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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 2010/2011 

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: 

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 u všech otázek se hodnotí 2 body, za nesprávnou 

odpověď nezískáte žádný bod. Maximálně možný počet bodů za písemný test: 100. 

  

 

1. Podle Platóna by v ideálním státě měli v čele společnosti stanout a řídit ji 

a) lidé, které si obec sama demokraticky zvolí ze svého středu a po čase je opět demokratickou volbou nahradí 

jinými. 

b) aristokraté – příslušníci nejvyšší společenské třídy, kteří jsou k vládě předurčeni v podstatě dědičně, protoţe 

mají pro ni největší předpoklady díky své tradicí zušlechťované a koncentrované zkušenosti, moudrosti 

a kultivovanosti. 

c) lidé, kteří projdou sítem zkoušek a v umění vládnout budou dále speciálně vyškoleni. 

2. Která charakteristika nejlépe vystihuje náboženský fundamentalismus? 

a) Důsledné prosazování víry všemi prostředky, vnášení náboţenských pravidel do všech oblastí soukromého 

i společenského ţivota, neochota k ústupkům a kompromisům.  

b) Návrat k pramenům, v podstatě k doslovnému chápání základních posvátných textů jako zjevené boţské 

pravdy a uplatňování dílčích výroků ze svatých písem jako norem pro ţivot 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 náboţenství v poznání jediné společné, základní (fundamentální) pravdy 

a obecně (univerzálně) platných a akceptovatelných etických principů. 

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


3. Indukce  

a) usuzuje z obecného na zvláštní, jednotlivé 

b) vyvozuje z jednotlivého obecné 

c) vyvozuje příčinu z důsledku 

4. Která z vět je negací věty „Nikdo nic nevlastní“? 

a) Kaţdý něco vlastní. 

b) Všichni něco vlastní. 

c) Někdo něco vlastní. 

5. Skeptické argumenty, které zpochybňují 

obecnou platnost poznání, nazýváme 

a) epoché 

b) trópy 

c) hypotetické důkazy 

6. Roli formy a látky v Aristotelově hýlémorfické nauce 

lze vyjádřit slovy 

a) příčina a účinek 

b) moţnost a uskutečnění 

c) statika a dynamika 

7. Úvahy o tzv. naturalistickém omylu v etice 

nejsou typické pro 

a) B. B. Spinozu 

b) D. Huma 

c) G. E. Moora 

8. Tvrzení, že duševní procesy jsou různé kombinace 

pohybující se hmoty, je charakteristické pro 

a) materialistu  

b) idealistu  

c) agnostika 

9. Která charakteristika vystihuje Aristotelovu nauku o středu? 

a) Štěstí není jednoduše vyváţený stav blaţenosti, ale je to způsob, jímţ člověk přistupuje ke skutečnosti, to, 

jak co dělá, proţívá. Je to postoj, forma proţívání, určitá dimenze, jakou můţe mít v podstatě cokoli. 

b) Střed není statistický průměr. Příliš mnoho je špatně. Příliš málo je taky špatně. Dobré je to, co je přiměřené 

situaci a osobám. Nedá se to zjistit matematicky, ale pouze empiricky odvodit. Střed je proto vţdy relativní. 

c) Střetáním dialektických protikladů vzniká při dostatečném velkém počtu činitelů automaticky harmonie, 

která je výsledkem (syntézou) rozmanitých alternativ, a tedy i vyšší hodnotou. 

10. Ontologický důkaz Boží existence lze označit také jako 
a) teleologický                                                    b) apriorní                                                             c) metafyzický 

