo může mít, ale proces, vnitřní 
aktivita, kdy někdo je jejím předmětem. Mohu milovat, mohu 
být zamilován, ale jako milující, prožívající lásku, mít . . . 

nemohu nic. Skutečně, čím méně mám, tím více mohu milovat. 
 
50. Tento úryvek je z knihy Ericha Fromma 
a) Umění milovat     b) Mít nebo být     c) Lidské srdce 
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Test ZSV, přijímací řízení pro rok 2011/2012, Řešení 
A 
1b, 2a, 3a, 4c, 5a, 6c, 7c, 8a, 9c, 10a, 11b, 12b, 13c, 14a, 15c, 16b, 17a, 18c, 19b, 20a, 21a, 22c, 23a, 
24b, 25a, 26c, 27a, 28c, 29b, 30c, 31c, 32b, 33b, 34a, 35b, 36c, 37c, 38b, 39a, 40b, 41a, 42c, 43c, 44b, 
45c, 46a, 47a, 48c, 49b, 50b. 
  

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 2011/2012 a 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 zapisujte do tabulky na 5. straně proškrtnutím příslušného okénka křížkem X. Pokud se 
zmýlíte, přeškrtejte celé okénko. Pokud bude v některém řádku zaškrtnuto více okének, pokládá se odpověď za neplatnou. 
U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí 2 body, nesprávná žádným bodem. Maximálně 
možný počet za písemný test je 100 bodů.                                                 

     
1. Na základě experimentu v amerických základních školách bylo zjištěno, že 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 
2. Mezi nejznámější představitele poválečného 
ekonomického myšlení nepatří: 
a) Garry S. Becker 
b) August Friedrich Hayek 
c) Adam Smith 

3. Co je to OPEC? 
a) Organizace zemí vyvážejících ropu. 
b) Organizace hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. 
c) Liga arabských států. 

4. Co je to, když se řekne „Ariadnina nit“? 
a) ozdoba oděvu jednoznačně identifikující osobu krále (vůdce) 
b) vražedný nástroj 
c) vodítko v labyrintu 

5. Přítomnost bludů je charakteristická pro  
a) neurózy 
b) psychózy 
c) úzkostné poruchy 

6. Jakými cizími výrazy označujeme víru v osud, v předurčení? 
a)  predestinace, fatalismus 
b)  indeterminismus, prejudice 
c)  preskripcionismus, predikcionismus 

7. V Kjótu a Cancúnu se řešila otázka  
a) ozónové díry 
b) bezpečnosti jaderných elektráren 
c) globálního oteplování 

8. Která charakteristika nejlépe vystihuje náboženský fundamentalismus? 
a) Důsledné prosazování víry všemi prostředky, vnášení náboženských pravidel do všech oblastí soukromého i 
společenského života, neochota k ústupkům a kompromisům.  
b) Návrat k pramenům, v podstatě k doslovnému chápání základních posvátných textů jako zjevené božské 
pravdy a uplatňování dílčích výroků ze svatých písem jako norem pro život celého člověka a společnosti a 



interpretace výroků ze svatých textů jako nadčasových pravd týkajících se celého světa, dějin lidstva i jeho 
budoucnosti. 
c) Hledání společných kořenů všech náboženství v poznání jediné společné, základní (fundamentální) pravdy a 
obecně (univerzálně) platných a akceptovatelných etických principů. 
9. 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 

10. Teorie otevřené společnosti K. R. Poppera, která 
sebe sama nechává testovat metodou falzifikace, 
připomíná 
a) darwinismus      b) fašismus     c) marxismus 

11. Známé filozofky jsou 
a) Hannah Arendtová, Edita Steinová 
b) Milena Jesenská, Marie Sklodowska-Curie 
c) Brigitte Mohnhauptová, Elfriede Jelinek 

12. Který systém ve Freudově pojetí osobnosti 
představuje zvnitřněnou reprezentaci hodnot a 
morálky společnosti?  
a) ego      b) superego      c) id 

 
13. 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 používá? 
a) průřezový přístup       b) longitudinální přístup       c) kohortový přístup 
14. 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. 

