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Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 
 
1.  Studijní program  B6101 Filozofie 

 
a) Studijní obor bakalářský – Filozofie kombinované studium 

Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Test z Filozofie - varianta A 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení):       

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:                                                                                               
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem 

přijímacího řízení na FF OU na akademický rok 2009/2010 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: 

 
Pokyny pro vyplnění přijímacího testu: 
Své odpovědi na všechny otázky zapisujte do tabulky na 4. straně proškrtnutím příslušného 

okénka křížkem X. Pokud se zmýlíte, začerněte 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 2 body, za nesprávnou odpověď nezískáte 

žádný bod. Maximálně možný počet bodů za písemný test: 100. 
  
1. „Svoboda je svobodou volit, ale ne svoboda nevolit… Mohu si zvolit to nebo ono, ale nemohu se 
vyhnout tomu, abych volil.“ Hlavní myšlenku autora uvedeného úryvku lze nejlépe vyjádřit 
takto: 
a) Každý člověk je svou volbou zodpovědný za druhé lidi. 
b) Lidská existence je absurdní prázdnotou vyvolávající úzkostné stavy, nemožností vyplnit lidský 
život čímkoli pozitivním. 

c) Neexistuje determinismus. Člověk je svobodný, je ke svobodě odsouzen. Člověk je svoboda. 
2. Co je typickým vyjádřením pragmatického pojetí pravdy: 
a) Pravda je shoda našeho myšlení s naším jednáním. 
b) Pravda je to, co se zjevuje ve zkušenosti jako ničím nepodmíněná, jasná a zřetelná myšlenka. 
c) Pravda se ukazuje v tom, co se osvědčuje v praktickém životě. 
3. Který z filozofů tvrdil, že pralátkou, z níž 
všechno vzešlo, je voda? 
a) Anaximandros 
b) Anaximenés 
c) Thalés 

4. Etické ospravedlnění volného trhu 
a principu konkurence provedl: 
a) Aristotelés 
b) Adam Smith 
c) Karel Marx  

5. Mezi první badatele, kteří chápali 
interpretaci bible jako zkoumání historického 
dokumentu, patří: 
a) Aristotelés 

6. Teorie jsou vědecky cenné pouze v tom 
případě, lze-li je vyvrátit, neboli falzifikovat. 
Tento názor byste nalezli u: 
a) Alberta Einsteina 



b) Spinoza 
c) Nietzsche 

b) Immanuela Kanta 
c) Karla R. Poppera 

7. Hérakleitovou filozofií se nejvíce nechal 
inspirovat: 
a) Aristotelés 
b) F. Nietzsche 
c) B. Russell 

8. Epistemologie je: 
 
a) filozofie vědy 
b) nauka o poznání 
c) zkoumání korespondence 

9. „Jedinou svobodou, o niž mi jde, je svoboda spojená s řádem; ne pouze svoboda existující spolu s 
řádem a ctností, nýbrž svoboda, která nemůže existovat bez nich.“ Tento úryvek z díla Edmunda 
Burka je vyjádřením: 
a) komunistického pojetí svobody 
b) konzervativního pojetí svobody 
c) anarchistického pojetí svobody  
10. Co povětšinou nenajdete 
v křesťanství: 
a) víru v převtělování duší 
b) víru v nesmrtelnost duše 
c) víru v hříšnost lidské duše 

11. Tomáš Akvinský nepreferoval jako důkazovou cestu 
k Bohu: 
a) ontologický důkaz 
b) teleologický důkaz 
c) kosmologický důkaz 

12. Otevřeně hedonistická není: 
a) epikurejská škola 
b) kynická škola 
c) kyrenaická škola 

13. Kauzalita je: 
a) právní teorie pracující s pojmem precedens 
b) etická teorie stavějící na řešení jednotlivých případů 
c) příčinnost  

14. Feminismus jako odborná disciplína 
se někdy také označuje jako: 
a) gender studies 
b) political correctness 
c) sexual harassment 