11. Teorie poznání není nazývána  

a) epistemologie 

b) ontologie 

c) noetika 

12. Nauku o tzv. logickém atomismu bychom nalezli u 

a) Démokrita z Abdér 

b) Friedricha Engelse 

c) Bertranda Russella 

13. „Jistý filozof odporuje všem filozofům. Jistý 

filozof odporuje sám sobě.“ Tento úsudek 

a) je správný 

b) není správný 

c) nemůţe být správný ani nesprávný 

14. Středověký scholastický realismus znamená 

a) vycházet z konkrétní reality, nedat se unášet ideály 

b) předpokládat reálnou existenci rodů a druhů 

c) spoléhat jen na hmotnou realitu, nehledat pravou 

skutečnost aţ za viditelnými věcmi 

15. Predestinace znamená 

a) předurčení 

b) předvědění 

c) přemístění 

16. Mezi přední propagátory demokracie nepatří 

a) J. S. Mill 

b) Platón 

c) J. Locke 

17. Deontologie je 

a) nauka o nejsoucím 

b) nauka o povinnosti 

c) nauka o etické závaznosti jsoucna 

18. Heisenbergovým principem neurčitosti byste 

argumentovali 

a) ve prospěch principu kauzality 

b) ve prospěch determinismu 

c) ve prospěch svobodné vůle 

19. Hérakleitos je 

a) autorem dialektického učení o jednotě 

protikladů, zákonu změny a vývoje 

b) autorem důkazu, ţe neexistuje pohyb ani ţádné 

dění 

c) autorem teorie o atomech 

20. Řeknu-li, že ctnostný je ten, kdo se naučí přijímat 

to, co se děje, a kdo pochopí, že všechno je božský řád, 

který nemá moc změnit, vystihnu tím postoj 

a) stoika 

b) hédonika 

c) skeptika 

21. G. F. W. Hegel by nejvíce souhlasil s tezí 

a) jednotlivý občan je důleţitější neţ stát 

b) kaţdý občan je stejně důleţitý jako stát 

c) stát je důleţitější neţ jednotlivý občan 

22. Úvahy o Já a ne-Já ve své filozofii rozvíjel 

především 

a) I. Kant 

b) G. Berkeley 

c) J. G. Fichte 



23. Která charakteristika nejlépe odpovídá Marxovu pojetí dialektiky ve vývoji dějin? 

a) Proti kaţdé vývojové tendenci (teze) se nakonec postaví nějaký protitlak (antiteze). Dialektický střet (boj) 

logicky zákonitě vyústí v překonání rozporu přeskokem na vyšší rovinu (syntéza), tedy ke vzniku kvalitativně 

vyšší civilizace či společenského řádu. Dialektický proces je v podstatě proces metafyzický, duchovní. Pomáhá 

uskutečňovat ideu národa (ducha národa) nebo absolutní ideu (ducha doby). 

b) Rozpory a střety mezi národy nebo uvnitř společnosti nejsou duchovní, metafyzické povahy, ale mají zcela 

pozemské, materiální, většinou ryze ekonomické důvody. Soupeří mezi sebou nikoli různé ideje, ale 

společenské třídy. Výsledkem kaţdého střetu takových protikladů (teze a antiteze) je syntéza, která znamená 

překlenutí obou dosavadních pozic a dosaţení vyšší úrovně, která je vyšší především eticky (je spravedlivější). 

Kaţdá další vývojová etapa dějin je tak nutně (logicky, zákonitě) lepší neţ předchozí epochy – je pokrokovější. 

c) Přirozené sobectví lidí vede k chaotickému střetání jednotlivých egoistických zájmů. V tomto boji vyhrává 

sice zpravidla silnější, ale ten se nakonec dostává do konfliktu s jiným silným nebo se skupinou slabých, kteří 

se proti němu spojí. Boj se tak stále opakuje. Dialektika spočívá v rozpoznání marnosti a neproduktivnosti 

chaotického boje všech proti všem a v uzavírání rozumných kompromisů, jeţ jsou výsledkem syntetických 

soudů a vedou ke společenskému konsensu, jehoţ výsledkem je podrobení se diktátu vyšší společenské 

autority, která do chaosu vnese pořádek. 

24. „Poznal jsem, že jsem substancí, jejíž obsahem, nebo přirozeností je myslet a která na svou existenci 

nepotřebuje prostor a není závislá na žádné hmotné věci.“ Úryvek je 

a) vyjádřením podstaty absolutního ducha 

b) odhalením podstaty člověka jako res cogitans 

c) charakteristikou povahy a podstaty nadčlověka jako svobodné a na ničem nezávislé bytosti 

25. Postmoderní filozofie 

a) se po období moderny opět vrací k původnímu ideálu osvícenství – rozumu a pokouší se nastolit přísný 

racionalismus, vědeckou exaktnost a strohý materialismus. 

b) se kriticky ohlíţí zpět po období moderny, jeţ v 19. a 20. století vzývalo rozum, jehoţ univerzalitu skepticky 

odmítá. Vyhlašuje pluralitu alternativ a širokou toleranci okrajových odchylek od „normálu“. 

c) se zabývá ultramoderními futuristickými koncepty. Řeší moţné varianty budoucího vývoje a snaţí se 

připravovat lidstvo na situace, které v dějinách nemají obdoby. 