15. Opakem askeze je 
a) hédonismus 
b) altruismus 
c) filantropie 

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 náboženství vznikla v tomto pořadí 
a) judaismus, křesťanství, islám 
b) křesťanství, judaismus, islám 
c) islám, judaismus, křesťanství 

18. Dva hlavní směry v buddhismu jsou: 
a) žluté 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 
20. Thomasem S. Kuhnem zavedený pojem paradigma znamená: 
a) Všeobecně uznávaný výsledek vědeckého výzkumu, který po jistý čas slouží společenství odborníků jako 
model problémů a jejich řešení. 
b) Vědecký protimluv, střet dvou vzájemně si odporujících teorií. 
c) Nalezení celostní perspektivy, v níž se slučují jednotlivé dílčí aspekty. 
21. Reprezentativnost vzorku v sociologii znamená, že 
a) byli vybráni jedinci, u nichž se zkoumaná vlastnost nejlépe vyvinula. 
b) vzorek byl vybrán tak, aby optimálně reprezentoval badatelův 
přístup, panující teorie a používané statistické metody. 
c) vzorek má stejné složení jako základní soubor. 

22. Feministickým studiím se také 
říká 
a) gender studies      
b) political correctness      
c) sexual harassment 

23. 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 blížící – pokud nebo dokud nebudou 
vyvráceny. 



c) Za pravdivou je možno pokládat jen tu hypotézu nebo teorii, vůči níž existuje nějaká její negativní, falešná 
teorie. 
24. Hermeneutický kruh je 
a) společenství filozofů a sociologů volně se scházejících v akademickém prostředí ve Vídni, v Praze a ve 
Frankfurtu. 
b) cyklus začínající vržeností do existence, z níž není úniku – snad kromě sebevraždy – jinak než v revoltě proti 
slepému osudu, která ovšem nakonec opět ústí do absurdity nudy každodenního života. 
c) teorie, podle níž každé porozumění něčemu předpokládá jisté předporozumění dané věci, které ovšem 
způsobí, že porozumění je zakaleno, zkresleno právě oním předporozuměním Víme-li to, budeme muset vždy 
danou věc vykládat, ale současně vykládat i to, jak vždy nově dané věci rozumíme. 
25. Socializace je 
a) předávání kultury následujícím generacím. 
b) proces znárodňování (zespolečenšťování) 
soukromého majetku. 
c) politický příklon k levicovým stranám. 

26. Na Edmunda Husserla navázal 
a) M. Foucault, R. Rorty, V. Bělohradský   
b) T. G. Masaryk, R. Carnap, Pražský lingvistický kroužek 
c) Eugen Fink, Hans George Gadamer, Jan Patočka 

27. FOCUS, SC&C, STEM, AISA a CVVM jsou 
a) významná nakladatelství zabývající se vydáváním sociologické literatury. 
b) statistické úřady provádějící sčítání obyvatel. 
c) agentury zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění. 

28. Pragmatické pojetí pravdy je  
a) ontologické 
b) korespondenční 
c) konsensuální 

29. Pozitivní právo je to,    
a) co ukládá zákonodárce – ať už jedinec, skupina či národ. Otázka po mravní oprávněnosti takového práva je 
zbytečná. 
b) co se dá odvodit z přirozenosti člověka nebo z Boží vůle, případně z podstaty člověka jako mravně oprávněné. 
c) co člověka nutí konat dobro, na rozdíl od těch pohnutek, které mu zabraňují konat zlo. 
30. 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 životní 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, jež 
komerční banky uplatňují při poskytování úvěrů. 
31. Co to byla Bartolomějská noc? 
a) okázalá slavnost u příležitosti sňatku Filipa Sličného  
s Johannou Šílenou roku 1496 
b) masakr francouzských protestantů v Paříži v roce 1572 
c) poprava 27 vůdců stavovského povstání v Čechách v roce 1621 

32. Ke komu se obrací Sókratés ve své 
obhajovací řeči? 
a) ke sboru volených soudců 
b) k filozofům a svým žákům 
c) k občanům (mužům) athénským 

33. Co je to pozitivní diskriminace? 
a) Důsledek přežívání otrokářského systému v některých státech USA v 1. polovině 20. století. Podle tehdy 
doznívající rasové teorie byli například černoši nebo indiáni pokládáni za méněcenné, a proto se nesměli mísit 
s bělochy (zákaz sňatků, oddělené školy, ghetta apod.). 
b) Jeden z projevů teorie apartheidu, která hlásá, že každá rasa a jí vlastní kultura má odlišné tempo vývoje. 
Pozitivní diskriminace znamená politiku segregace – vytváření speciálních škol, pracovních míst, kaváren, 
kostelů apod. pro etnické skupiny. Existovala v některých státech USA, ale například i ve Skandinávii do 60. let 
20. století. 
c) Snaha napravit křivdy napáchané na rasových či etnických menšinách v duchu doznívajících teorií apartheidu, 
rasové segregace a eugeniky. Od 60. let 20. století se v některých státech USA provádí tzv. pozitivní 
diskriminace (reverse discrimination) tak, že dosud znevýhodněné menšiny jsou pomocí kvót zvýhodněny při 
přijímání do škol, armády, úřadů, k policii apod. 