15. Fráze, které označují právě jedno individuum, 
které splňuje popis, nazýváme: 
a) svědecké výpovědi 
b) určité popisy 
c) individuální designátory 

16. Označení antimetafyzický myslitel 
nejlépe vystihuje: 
a) Diogéna ze Sinópé 
b) J. G. Fichta 
c) G. W. F. Hegela 

17. Teorii o předzjednané harmonii bychom 
nenalezli u: 
a) Pýthágory 
b) Sókrata 
c) Leibnize 

18. Okasionalismus: 
a) hlásá nutnost využívat rovných 
příležitostí 

b) hlásá možnost poznat vnější svět 
c) hlásá souběh navzájem nezávislých 
mentálních a fyzických dějů 

19. Epifenomalisté tvrdí, že: 
a) mentální jevy jsou průvodními znaky fyzických dějů 
b) mentální jevy lze beze zbytku redukovat na fyzické 

děje 
c) fyzické děje lze beze zbytku redukovat na mentální 

jevy 
20. Věta „Nejlepší vláda je ta, která 
vládne nejméně“ je typická pro: 
a) socialismus 
b) liberalismus 
c) fašismus 

21. Výrok „Někteří filozofové jsou hráči golfu“ lze 
označit jako: 
a) obecný kladný 
b) částečný kladný 
c) částečný záporný  

22. „Přirozené úsilí každého jednotlivce vylepšit své postavení, je-li mu umožněno vynaložit je 
svobodně a bezpečně, je tak mocným principem, že samo a bez jakékoli pomoci dokáže nejen dovést 
společnost k bohatství a blahobytu, ale i přemoci stovky nemístných překážek, které jeho fungování 
až příliš často pokládá do cesty bláznovství lidských zákonů.“ Tyto myšlenky jsou typické pro  
a) filozofii voluntarismu                       b) liberální ekonomii                        c) behaviorální psychologii 



23. „Bůh je buď celkovým přírodním řádem, nebo jeho aspektem, buď je univerzum jako celek 
Bohem, nebo je Bohem moc či síla, která proniká, celým kosmem; Bůh je všude a je vše nebo je ve 
všem.“ Tato myšlenka vystihuje: 
a) panteismus 
b) fideismus 
c) deismus 
24. V Aristotelově spisu Peri psyches nalezneme tvrzení, 
že: 
a) duše je nádoba plná hříchu 
b) duše se dělí na část spravedlivou, statečnou a žádostivou 
c) duše se vrství na část rostlinnou, živočišnou a lidskou  

25. Základní prvky obecného 
pojmového schématu nazýváme: 
a) ideje 
b) kategorie 
c) atomy 

26. Idealismus jako filozofická nauka: 
a) hlásá možnost poznat vnější svět 
b) tvrdí, že věci mají v zásadě duchovní povahu 
c) označuje náš svět za nejlepší ze všech možných  

27. Verifikace je: 
a) zednářské zasvěcování 
b) opevnění proti námitkám 
c) ověřování 

28. Kdo považoval za jedno z hlavních 
témat své filozofie analýzu pojmu Dasein? 
a) Edmund Husserl  
b) Martin Heidegger 
c) Jean-Paul Sartre 

29. Dekonstrukce je: 
a) hledání skrytých předpokladů v myšlenkové 

konstrukci 
b) skeptické odmítnutí všech konstrukcí 
c) metoda konstrukce desetistěnu 

30. Koncepci, že mysl a tělo jsou dvě substance, 
můžeme nazvat: 
a) logický behaviorismus 
b) epifenomenalismus 
c) kartezianismus 

31. Nauka o epoché je v antice typická pro: 
a) Sókrata a jeho pokračovatele, tzv. malé 
sókratovské školy 

b) epikurejce 
c) skeptiky 

32. Tvrzení: „Jednání je správné dle toho, jak dalece se snaží přinést co nejvíce štěstí co nejvíce 
lidem“ vystihuje postoj: 
a) křesťana 
b) utilitaristy 
c) marxisty 
33. Tvrzení o neexistenci podstatného 
rozdílu mezi morálními a faktickými soudy 
byste upřeli: 
a) etickému realistovi 
b) etickému subjektivistovi 
c) etickému objektivistovi 