26. Král-filozof by podle Platónovy Ústavy měl být cvičen především v těchto vědách 

a) gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie, hudba 

b) politika, ekonomika, etika, rétorika, historie 

c) aritmetika, geometrie, stereometrie, astronomie, harmonie, dialektika 

27. Láhev vína stojí 50 korun. Víno je o 40 korun dražší než prázdná láhev. Kolik stojí samotná láhev? 

a) 0 Kč                                                                  b) 5 Kč                                                                          c) 10 Kč 

28. Výrok „Někteří studenti mají všechny potřebné studijní 

předpoklady“ lze označit jako 

a) obecný kladný 

b) částečný kladný 

c) částečný záporný 

29. „Věřím, protože je to absurdní.“ 

S touto větou by nesouhlasil 

a) Q. S. F. Tertullianus 

b) Tomáš Akvinský 

c) S. Kierkegaard 

30. „Nic není. Je-li něco, nemůže to člověk 

poznat. Jestliže je možno to poznat, nelze to 

nikomu sdělit.“ Autor tohoto úryvku je obvykle 

řazen mezi 

a) sofisty                b) skeptiky               c) mystiky 

31. Poznání, že naše moc má své meze, a pochopení, že 

vše, co se děje, se musí dít nutně, vedou ke zbavení se 

emocí, které doprovázejí nejrůznější události, 

a následně k dobrému životu, je typické pro filozofii 

a) P. Abaelarda         b) M. Foucaulta        c) B. B. Spinozy 

32. Krást se nemá. Jak je možné, že někteří lidé přesto kradou? Platón tvrdí, že je to tím, že 

a) lidé nebyli dosud náleţitě vycvičeni v ţádoucích ţivotních návycích, tedy ctnostech (areté) 

b) lidé dosud nedospěli k náleţitému rozumovému poznání, ţe krást se nemá. Kdyby to nahlédli, jistě by tak 

nečinili 

c) lidé nemají dost vzorů k následování. Kdyby na předních místech byli lidé ctnostní, vedoucí příkladný ţivot, 

nebylo by zlodějů 



33. Sókratovo dílo je známo 

a) ze zlomků jeho básní 

b) z jeho zachovaných dialogů 

c) z nepřímého svědectví o něm, protoţe Sókratés 

sám nic nenapsal 

34. Kdo odmítal existenci vrozených idejí v mysli 

člověka? 

a) Platón 

b) René Descartes 

c) John Locke 

35. Metodu falzifikace hájil 

a) Thomas S. Kuhn 

b) Immanuel Kant 

c) Karl R. Popper 

36. Pro střední termín v sylogismu je typické, že 

a) se objevuje v obou premisách 

b) se objevuje v obou premisách i v závěru 

c) se objevuje v niţší premise a v závěru 

37. Přirozené náboženství nejlépe popisuje 

a) názor, ţe součástí lidské přirozenosti je víra 

v jednoho Boha (např. monoteismus) 

b) tvrzení, ţe pro náboţenské poznání existuje 

přirozený základ (např. fakta) 

c) přesvědčení, ţe kaţdému člověku se přirozeně 

dostane poznání zjevené pravdy (např. mystika) 

38. Výrok „Filozofie je bojem proti zakletí, v němž náš 

rozum drží prostředky naší řeči“ lze vysvětlit 

a) jako podnět k zjišťování příčin pojmové zmatenosti  

b) jako apel soudobé filozofii k aktivnímu zájmu o tradiční 

řešení filozofických problémů 

c) jako výzvu k větší autonomii filozofie ve vztahu 

k náboţenským pravdám 

39. Mezi základní problémy řešené filozofií náboženství mimo jiné patří 

a) důkazy Boţí existence a otázka podstaty Boha 

b) moţnost poznání transcendentní reality a teologické objasnění víry 

c) analýza zjevené pravdy a potvrzení pravdivosti dogmat 

40. Nalezněte případ, kdy závěr uvedených sylogismů vyplývá ze stanovených premis 

a) Všichni filozofové jsou vegetariáni. 

