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Test ze Základů společenských věd - varianta A 
 Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi     
  správné řešení):       

 

Jméno:                                                                                             Studijní kombinace: 
 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Podmínkami pro přijetí ke studiu v 

bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 

2020/2021 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových 

stránkách Ostravské univerzity. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem 

způsobilý(á) konat 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.Který systém ve Freudově pojetí osobnosti představuje zvnitřněnou reprezentaci hodnot a morálky společnosti: 

a) ego    b) supergo   c) libidido   d) anima 

2. Thomasem S. Kuhnem zavedený pojem paradigma znamená: 

a) vědecký protimluv, střet dvou vzájemně si odporujících teorií 

b) všeobecně uznávaný výsledek vědeckého výzkumu, který po jistý čas slouží 

společenství odborníků jako model problémů a jejich řešení                   

c) nalezení celostní perspektivy, v níž se slučují jednotlivé dílčí aspekty 

3. Dva hlavní směry 

v budhismu jsou: 

a) maharim - čajiʼrim 

b) mahájána – hinajána  

c) bjaʼam – charíʼha 

4. 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 

agresivního útoku. Frustrace je typologicky spíše ženská forma reakce na citovou deprivaci, je to stav 

nerozhodnosti a rozpolcení projevující se syndromem „vyhoření“ 

5. Jakými cizími slovy označujeme víru v osud (v 

předurčení): 

a) deontologie, egodeismus 

b) predestinace, fatalismus 

c) indeterminismus, prejudice 

6. Scholastický realismus znamená: 

a) vycházet z konkrétní reality, nedat se unášet ideály    

b) věřit v reálnou existenci obecných pojmů čili idejí 

c) spoléhat jen na hmotnou skutečnost, nehledat pravou 

skutečnost až za viditelnými věcmi 

7. 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 

8. Kniha I-ťing je: 

a) poetickou naukou o moudrém harmonizování polaritních prvků ying a yiang 

b) učení o čtyřech ušlechtilých pravdách o životní strasti a osmidílné stezce k překonání strasti a k pravému životu  

c) věštecká kniha, která umožňuje pomocí hexagramů složených z plných (jin) a přerušovaných (yiang) čar 

hledat odpovědi po smyslu lidského života 

9. „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 osobě. 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) K. Jaspers   d) R. Descartes  

10. Feministickým studiím se také 

říká: 

a) sexual harassment 

b) political correctness      

c) gender studies      

11.  Co to byla Bartolomějská noc? 

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

b) masakr francouzských protestantů v Paříži v roce 1572 

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

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) Pygmalion efekt      b) Golem efekt   c) Haló efekt       

13. Ve výčtu předních teoretiků demokracie se 

zpravidla neobjeví: 

a) J. S. Mill   b) Platón c) J. Locke d) K. R. Popper 

14. Co je to OPEC? 

a) Organizace hospodářsky nejvyspělejších zemí světa 

b) Liga arabských států 

c). Organizace zemí vyvážejících ropu 

15. Co je to, když se řekne „Ariadnina nit“? 

a) ozdoba oděvu jednoznačně identifikující osobu krále (vůdce) 

b) vodítko v labyrintu  

c) vražedný nástroj 

16. Tvrzení, že nic není v rozumu, co nebylo 

předtím ve smyslech, tedy že člověk přichází 

na svět jako tabula rasa (nepopsaná tabule), 

je ve skutečnosti:  

a) racionalismem b) empirismem 

c) vitalismem 

17. Nejvýznamnější arabští filozofové, kteří ovlivnili 

středověkou křesťanskou teologii, byli: 

a)  ibn Gabirol a Maimonides 

b)  Avicenna a Averroes 

c)  Arius a Athanasius 

18. Descartovi je připisováno rozpolcení světa 

(dualismus). Proti sobě stojí: 

a) svět možný (racionálně) myslitelný) – svět 

ideální (metafyzický 

b) Bůh – svět  

c) myslící substance – rozprostraněná 

substance (věc) 



19. John Maynard Keynes jako ekonom: 

a) podporoval aktivní roli státu v období hospodářské krize b) ctil zásadu neviditelné ruky trhu zejména v době 

hospodářské krize c) se postavil proti kapitalismu, protože zjistil, že hospodářské krize jsou neodstranitelné díky 

přetrvávajícímu kapitalistickému soukromému vlastnictví 

20. „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) konfucianismus b) budhismus c) taoismus  

21. Teorie jsou vědecky cenné pouze v tom případě, 

lze-li je vyvrátit neboli falzifikovat. Tento názor 

zastával: 

a) Karl R. Popper  

b) Karl Jaspers   

c) Ludwig Wittgenstein 

22. Generálním tajemníkem OSN je: 

a) Hermann Van Rompuy  

b) Pan Ki-mun  

c) António Guterres 

23. Mezi nejznámější představitele poválečného 

ekonomické myšlení nepatří: 

a) Garry S. Becker  

b) August Friedrich Hayek  

c) Adam Smith 

24. Mezi významné české filozofy 20. století nepatří: 

a) F. Palacký 

b) J. Patočka 

c) M. Petříček 

 