34. Antinomie je: 
a) právní teorie, která odmítá zákony 
b) zdánlivě správný důkaz dvou protikladných 

metafyzických tvrzení 
c) filozofická teorie, která odmítá možnost 

smysluplných vlastních jmen 
35. Predikát je: 
a) představený kláštera 
b) kazatel 
c) termín, kterým se připisuje subjektu 
vlastnost 

36. Který z uvedených výroků je negací výroku 
„Každý filozof je záhadný“? 
a) Žádný filozof není záhadný. 
b) Některý filozof není záhadný. 
c) Nějaký filozof je záhadný. 

37. Ontologii lze chápat jako součást: 
a) medicíny 
b) etiky 
c) metafyziky 

38. Implikace je: 
a) vyplývání 
b) skrývání 
c) dotazování 



39. Podle výrokové logiky určete, v kterém z uvedených případů závěr nevyplývá z premis: 
a) Spáchá-li trestný čin, bude na něj uvalena vazba. 
 Nebude na něj uvalena vazba. 
 Nespáchá trestný čin. 
b)  Půjde pan A nebo půjde pan B. 
 Pan A nepůjde. 
 Půjde pan B. 
c) Spáchá-li trestný čin, bude na něj uvalena vazba. 
 Nespáchá trestný čin. 
 Nebude na něj uvalena vazba. 
40. Parmenidovi je připisována myšlenka: 
a) Paměť a zapomínání vznikají míšením živlů. 
b) V pravdě jsoucí je zcela plné, není však jediné, nýbrž jsou neomezená jsoucna co do počtu  jsou 

neviditelná pro nepatrnost své hmoty. Ta se pohybují v prázdnu. 
c) Pojem čáry je pojem dvojky. 
41. Mají-li dva lidé stejný obnos peněz, 
kolik musí jeden dát druhému, aby měl 
druhý o 20,- Kč více než první? 
a) 10,- Kč 
b) 20,- Kč 
c) 30,- Kč 

42. Základní myšlenkou Hegelovy filozofie dějin je: 
a) permanentní revoluce ducha, která se vyznačuje 

absolutní destrukcí všeho starého. 
b) sebeporozumění absolutního ducha. 
c) osvobození lidského ducha, který se stává 

zákonodárcem přírody. 
43. Termín metafyzika vznikl: 
a) před Aristotelem 
b) za Aristotelova života 
c) po Aristotelově smrti 

44. Ontologie je naukou: 
a) o zhoubném bujení 
b) o tom, co je 
c) o tom, co správně má být 

45. Které z uvedených rčení se může 
opírat o dědictví křesťanské etiky: 
a) Oko za oko, zub za zub 
b) Poturčenec horší Turka 
c) Co sám nerad, nečiň jinému  

46. Která z věd je podle Aristotela pro praxi nejméně 
důležitá? 
a) ekonomika 
b) fyzika 
c) metafyzika  

47. Analytický je výrok, který je: 
a) logicky rozložitelný na části 
b) gramaticky rozložitelný na části 
c) pravdivý díky významu použitých 
termínů 

48. Hlavní princip etiky Immanuela Kanta 
nalezneme v učení o: 
a) hypotetickém imperativu 
b) kategorickém imperativu 
c) odevzdanosti se do vůle Boží 

49. „Pomocí fenomenologické EPOCHÉ redukuji své přirozené lidské já a svůj duševní život – říši 
mé psychické zkušenosti o sobě – na já transcendentálně fenomenologické, říši transcendentálně 
fenomenologické zkušenosti o sobě. Objektivní svět, který pro mne je, který pro mne kdy byl a bude, 
a který pro mne kdy může být, se všemi svými objekty, čerpá, jak jsem řekl, veškerý svůj smysl a 
svou platnost bytí ze mne sama jako z transcendentálního já, jež vystupuje teprve spolu s 
transcendentálně fenomenologickou EPOCHÉ.“ Autorem uvedeného textu je: 
a) G. W. F. Hegel                                      b) E. Husserl                                                    c) G. Berkeley 