34. Organizace Transparency International se zabývá 
a) situací politických vězňů v jednotlivých zemích 
b) potíráním korupce 
c) bojem za svobodu slova a právo na informace 

35. Úzkost filozoficky tematizují především 
a) L. Feuerbach a K. Marx  
b) S. Kierkegaard a M. Heidegger 
c) H. Bergson a M. Merleau-Ponty 

36. Madonna a Lady Gaga  jako ikony současné popkultury jsou typické svou neustálou změnou vizáže, která je 
zřejmě projevem postmoderního znejistění sebe sama a hledání stále nové identity. Změny image, převlékání 
kostýmů, střídání rolí jsou symptomy současné fluidní identity nebo spíše už prázdnoty, vyhasnutí osoby uvnitř 
člověka a nahrazování ega maskou a tváře obrazem. Dnešní mladí se v tomto liší od generací 50. a 60. let 20. 
století. Co bylo pro tehdejší generace příznačné?   
a) Dřív se mládež snažila naleznout společné generační identifikační znaky a jimi se odlišit od jiných sociálních 
skupin, především od generace rodičů, přičemž svůj nápadně se lišící životní styl přijala za svou identitu, která 
byla trvalá a provázela ji i do dospělosti. Proto tito lidé třeba i dnes nosí dlouhé vlasy, stále poslouchají „své“ 
Beatles, Rolling Stones nebo Pink Floyd. 
b) V té době byli mladí výrazně konformnější, pokoušeli se rychle dospívat, předstírali, že jsou starší, medici či 
právníci se snažili rychle ztloustnout, schválně nosili vousy a brýle, aby vypadali důvěryhodněji a mohli snáze 
udělat kariéru. 
c) Mladí v té době snadno podléhali totalitním ideologiím, milovali uniformy (třeba i v podobě džínsů), 
podřizovali se diktátům módních stylů, snažili se vypadat stejně, neodlišovat se od masy vrstevníků. Užívali si 
především pocitu kolektivní sounáležitosti, často v třídním povědomí či v politické angažovanosti. 
37. Psychóza je 
a) lehčí duševní porucha, která není spojena s organickými poruchami mozku. Pochází ze stresu, úzkosti. Člověk 
si ji uvědomuje jako nemoc má pocit, „že se zblázní“. 
b) vážná, hluboká neuropsychická porucha, která narušuje celistvost osobnosti. Člověk si ji neuvědomuje jako 
nemoc – má pocit, „že všichni kolem něj jsou blázni“. 
c) stav nedostatečně rozvinuté psychiky, oslabení poznávacích schopností způsobené zakrněním některých 
mozkových oblastí. 
38. 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 jakožto scelující vyprávění, které poskytuje jednotný ideový 
základ. 
b) Pracuje metodou diskursu v rámci různých typů racionalit, jejichž výpovědi jsou natolik rozdílné (diferentní), 
že jsou navzájem nesouměřitelné. Existence rozporných stanovisek je však podle postmodernistů lepší než snaha 
dosáhnout sjednocení v nějakém mýtu nebo v totalitní ideologii. 
c) Zdůrazňuje rozum, nezávislou racionalitu. Usiluje o epistémé jakožto transcendentální způsob myšlení a 
jednání. Dovolává se univerzálního rozumu, který by mohl poskytnout jednotný výklad světa a komentář jeho 
dění. 
39. Jaký je rozdíl mezi stresem a frustrací? 
a) Stres je reakce na zátěžovou situaci, stav ohrožení, tlak nepříznivých podmínek. Frustrace je psychický stav 
vyvolaný nepříznivými překážkami na cestě k cíli, neuspokojením potřeb, oddálením naplnění nebo nedostatkem 
podnětů. 
b) Stres je násilí vyvolané strachem. Je to snaha vzbudit pozornost a vyhnout se tak důsledkům nezvládnuté 
situace. Frustrace je útěk do izolace, vyhnutí se povinnostem a nepříjemnostem, například v podobě náhlého 
nevysvětlitelného onemocnění. 
c) Stres je typologicky spíše mužská forma reakce na zátěžovou situaci, je to stav vnitřního ohrožení po vnějším 
agresivním útoku. Frustrace je typologicky spíše ženská forma reakce na citovou deprivaci, je to stav 
nerozhodnosti a rozpolcení projevující se syndromem „vyhoření“. 