25. T. G. Masaryk pokládal za příznak moderní 

doby:  

a) rozvodovost b) sebevražednost c) odcizení 

d) sekularizaci 

 

26. Hermeneutický kruh je: 

a) společenství filozofů a sociologů volně se scházejících 

v akademickém prostředí ve Vídni, v Praze a ve Frankfurtu. 

b) cyklus začínající 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. 

27. Mezi představitelé Milétské školy patří: 

a) Pythagoras 

b) Anaximandros 

c) Parmenides 

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. Psychóza je: 

a) lehčí duševní porucha, která není spojena s organickými 

poruchami mozku. Pochází ze stresu a úzkosti 

b) vážná, hluboká neuropsychická porucha, která narušuje 

celistvost osobnosti. Člověk si ji neuvědomuje jako nemoc. 

c) stav nedostatečně rozvinuté psychiky, oslabení poznávacích 

schopností způsobený, což je způsobené zakrněním některých 

mozkových oblastí 

30.  Pragmatické pojetí pravdy je: 

a) ontologické  

b) korespondenční 

c) konsensuální 

 



31. Které vynálezy jsou příznačné pro středověk: 

a) kompas, papírové peníze, knihtisk  

b) destilace alkoholu, chomout, jezdecký třmen  

c) kolo, ochočení domácích zvířat 

32. Organizace Transparency International se zabývá: 

a) situací politických vězňů v jednotlivých zemích 

b) bojem za svobodu slova a právo na informace  

c) potíráním korupce 

33. Psycholog provádí zkoumání pozornosti u dětí; začne 

testovat skupinu dětí 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) holistický přístup 

34. Známé filozofky jsou: 

a) Hannah Arendtová, Edita Steinová 

b) Milena Jesenská, Valerie Schmittová 

c) Brigitte Mohnhauptová, Elfriede Jelinek 

35. Aristotelovy kategorie jsou: 

a) res cogitans a res extensa, sermo, causa 

b) podstata, kvantita, kvalita, vztah, místo, čas, poloha, činnost, trpnost  

c) počátek, cíl, smysly, rozum, cit 

36. V moderních dějinách české společnosti se hovoří o období tzv. 

normalizace. O co se jedná?  

a) období transformace ekonomického a politického života po pádu 

komunismu v roce 1989, charakteristické zejména privatizací, deregulací a 

decentralizací ekonomiky 

b) období vlády generálního tajemníka komunistické strany Gustáva Husáka, 

jež po ukončení tzv. pražského jara vpádem vojsk Varšavské smlouvy (1968) 

násilně restaurovalo poměry před pražským jarem 

c) období normalizace vztahů po roce 1948, kdy došlo k měnové reformně a 

k urovnání sociální diference obyvatelstva 

37. Předsedou Evropské komise 

je: 

a) Donald Tusk 

b) Ursula von der Leyenová 

c) Martin Schulz 

38. 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.  

a)  Václav Bělohradský   b) Jan Patočka   c) Petr Rezek    

39. Které z uvedených tvrzení je přesvědčivou kritikou behaviorismu? 

a) behaviorismus podceňoval význam učení  

b) behaviorismus byl příliš závislý na metodě introspekce  

c) behaviorismus podceňoval vliv prostředí  

d) behaviorismus nebral v úvahu emoce a myšlenky 

40.  Moderní stát se snaží svým občanům zajistit: 

a) bezpečnost, právní řád, ekonomickou prosperitu, sociální spravedlnost 

b) štěstí, mír, sociální soudržnost 

c) rovné podmínky společenské soutěže, nenásilnou formu řešení mezilidských a společenských konfliktů 

41. Na Edmunda Husserla navázal: 

a) M. Foucault, R. Rorty, B. Russel  

b) R. Carnap, L. Wittgenstein 

c) Eugen Fink, Hans G. Gadamar, M. Heidegger 

42. Česká republika vstoupila do Evropské unie 

a) 1. května 2003 

b) 1. května 2002 

c) 1. května 2004 

43. Otázkami zvířecího chování, myšlení a cítění se 

zabývají také tyto vědecké obory a psychologické školy 

a) gestalt psychologie, forenzní psychologie, 

psycholingvistika 



b) behaviorismus, vývojová psychologie, etologie  

c) sociální psychologie, analytická psychologie, 

humanistická psychologie 

44. Tvrzení, že každý pokus vypovědět něco o univerzu je 

protikladem jiné výpovědi a konflikt mezi oběma je řešen v tvrzení, 

které zahrnuje parciální pravdivost obou, můžeme označit jako 

formulaci: 