50. „Před bohem! — Teď však zemřel ten bůh! Vyšší lidé, ten bůh byl vaším největším nebezpečím. 
Teprve od té doby, co leží v hrobě, vy jste opět z mrtvých vstali. Teprve nyní přijde veliké poledne, 
teprve nyní vyšší člověk — stane se pánem! 
Pochopili jste toto slovo, ó moji bratři? Jste polekaní: jímá vaše srdce závrať? Zeje vám tu propast? 
Vyje vám tu pekelný pes? 
Nuže dobrá! Nuže vzhůru! Vyšší vy lidé! Teprve nyní pracuje k porodu hora lidské budoucnosti. 
Bůh zemřel: teď chceme my — aby živ byl nadčlověk.“ 
Autorem uvedeného textu je: 
a) A. Hitler                                                b) Zarathustra                                                  c) F. Nietzsche 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
 

Filozofie - varianta A  
Přijímací řízení pro rok 2009/10 
 
Správná řešení testových otázek l – 50 
 
Varianta A 
1. c; 2. c; 3. c; 4. b; 5. b; 6. c; 7. b; 8. b; 9. b; 10. a; 11. a; 12. b; 13. c; 14. a; 15. b; 16. a; 
17. b; 18. c; 19. a; 20. b; 21. b; 22. b; 23. a; 24. c; 25. b; 26. b; 27. c; 28. b; 29. a; 30. c; 
31. c; 32. b; 33. b; 34. b; 35. c; 36. b; 37. c; 38. a; 39. a; 40. a; 41. a; 42. b; 43. c; 44. b; 
45. c; 46. c; 47. c; 48. b; 49. b; 50. c. 
 
 
Správná odpověď se hodnotí:  otázky 1-50 2 body. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 27 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,37 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,57 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:                                                        
 
 



Test z Filozofie - varianta B 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 
řešení):       

 
 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:                                                                                               
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem 

přijímacího řízení na FF OU na akademický rok 2009/2010 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: 

 
Pokyny pro vyplnění přijímacího testu: 
Své odpovědi na všechny otázky zapisujte do tabulky na 4. straně proškrtnutím příslušného 

okénka křížkem X. Pokud se zmýlíte, začerněte 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 2 body, za nesprávnou odpověď nezískáte 

žádný bod. Maximálně možný počet bodů za písemný test: 100. 
  
1. „Bůh je buď celkovým přírodním řádem, nebo jeho aspektem, buď je univerzum jako celek 
Bohem, nebo je Bohem moc či síla, která proniká, celým kosmem; Bůh je všude a je vše nebo je ve 
všem.“ Tato myšlenka vystihuje: 
a) panteismus                                                 b) fideismus                                                       c) deismus  
2. Parmenidovi je připisována myšlenka: 
a) Paměť a zapomínání vznikají míšením živlů. 
b) V pravdě jsoucí je zcela plné, není však jediné, nýbrž jsou neomezená jsoucna co do počtu  jsou 
neviditelná pro nepatrnost své hmoty. Ta se pohybují v prázdnu. 

c) Pojem čáry je pojem dvojky. 
3. Termín metafyzika vznikl: 
a) před Aristotelem 
b) za Aristotelova života 
c) po Aristotelově smrti 

4. Otevřeně hedonistická není: 
a) epikurejská škola 
b) kynická škola 
c) kyrenaická škola  

5. Dekonstrukce je: 
a) hledání skrytých předpokladů v myšlenkové 
konstrukci 

b) skeptické odmítnutí všech konstrukcí 
c) metoda konstrukce desetistěnu  

6. Která z věd je podle Aristotela pro praxi 
nejméně důležitá? 
a) ekonomika 
b) fyzika 
c) metafyzika  

7. Kauzalita je: 
a) právní teorie pracující s pojmem precedens 
b) etická teorie stavějící na řešení jednotlivých 
případů 

c) příčinnost  

8. Základní prvky obecného pojmového 
schématu nazýváme: 
a) ideje 
b) kategorie 
c) atomy 



9. Tvrzení: „Jednání je správné dle toho, jak dalece se snaží přinést co nejvíce štěstí co nejvíce 
lidem“ vystihuje postoj: 
a) křesťana 
b) utilitaristy 
c) marxisty 
10. Analytický je výrok, který je: 
a) logicky rozložitelný na části 
b) gramaticky rozložitelný na části 
c) pravdivý díky významu použitých termínů 