40. Podle C. G. Junga je Anima 
a) „maska, kterou si člověk nasazuje ve společnosti“, tedy „osobnost“ – soubor rolí, které člověk hraje, aby 
vyhověl požadavkům svého okolí.  
b) ženská složka mužské psychiky, soubor představ, které má muž o ženě. 
c) mužská složka ženské psychiky, soubor představ, které má žena o muži. 
41. Otázkami zvířecího chování, myšlení a cítění se zabývají také tyto vědecké obory a psychologické školy 
a) behaviorismus, vývojová psychologie, etologie 
b) gestalt psychologie, forenzní psychologie, psycholingvistika 
c) sociální psychologie, analytická psychologie, humanistická psychologie 
42. Ebbinghausova křivka paměti vyjadřuje 
a) pokles paměti v průběhu vývoje a stárnutí. 
b) závislost paměti na motivaci k zapamatování. 
c) pokles v procentu zapamatované látky, ke kterému 
dochází bezprostředně po jejím naučení. 

43. Které z následujících měst se nezúčastnilo soutěže o 
titul Evropské hlavní město kultury 2015? 
a) Plzeň 
b) Ostrava 
c) Český Krumlov 

44. Které vynálezy jsou příznačné pro středověk?  
a) kompas, papírové peníze, knihtisk 
b) destilace alkoholu, chomout, jezdecký třmen 
c) nahrazení bronzu železem, ochočení domácích zvířat, kolo 

45. Validita testu vypovídá o tom, zda 
a) má test udělané normy 
b) test měří velice přesně 
c) test měří, co měřit má 

46. Kdo je autorem následující koncepce tří základních pohybů lidské existence? 
První pohyb je pohyb zakotvení člověka. Člověk si hledá místo ve světě a mezi lidmi. Výrazem tohoto pohybu je 
zejména věda. 
Druhý pohyb je pohyb, jímž se na světě udržujeme a reprodukujeme. Člověk chce přežít, prodloužit svou 
existenci. Výrazem tohoto pohybu je zejména technika. 
Třetí pohyb znamená průlom, otřes ze zjištění, že naše existence není zajištěna oběma předchozími pohyby, ale je 
třeba o ni zápasit a pečovat. Teprve to vzbuzuje nové tázání, ale také oběti. Výrazem tohoto pohybu je filozofie 
jako odvaha žít v pravdě.  
Autorem této koncepce tří základních pohybů lidské existence je 
a) Jan Patočka   b) Václav Havel   c) Václav Bělohradský 
47. Ve sporu o tzv. střet civilizací proti sobě stojí 
a) Al Gore a Václav Klaus     
b) Fritjof Capra a Alvin Toffler  
c) Samuel Huntington a Francis Fukuyama 

48. K českým současně žijícím literátům nepatří: 
a) Jan Balabán 
b) Petr Váša 
c) Lukáš Bárta 

 
 
: 
 
 
49. Princip neviditelné ruky trhu Adama Smithe říká: 
a) Každý účastník trhu se má chovat k ostatním tak, jak by chtěl, aby se oni chovali 
k němu. 
b) I když se jednotliví účastníci trhu chovají sobecky, povede jejich starost o vlastní 
zájem (pokud neporušují zákony) k nastolení optimálního stavu, v němž bude 
v dostatečné míře přítomna dělba práce, specializace i vzájemně výhodná spolupráce, 
takže zásluhou jakési „neviditelné ruky trhu“ nastane jako nezamýšlený, vedlejší 
produkt všeobecný prospěch. 
c) Osoby, které mají na trhu silnou pozici (prodávající, nabízející), se musí ve vlastním 
zájmu omezit ve prospěch těch, kdo mají slabou pozici (kupující), protože nikdy neví, 
kdy „neviditelná ruka trhu“ způsobí, že jejich situace se obrátí. 