 Sókratés je vegetarián. 

 Sókratés je filozof. 

b) Všichni vegetariáni jsou filozofové. 

 Sókratés je vegetarián. 

 Sókratés je filozof. 

c) Ţádný vegetarián není filozof. 

 Sókratés není vegetarián. 

 Sókratés je filozof. 

41. Která z uvedených tezí nejlépe charakterizuje utilitarismus? 

a) Člověk bude šťastný, pokud pozná, ţe lidská moc má své meze. Pochopí-li, ţe vše, co se děje, musí se dít 

nutně, nebude jiţ dále plýtvat energií na boj s těmito událostmi. 

b) Jednání je správné podle toho, jak dalece se snaţí přinést co největší štěstí co nejvíce lidem. 

c) Dobro je nezávislé na lidstvu a můţe být objeveno, jsou-li lidé řádně vyškoleni. 

42. Kasuistika v etice předkládá 

a) praktický přehled toho, co vede k dobru a co 

nikoli 

b) etickou teorii, podle které máme ţít 

c) vysvětlení morálních zásad na základě vztahu 

mezi příčinou a účinkem 

43. V takzvaném původním (přirozeném) stavu byl 

člověk u Th. Hobbese pojímán 

a) jako tvor, u nějţ je pro popis jeho ţivota třeba vycházet 

z principu tzv. „robinzonád“ 

b) podobně jako u J. J. Rousseaua 

c) jako tvor ţijící v neustálém zápase se svými bliţními 

44. Antinomie v Kantově Kritice čistého 

rozumu slouží 

a) ke kritice nedemokratických vlád 

b) ke kritice Hegelova systému  

c) ke kritice tradičního metafyzického snaţení 

45. Kratylos svým výrokem, že člověk nemůže vstoupit 

ani jednou do téže řeky, chtěl naznačit 

a) ţe nic neexistuje 

b) ţe nic netrvá 

c) ţe nelze rozlišit subjekt od objektu 

46. Etika je pro filozofy především: 

a) teoretická disciplína 

b) principem, kterým se řídí naše chování 

c) kodexem, podle něhoţ ţijeme 

47. Kdo by souhlasil s tezí, že „neexistuje žádný trvalý 

svět, který má být odhalen zkušeností, ale spíše jde 

o neustálé hledání účinných řešení problémů.“ 

a) George Berkeley   b) William James    c) Karl R. Popper 



48. Která z vět vyplývá ze zadaných tvrzení: 

„1. Žádný Čech není indiánský náčelník. 

2. Žádný indiánský náčelník není holohlavý.“ 

a) Ţádný Čech není holohlavý 

b) Ţádný holohlavý není Čechem 

c) Ani jedna z uvedených dvou moţností  

49. „Nikdy zajisté nedá se prokázat nejsoucnost 

jsoucnosti. Od této cesty zkoumání hleď svou odvracet 

mysl.“ Autorem uvedeného úryvku je 

a) Parmenidés 

b) Platón 

c) Nietzsche 

50. Dokončete následující věty: „Lidé se domnívají, že svou společenskou činností mohou změnit běh dějin, 

ale v tom se mýlí, neboť jim chybí historické poznání. Jsou pouhými šachovými figurkami historické 

nutnosti – ve skutečnosti určuje dění pouze…“ 

a) dialektika                                                         b) vůle                                                                         c) svoboda 
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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 2010/11 

 

Správná řešení testových otázek l – 50 

 

Varianta A 

1. c; 2. b; 3. b; 4. c; 5. b; 6. b; 7. a; 8. a; 9. b; 10. b; 11. b; 12. c; 13. a; 14. b; 15. a; 

16. b; 17. b; 18. c; 19. a; 20. a; 21. c; 22. c; 23. b; 24. b; 25. b; 26. c; 27. b; 28. b; 29. 

b; 30. a; 31. c; 32. b; 33. c; 34. c; 35. c; 36. a; 37. b; 38. a; 39. a; 40. b; 41. b; 42. a; 

43. c; 44. c; 45. b; 46. a; 47. b; 48. c; 49. a; 50. a. 
 

 

 

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: 54 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,33 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,16 

              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 2010/2011 

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: 

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 u všech otázek se hodnotí 2 body, za nesprávnou 

odpověď nezískáte žádný bod. Maximálně možný počet bodů za písemný test: 100. 