11. Kdo považoval za jedno z hlavních témat 
své filozofie analýzu pojmu Dasein? 
a) Edmund Husserl  
b) Martin Heidegger 
c) Jean-Paul Sartre 

12. Hérakleitovou filozofií se nejvíce nechal 
inspirovat: 
a) Aristotelés 
b) F. Nietzsche 
c) B. Russell 

13. Které z uvedených rčení se může opírat 
o dědictví křesťanské etiky: 
a) Oko za oko, zub za zub 
b) Poturčenec horší Turka 
c) Co sám nerad, nečiň jinému 

14. Idealismus jako filozofická nauka: 
a) hlásá možnost poznat vnější svět 
b) tvrdí, že věci mají v zásadě duchovní povahu 
c) říká, že náš svět za nejlepší ze všech možných 

15. Hlavní princip etiky I. Kanta tkví v učení o: 
a) hypotetickém imperativu 
b) kategorickém imperativu 
c) odevzdanosti se do vůle Boží  

16. Ontologie je naukou: 
a) o zhoubném bujení 
b) o tom, co je 
c) o tom, co správně má být 

17. Mají-li dva lidé stejný obnos peněz, kolik 
musí jeden dát druhému, aby měl druhý o 20,- 
Kč více než první? 
a) 10,- Kč                b) 20,- Kč                 c) 30,- Kč 

18. Implikace je: 
a) vyplývání 
b) skrývání 
c) dotazování 

19. Ontologii lze chápat jako součást: 
a) medicíny 
b) etiky 
c) metafyziky 

20. Základní myšlenkou Hegelovy filozofie dějin je: 
a) permanentní revoluce ducha, která se vyznačuje 
absolutní destrukcí všeho starého. 

b) sebeporozumění absolutního ducha. 
c) osvobození lidského ducha, který se stává 
zákonodárcem přírody. 

21. Tvrzení o neexistenci podstatného 
rozdílu mezi morálními a faktickými 
soudy byste upřeli: 
a) etickému realistovi 
b) etickému subjektivistovi 
c) etickému objektivistovi 

22. „Pomocí fenomenologické epoché redukuji své přirozené lidské já a svůj duševní život – říši mé 
psychické zkušenosti o sobě – na já transcendentálně fenomenologické, říši transcendentálně 
fenomenologické zkušenosti o sobě. Objektivní svět, který pro mne je, který pro mne kdy byl a bude, 
a který pro mne kdy může být, se všemi svými objekty, čerpá, jak jsem řekl, veškerý svůj smysl 
a svou platnost bytí ze mne sama jako z transcendentálního já, jež vystupuje teprve spolu 
s transcendentálně fenomenologickou epoché.“ Autorem uvedeného textu je: 
a) G. W. F. Hegel 
b) E. Husserl 
c) G. Berkeley 
23. „Svoboda je svobodou volit, ale ne svoboda nevolit… Mohu si zvolit to nebo ono, ale nemohu se 
vyhnout tomu, abych volil.“ Hlavní myšlenku autora uvedeného úryvku lze nejlépe vyjádřit 
takto: 
a) Každý člověk je svou volbou zodpovědný za druhé lidi. 
b) Lidská existence je absurdní prázdnotou vyvolávající úzkostné stavy, nemožností vyplnit lidský 
život čímkoli pozitivním. 

c) Neexistuje determinismus. Člověk je svobodný, je ke svobodě odsouzen. Člověk je svoboda. 