Přečtěte si následující text a odpovězte na níže uvedenou otázku: 
 
     Budiž zde uveden typický, i když mírně přehnaný příklad dnešní běžné mluvy. 
Dejme tomu. že nějaká osoba, hledající pomoc u psychoanalytika, začne rozhovor 
následující větou: „Doktore, mám problém; mám nespavost. Ačkoliv mám krásný 
dům, milé děti a šťastné manželství, mám hodně starostí.“ Několik desetiletí 
předtím by pacient řekl pravděpodobné místo mám problém „trápím se“; místo 
„mám nespavost“ „nemohu spát“; místo „mám šťastné manželství“ „jsem šťastné 
vdaná – ženatý“. Moderní styl řeči ukazuje, jak vysokého stupně dosáhlo dnes 
odcizení. Řeknu-li „mám problém“ místo „jsem ustaraný“, „trápím se“, vylučuji 
svůj subjektivní prožitek a nahrazuji ho čímsi, co vlastním. Změnil jsem své pocity 
v něco, co mám: problém. Ale „problém“ je abstrakcí pro všechny druhy potíží. 
Nemohu mít problém, protože není věcí, kterou mohu mít; avšak problém může 
mít mne. Přesněji řečeno: já sám sebe jsem změnil v „problém“ a tak jsem 
přivlastněn svým výtvorem. Tento způsob vyjadřování prozrazuje skryté, 
podvědomé odcizení. 
     Ovšemže někdo může namítat, že nespavost je tělesný příznak zrovna tak jako 
bolest v krku nebo bolení zubů a že je proto oprávněné říkat mám nespavost nebo 
mám bolest v krku. A přece je tu rozdíl: bolení zubů nebo škrábání v krku je 
tělesný pocit, který může být více nebo méně intenzívní, avšak má nepatrnou 
psychickou kvalitu. Můžeme mít bolest v krku, protože máme krk, nebo bolest 
zubu, že máme zub. Nespavost naproti tomu není tělesný pocit, ale stav mysli 
nedovolující dotyčnému spát. Jestliže mluvím o tom, že „mám nespavost“ místo 
abych řekl „nemohu spát“, prozrazuji své přání odehnat od sebe zážitek úzkosti, 
neklidu, napětí, který mi zabraňuje spát. Se svým duševním stavem zacházím, jako 

by to byl tělesný příznak. 
     Jiný příklad: „Mám k vám horoucí lásku“. To je nesmysl. Láska není věc, kterou 
někdo může mít, ale proces, vnitřní aktivita, kdy někdo je jejím předmětem. Mohu 
milovat, mohu být zamilován, ale jako milující, prožívající lásku, mít . . . nemohu 
nic. Skutečně, čím méně mám, tím více mohu milovat. 
 
50. Tento úryvek je z knihy Ericha Fromma 
a) Umění milovat     b) Mít nebo být     c) Lidské srdce 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test ZSV, přijímací řízení pro rok 2011/2012, Řešení 
B 
1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a, 10a, 11a, 12b, 13b, 14a, 15a, 16c, 17a, 18c, 
19c, 20a, 21c, 22a, 23b, 24c, 25a, 26c, 27c, 28c, 29a, 30c, 31b, 32c, 33c, 34b, 
35b, 35a, 37b, 38b, 39a, 40b, 41a, 42c, 43c, 44b, 45c, 46a, 47c, 48a, 49b, 50b.   
 
 
Studijní kombinace 

Anglický jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 
20 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací 
zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,50 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 
13,92 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 
18 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací 
zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,22 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 
12,95 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
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Studijní kombinace 
Český jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 26 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65,62 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,82 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 23 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,98 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
 
Studijní kombinace 
Francouzský jazyk – Základy společenských věd 
Test A+B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,73 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
Studijní kombinace 
Německý jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 10 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54,80 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,39 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 



Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 16 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50,25 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,46 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
 
Studijní kombinace 
Ruský jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 58 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,66 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,42 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
Studijní kombinace 
Španělský jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 54 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 



 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,14 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
 
Studijní kombinace 
Psychologie – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 38 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,44 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 31 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 58,84 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,09 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
Studijní kombinace 
Historie – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 16 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,13 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,59 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 14 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61,29 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,67 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 



 
Studijní kombinace 
Latina – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,63 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne  22. 6. 2011 
Zpracovala: Blažena Tomášková 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 
  
 
 
 
 
 
 
 