  

 

1. „Poznal jsem, že jsem substancí, jejíž obsahem, nebo přirozeností je myslet a která na svou existenci 

nepotřebuje prostor a není závislá na žádné hmotné věci.“ Úryvek je 

a) vyjádřením podstaty absolutního ducha 

b) odhalením podstaty člověka jako res cogitans 

c) charakteristikou povahy a podstaty nadčlověka jako svobodné a na ničem nezávislé bytosti 
2. Krást se nemá. Jak je možné, že někteří lidé přesto kradou? Platón tvrdí, že je to tím, že 

a) lidé nebyli dosud náleţitě vycvičeni v ţádoucích ţivotních návycích, tedy ctnostech (areté) 

b) lidé dosud nedospěli k náleţitému rozumovému poznání, ţe krást se nemá. Kdyby to nahlédli, jistě by tak 

nečinili 

c) lidé nemají dost vzorů k následování. Kdyby na předních místech byli lidé ctnostní, vedoucí příkladný ţivot, 

nebylo by zlodějů 
3. Sókratovo dílo je známo 

a) ze zlomků jeho básní 

b) z jeho zachovaných dialogů 

c) z nepřímého svědectví o něm, protoţe Sókratés 

sám nic nenapsal 

4. Výrok „Někteří studenti mají všechny potřebné studijní 

předpoklady“ lze označit jako 

a) obecný kladný 

b) částečný kladný 

c) částečný záporný 

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


5. Kasuistika v etice předkládá 

a) praktický přehled toho, co vede k dobru a co 

nikoli 

b) etickou teorii, podle které máme ţít 

c) vysvětlení morálních zásad na základě vztahu 

mezi příčinou a účinkem 

6. „Nic není. Je-li něco, nemůže to člověk poznat. Jestliže 

je možno to poznat, nelze to nikomu sdělit.“ Autor tohoto 

úryvku je obvykle řazen mezi 

a) sofisty                 

b) skeptiky                

c) mystiky 

7. Metodu falzifikace hájil 

a) Thomas S. Kuhn 

b) Immanuel Kant 

c) Karl R. Popper 

8. G. F. W. Hegel by nejvíce souhlasil s tezí 

a) jednotlivý občan je důleţitější neţ stát 

b) kaţdý občan je stejně důleţitý jako stát 

c) stát je důleţitější neţ jednotlivý občan 

9. Která z uvedených tezí nejlépe charakterizuje utilitarismus? 

a) Člověk bude šťastný, pokud pozná, ţe lidská moc má své meze. Pochopí-li, ţe vše, co se děje, musí se dít 

nutně, nebude jiţ dále plýtvat energií na boj s těmito událostmi. 

b) Jednání je správné podle toho, jak dalece se snaţí přinést co největší štěstí co nejvíce lidem. 

c) Dobro je nezávislé na lidstvu a můţe být objeveno, jsou-li lidé řádně vyškoleni. 

10. Dokončete následující věty: „Lidé se domnívají, že svou společenskou činností mohou změnit běh dějin, 

ale v tom se mýlí, neboť jim chybí historické poznání. Jsou pouhými šachovými figurkami historické 

nutnosti – ve skutečnosti určuje dění pouze…“ 

a) dialektika                                                         b) vůle                                                                         c) svoboda 

11. Která z vět vyplývá ze zadaných tvrzení: 

„1. Žádný Čech není indiánský náčelník. 