24. Verifikace je: 
a) zednářské zasvěcování 
b) opevnění proti námitkám 
c) ověřování  

25. Epistemologie je: 
a) filozofie vědy 
b) nauka o poznání 
c) zkoumání korespondence  

26. Feminismus jako odborná disciplína se 
někdy také označuje jako: 
a) gender studies 
b) political correctness 
c) sexual harassment  

27. Nauka o epoché je v antice typická pro: 
a) Sókrata a jeho pokračovatele, tzv. malé 
sókratovské školy 

b) epikurejce 
c) skeptiky 

 
28. Tomáš Akvinský nepreferoval jako 
důkazovou cestu k Bohu: 
a) ontologický důkaz 
b) teleologický důkaz 
c) kosmologický důkaz  

29. Etické ospravedlnění volného trhu a principu 
konkurence provedl: 
a) Aristotelés 
b) Adam Smith 
c) Karel Marx  

30. Koncepci, že mysl a tělo jsou dvě 
substance, můžeme nazvat: 
a) logický behaviorismus 
b) epifenomenalismus 
c) kartezianismus 

31. V Aristotelově spisu Peri psyches nalezneme tvrzení, 
že: 
a) duše je nádoba plná hříchu 
b) duše se dělí na část spravedlivou, statečnou a žádostivou 
c) duše se vrství na část rostlinnou, živočišnou a lidskou 

32. „Jedinou svobodou, o niž mi jde, je svoboda spojená s řádem; ne pouze svoboda existující spolu 
s řádem a ctností, nýbrž svoboda, která nemůže existovat bez nich.“ Tento úryvek z díla Edmunda 
Burka je vyjádřením: 
a) komunistického pojetí svobody 
b) konzervativního pojetí svobody 
c) anarchistického pojetí svobody  
33. Výrok „Někteří filozofové jsou hráči 
golfu“ lze označit jako: 
a) obecný kladný 
b) částečný kladný 
c) částečný záporný  

34. Okasionalismus: 
a) hlásá nutnost využívat rovných příležitostí 
b) hlásá možnost poznat vnější svět 
c) hlásá souběh navzájem nezávislých mentálních 

a fyzických dějů  
35. Predikát je: 
a) představený kláštera 
b) kazatel 
c) termín, kterým se připisuje subjektu 
vlastnost 

36. Který z uvedených výroků je negací výroku 
„Každý filozof je záhadný“? 
a) Žádný filozof není záhadný. 
b) Některý filozof není záhadný. 
c) Nějaký filozof je záhadný. 

37. Epifenomalisté tvrdí, že: 
a) mentální jevy jsou průvodními znaky 

fyzických dějů 
b) mentální jevy lze beze zbytku redukovat 

na fyzické děje 
c) fyzické děje lze beze zbytku redukovat na 

mentální jevy  

38. Antinomie je: 
 
a) právní teorie, která odmítá zákony 
b) zdánlivě správný důkaz dvou protikladných 

metafyzických tvrzení 
c) filozofická teorie, která odmítá možnost 

smysluplných vlastních jmen 



39. „Před bohem! — Teď však zemřel ten bůh! Vyšší lidé, ten bůh byl vaším největším nebezpečím. 
Teprve od té doby, co leží v hrobě, vy jste opět z mrtvých vstali. Teprve nyní přijde veliké poledne, 
teprve nyní vyšší člověk — stane se pánem! 
Pochopili jste toto slovo, ó moji bratři? Jste polekaní: jímá vaše srdce závrať? Zeje vám tu propast? 
Vyje vám tu pekelný pes? 
Nuže dobrá! Nuže vzhůru! Vyšší vy lidé! Teprve nyní pracuje k porodu hora lidské budoucnosti. 
Bůh zemřel: teď chceme my — aby živ byl nadčlověk.“ 
Autorem uvedeného textu je: 
a) A. Hitler                                                b) Zarathustra                                                  c) F. Nietzsche  
40. Co je typickým vyjádřením pragmatického pojetí pravdy: 
a) Pravda je shoda našeho myšlení s naším jednáním. 
b) Pravda je to, co se zjevuje ve zkušenosti jako ničím nepodmíněná, jasná a zřetelná myšlenka. 
c) Pravda se ukazuje v tom, co se osvědčuje v praktickém životě. 
41. Teorii o předzjednané harmonii bychom 
nenalezli u: 
a) Pýthágory 
b) Sókrata 
c) Leibnize  