2. Žádný indiánský náčelník není holohlavý.“ 

a) Ţádný Čech není holohlavý 

b) Ţádný holohlavý není Čechem 

c) Ani jedna z uvedených dvou moţností 

12. V takzvaném původním (přirozeném) stavu byl 

člověk u Th. Hobbese pojímán 

a) jako tvor, u nějţ je pro popis jeho ţivota třeba vycházet 

z principu tzv. „robinzonád“ 

b) podobně jako u J. J. Rousseaua 

c) jako tvor ţijící v neustálém zápase se svými bliţními 

13. „Nikdy zajisté nedá se prokázat nejsoucnost 

jsoucnosti. Od této cesty zkoumání hleď svou 

odvracet mysl.“ Autorem uvedeného úryvku je 

a) Parmenidés 

b) Platón 

c) Nietzsche 

14. Kdo by souhlasil s tezí, že „neexistuje žádný trvalý 

svět, který má být odhalen zkušeností, ale spíše jde 

o neustálé hledání účinných řešení problémů.“ 

a) George Berkeley    

b) William James     

c) Karl R. Popper 

15. Kratylos svým výrokem, že člověk nemůže 

vstoupit ani jednou do téže řeky, chtěl naznačit 

a) ţe nic neexistuje 

b) ţe nic netrvá 

c) ţe nelze rozlišit subjekt od objektu 

16. Kdo odmítal existenci vrozených idejí v mysli 

člověka? 

a) Platón 

b) René Descartes 

c) John Locke 

17. Etika je pro filozofy především: 

a) teoretická disciplína 

b) principem, kterým se řídí naše chování 

c) kodexem, podle něhoţ ţijeme 

18. Antinomie v Kantově Kritice čistého rozumu slouží 

a) ke kritice nedemokratických vlád 

b) ke kritice Hegelova systému  

c) ke kritice tradičního metafyzického snaţení 

19. Nalezněte případ, kdy závěr uvedených 

sylogismů vyplývá ze stanovených premis 

a) Všichni filozofové jsou vegetariáni. 

 Sókratés je vegetarián. 

 Sókratés je filozof. 

b) Všichni vegetariáni jsou filozofové. 

 Sókratés je vegetarián. 

 Sókratés je filozof. 

c) Ţádný vegetarián není filozof. 

 Sókratés není vegetarián. 

 Sókratés je filozof. 

20. Postmoderní filozofie 

a) se po období moderny opět vrací k původnímu ideálu 

osvícenství – rozumu a pokouší se nastolit přísný 

racionalismus, vědeckou exaktnost a strohý materialismus. 

b) se kriticky ohlíţí zpět po období moderny, jeţ 

v 19. a 20. století vzývalo rozum, jehoţ univerzalitu 

skepticky odmítá. Vyhlašuje pluralitu alternativ a širokou 

toleranci okrajových odchylek od „normálu“. 

c) se zabývá ultramoderními futuristickými koncepty. Řeší 

moţné varianty budoucího vývoje a snaţí se připravovat 

lidstvo na situace, které v dějinách nemají obdoby. 

21. Láhev vína stojí 50 korun. Víno je 

o 40 korun dražší než prázdná láhev. Kolik 

stojí samotná láhev? 

22. Mezi základní problémy řešené filozofií náboženství 

mimo jiné patří 

a) důkazy Boţí existence a otázka podstaty Boha 



a) 0 Kč                                                                  

b) 5 Kč                                                                          

c) 10 Kč 

b) moţnost poznání transcendentní reality a teologické 

objasnění víry 

c) analýza zjevené pravdy a potvrzení pravdivosti dogmat 

23. Výrok „Filozofie je bojem proti zakletí, v němž náš rozum drží prostředky naší řeči“ lze vysvětlit 

a) jako podnět k zjišťování příčin pojmové zmatenosti  

b) jako apel soudobé filozofii k aktivnímu zájmu o tradiční řešení filozofických problémů 

c) jako výzvu k větší autonomii filozofie ve vztahu k náboţenským pravdám 

24. Přirozené náboženství nejlépe popisuje 

a) názor, ţe součástí lidské přirozenosti je víra v jednoho Boha (např. monoteismus) 

b) tvrzení, ţe pro náboţenské poznání existuje přirozený základ (např. fakta) 

c) přesvědčení, ţe kaţdému člověku se přirozeně dostane poznání zjevené pravdy (např. mystika) 

25. Král-filozof by podle Platónovy Ústavy měl být cvičen především v těchto vědách 

a) gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie, hudba 

b) politika, ekonomika, etika, rétorika, historie 

c) aritmetika, geometrie, stereometrie, astronomie, harmonie, dialektika 

26. Která charakteristika nejlépe vystihuje náboženský fundamentalismus? 

a) Důsledné prosazování víry všemi prostředky, vnášení náboţenských pravidel do všech oblastí soukromého 

i společenského ţivota, neochota k ústupkům a kompromisům.  

b) Návrat k pramenům, v podstatě k doslovnému chápání základních posvátných textů jako zjevené boţské 

pravdy a uplatňování dílčích výroků ze svatých písem jako norem pro ţivot 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 náboţenství v poznání jediné společné, základní (fundamentální) pravdy 

a obecně (univerzálně) platných a akceptovatelných etických principů. 