42. Věta „Nejlepší vláda je ta, která vládne 
nejméně“ je typická pro: 
a) socialismus 
b) liberalismus 
c) fašismus  

43. Který z filozofů tvrdil, že pralátkou, z níž 
všechno vzešlo, je voda? 
a) Anaximandros 
b) Anaximenés 
c) Thalés  

44. Fráze, které označují právě jedno 
individuum, které splňuje popis, nazýváme: 
a) svědecké výpovědi 
b) určité popisy 
c) individuální designátory  

45. Co povětšinou nenajdete v křesťanství: 
 
a) víru v převtělování duší 
b) víru v nesmrtelnost duše 
c) víru v hříšnost lidské duše  

46. Označení antimetafyzický myslitel nejlépe 
vystihuje: 
a) Diogéna ze Sinópé 
b) J. G. Fichta 
c) G. W. F. Hegela  

47. Teorie jsou vědecky cenné pouze v tom 
případě, lze-li je vyvrátit, neboli falzifikovat. 
Tento názor byste nalezli u: 
a) Alberta Einsteina 
b) Immanuela Kanta 
c) Karla R. Poppera  

48. Mezi první badatele, kteří chápali 
interpretaci bible jako zkoumání historického 
dokumentu, patří: 
a) Aristotelés 
b) Spinoza 
c) Nietzsche 

49. „Přirozené úsilí každého jednotlivce vylepšit své postavení, je-li mu umožněno vynaložit je 
svobodně a bezpečně, je tak mocným principem, že samo a bez jakékoli pomoci dokáže nejen dovést 
společnost k bohatství a blahobytu, ale i přemoci stovky nemístných překážek, které jeho fungování 
až příliš často pokládá do cesty bláznovství lidských zákonů.“ Tyto myšlenky jsou typické pro  
a) filozofii voluntarismu                       b) liberální ekonomii                        c) behaviorální psychologii  
50. Podle výrokové logiky určete, v kterém z uvedených případů závěr nevyplývá z premis: 
a) Spáchá-li trestný čin, bude na něj uvalena vazba. 
 Nebude na něj uvalena vazba. 
 Nespáchá trestný čin. 
b)  Půjde pan A nebo půjde pan B. 
 Pan A nepůjde. 
 Půjde pan B. 
c) Spáchá-li trestný čin, bude na něj uvalena vazba. 
 Nespáchá trestný čin. 

 Nebude na něj uvalena vazba. 
 



 
Filozofie 
B 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 
a)                          
b)                          
c)                          
 
B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
a)                          
b)                          
c)                          
 
 
 

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

 
Filozofie – varianta B 
Přijímací řízení pro rok 2009/10 
 
Správná řešení testových otázek l – 50 
 
 
Varianta B 
 
1. a; 2. a; 3. c;  4. b; 5. a; 6. c; 7. c; 8. b; 9. b; 10. c; 11. b; 12. b; 13. c; 14. b; 15. b; 16. b; 
17. a; 18. a; 19. c; 20. b; 21. b; 22. b; 23. c; 24. c; 25. b; 26. a; 27. c; 28. a; 29. b; 30. c; 
31. c; 32. b; 33. b; 34. c; 35. c; 36. b; 37. a; 38. b; 39. c; 40. c; 41. b; 42. b; 43. c; 44. b; 
45. a; 46. a; 47. c; 48. b; 49. b; 50. a. 
 
 
Správná odpověď se hodnotí : otázky 1- 50 2 body. 

 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 27 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,63 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,35 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  
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Zpracovala:  Marcela Lipanská  
Za správnost odpovídá: Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 