27. Podle Platóna by v ideálním státě měli v čele společnosti stanout a řídit ji 

a) lidé, které si obec sama demokraticky zvolí ze svého středu a po čase je opět demokratickou volbou nahradí 

jinými. 

b) aristokraté – příslušníci nejvyšší společenské třídy, kteří jsou k vládě předurčeni v podstatě dědičně, protoţe 

mají pro ni největší předpoklady díky své tradicí zušlechťované a koncentrované zkušenosti, moudrosti 

a kultivovanosti. 

c) lidé, kteří projdou sítem zkoušek a v umění vládnout budou dále speciálně vyškoleni. 

28. Nauku o tzv. logickém atomismu bychom nalezli u 

a) Démokrita z Abdér 

b) Friedricha Engelse 

c) Bertranda Russella 

29. Indukce  

a) usuzuje z obecného na zvláštní, jednotlivé 

b) vyvozuje z jednotlivého obecné 

c) vyvozuje příčinu z důsledku 

30. Teorie poznání není nazývána  

a) epistemologie 

b) ontologie 

c) noetika 

31. Která z vět je negací věty „Nikdo nic nevlastní“? 

a) Kaţdý něco vlastní. 

b) Všichni něco vlastní. 

c) Někdo něco vlastní. 

32. Která charakteristika vystihuje Aristotelovu nauku o středu? 

a) Štěstí není jednoduše vyváţený stav blaţenosti, ale je to způsob, jímţ člověk přistupuje ke skutečnosti, to, 

jak co dělá, proţívá. Je to postoj, forma proţívání, určitá dimenze, jakou můţe mít v podstatě cokoli. 

b) Střed není statistický průměr. Příliš mnoho je špatně. Příliš málo je taky špatně. Dobré je to, co je přiměřené 

situaci a osobám. Nedá se to zjistit matematicky, ale pouze empiricky odvodit. Střed je proto vţdy relativní. 

c) Střetáním dialektických protikladů vzniká při dostatečném velkém počtu činitelů automaticky harmonie, 

která je výsledkem (syntézou) rozmanitých alternativ, a tedy i vyšší hodnotou. 

33. Pro střední termín v sylogismu je typické, že 

a) se objevuje v obou premisách 

b) se objevuje v obou premisách i v závěru 

c) se objevuje v niţší premise a v závěru 

34. Mezi přední propagátory demokracie nepatří 

a) J. S. Mill 

b) Platón 

c) J. Locke 



35. Úvahy o tzv. naturalistickém omylu v etice 

nejsou typické pro 

a) B. B. Spinozu 

b) D. Huma 

c) G. E. Moora 

36. Roli formy a látky v Aristotelově hýlémorfické 

nauce lze vyjádřit slovy 

a) příčina a účinek 

b) moţnost a uskutečnění 

c) statika a dynamika 

37. „Jistý filozof odporuje všem filozofům. Jistý 

filozof odporuje sám sobě.“ Tento úsudek 

a) je správný 

b) není správný 

c) nemůţe být správný ani nesprávný 

38. Tvrzení, že duševní procesy jsou různé kombinace 

pohybující se hmoty, je charakteristické pro 

a) materialistu  

b) idealistu  

c) agnostika 

39. Ontologický důkaz Boží existence lze označit 

také jako 
a) teleologický              

b) apriorní           

c) metafyzický 

40. Heisenbergovým principem neurčitosti byste 

argumentovali 

a) ve prospěch principu kauzality 

b) ve prospěch determinismu 

c) ve prospěch svobodné vůle 

41. Deontologie je 

a) nauka o nejsoucím 

b) nauka o povinnosti 

c) nauka o etické závaznosti jsoucna 

42. Predestinace znamená 

a) předurčení 

b) předvědění 

c) přemístění 

43. Poznání, že naše moc má své meze, a pochopení, že vše, co se děje, se musí dít nutně, vedou ke 

zbavení se emocí, které doprovázejí nejrůznější události, a následně k dobrému životu, je typické pro 

filozofii 

a) P. Abaelarda    

b) M. Foucaulta 

c) B. B. Spinozy 

44. „Věřím, protože je to absurdní.“ S touto 

větou by nesouhlasil 

a) Q. S. F. Tertullianus 

b) Tomáš Akvinský 

c) S. Kierkegaard 

45. Úvahy o Já a ne-Já ve své filozofii rozvíjel 

především 

a) I. Kant 

b) G. Berkeley 

c) J. G. Fichte 

46. Hérakleitos je 

a) autorem dialektického učení o jednotě 

protikladů, zákonu změny a vývoje 

b) autorem důkazu, ţe neexistuje pohyb ani ţádné 

dění 

c) autorem teorie o atomech 

47. Řeknu-li, že ctnostný je ten, kdo se naučí přijímat 

to, co se děje, a kdo pochopí, že všechno je božský řád, 

který nemá moc změnit, vystihnu tím postoj 

a) stoika 

b) hédonika 

c) skeptika 

48. Skeptické argumenty, které zpochybňují 

obecnou platnost poznání, nazýváme 

a) epoché 

b) trópy 

c) hypotetické důkazy 

49. Středověký scholastický realismus znamená 

a) vycházet z konkrétní reality, nedat se unášet ideály 

b) předpokládat reálnou existenci rodů a druhů 

c) spoléhat jen na hmotnou realitu, nehledat pravou 

skutečnost aţ za viditelnými věcmi 



50. Která charakteristika nejlépe odpovídá Marxovu pojetí dialektiky ve vývoji dějin? 

a) Proti kaţdé vývojové tendenci (teze) se nakonec postaví nějaký protitlak (antiteze). Dialektický střet (boj) 

logicky zákonitě vyústí v překonání rozporu přeskokem na vyšší rovinu (syntéza), tedy ke vzniku kvalitativně 

vyšší civilizace či společenského řádu. Dialektický proces je v podstatě proces metafyzický, duchovní. Pomáhá 

uskutečňovat ideu národa (ducha národa) nebo absolutní ideu (ducha doby). 

b) Rozpory a střety mezi národy nebo uvnitř společnosti nejsou duchovní, metafyzické povahy, ale mají zcela 

pozemské, materiální, většinou ryze ekonomické důvody. Soupeří mezi sebou nikoli různé ideje, ale 

společenské třídy. Výsledkem kaţdého střetu takových protikladů (teze a antiteze) je syntéza, která znamená 

překlenutí obou dosavadních pozic a dosaţení vyšší úrovně, která je vyšší především eticky (je spravedlivější). 

Kaţdá další vývojová etapa dějin je tak nutně (logicky, zákonitě) lepší neţ předchozí epochy – je pokrokovější. 

c) Přirozené sobectví lidí vede k chaotickému střetání jednotlivých egoistických zájmů. V tomto boji vyhrává 

sice zpravidla silnější, ale ten se nakonec dostává do konfliktu s jiným silným nebo se skupinou slabých, kteří 

se proti němu spojí. Boj se tak stále opakuje. Dialektika spočívá v rozpoznání marnosti a neproduktivnosti 

chaotického boje všech proti všem a v uzavírání rozumných kompromisů, jeţ jsou výsledkem syntetických 

soudů a vedou ke společenskému konsensu, jehoţ výsledkem je podrobení se diktátu vyšší společenské 

autority, která do chaosu vnese pořádek. 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

 

Filozofie – varianta B 

Přijímací řízení pro rok 2010/11 

 

Správná řešení testových otázek l – 50 

 

 
Varianta B 

 

1. b; 2. b; 3. c; 4. b; 5. a; 6. a; 7. c; 8. c; 9. b; 10. a; 11. c; 12. c; 13. a; 14. b; 15. b; 

16. c; 17. a; 18. c; 19. b; 20. b; 21. b; 22. a; 23. a; 24. b; 25. c; 26. b; 27. c; 28. c; 29. 

b; 30. b; 31. c; 32. b; 33. a; 34. b; 35. a; 36. b; 37. a; 38. a; 39. b; 40. c; 41. b; 42. a; 

43. c; 44. b; 45. c; 46. a; 47. a; 48. b; 49. b; 50. b. 

 
 



 

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: 24 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 48,33 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,02 

              Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

 

Ostrava  21.6.2010 

 

Zpracovala:  Marcela Lipanská  

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