a) zákona o vyloučení třetího  

b) principu neurčitosti  

c) dialektického zákona 

45. Sociologie rozlišuje mezi tradiční a 

moderní společností. Moderní společnost 

podle ní začíná: 

a) počátkem 19. století 

b) počátkem 20. století  

c) s nástupem industrializace, urbanizace a 

sekularizace 

46. Statistiky tvrdí, že v naší zemi se rodí většina dětí mimo manželství. Co to znamená? 

a) že se rodí svobodným matkám  

b) že se rodí nesezdaným párům  

c) že se narodí do rodiny vzniklé z rozvedených párů 

47. K českým současně žijícím literátům nepatří: 

a) Radka Denemarková 

b) Jan Balabán  

c) Petr Hruška 

48. Se kterou biblickou postavou se pojí „třicet 

stříbrných“ jako symbol zrady? 

a) Pilát Pontský b) Jidáš Iškariotský c) Pavel 

z Tarsu 

 

 

49. V současné době se v souvislosti s vývojem na Ukrajině a v Rusku (ale i u nás) hovoří o krizi demokracie 

a o jejím přechodu k fázi zvané oligarchie. Pojem oligarchie znamená: 

a) vládu armády  

b) vládu nejbohatších lidí  

c) vládu aristokracie  

d) vládu privilegované vrstvy hospodářských magnátů 

50. Víme, že všechny kuličky v tomto sáčku jsou bílé. Tyto kuličky pocházejí z tohoto sáčku. Z toho plyne 

závěr, že jsou (musí být) bílé. Takový závěr je příkladem: 

a) kauzality b) indukce c) dedukce    

 

 

 

Jméno:                                                           Studijní kombinace: 

 
A 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)                          
d)                          

 

 
A 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)                          
d)                          

 
 
 



 

Jméno: 

 

 

ZSV Bc 2018 A, řešení: 

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

25b, 26c, 27b, 28c, 29b, 30c, 31b, 32b, 33b, 34a, 35b, 36b, 37b, 38b, 39d, 40a, 41c, 42c, 43b, 44c, 45c, 46b, 

47b, 48b, 49d, 50c. 
 

 

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 Podmínkami pro přijetí ke studiu v 

bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 

2020/2021 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových 

stránkách Ostravské univerzity. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem 

způsobilý(á) konat 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 Edmunda Husserla navázal: 

a) M. Foucault, R. Rorty, B. Russel  

b) Eugen Fink, Hans G. Gadamar, M. Heidegger 

c) R. Carnap, L. Wittgenstein, T. Kuhn 

2. Tvrzení, že každý pokus vypovědět něco o univerzu je protikladem jiné výpovědi 

a konflikt mezi oběma je řešen v tvrzení, které zahrnuje parciální pravdivost obou, 

můžeme označit jako formulaci: 

a) zákona o vyloučení třetího 

b) dialektického zákona 

c) principu neurčitosti 

3. Co je to, když se řekne 

„Ariadnina nit“? 

a) ozdoba oděvu 

jednoznačně identifikující 

osobu krále (vůdce) 

b) vodítko v labyrintu  

c) vražedný nástroj 

4. Česká republika vstoupila do Evropské unie: 

a) 1. května 2003 

b) 1. května 2004  

c) 1. května 2002 

5. Jakými cizími slovy označujeme víru v osud (v 

předurčení)? 

a) deontologie, egodeismus 

b) intencionalismus, transcendentalismus 

c) indeterminismus, prejudice 

d) predestinace, fatalismus 

6. 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) Pygmalion efekt    b) Haló efekt   c) Golem efekt 

7. V moderních dějinách české společnosti se hovoří o období tzv. normalizace. O co se jedná?  

a) období transformace ekonomického a politického života po pádu komunismu v roce 1989, charakteristické 

zejména privatizací, deregulací a decentralizací ekonomiky 



b) období normalizace vztahů po roce 1948, kdy došlo k měnové reformně a k urovnání sociální diference 

obyvatelstva 

c) období vlády generálního tajemníka komunistické strany Gustáva Husáka, jež po ukončení tzv. pražského jara 

vpádem vojsk Varšavské smlouvy (1968) násilně restaurovalo poměry před pražským jarem 

8. Aristotelovy kategorie jsou: 

a) res cogitans a res extensa, causa, finis, principium 

b) počátek, cíl, smysly, rozum, cit 

c) podstata, kvantita, kvalita, vztah, místo, čas, poloha, činnost, trpnost 

9. Známé filozofky jsou: 

a) Milena Jesenská, Valerie Schmittová 

b) Hannah Arendtová, Edita Steinová 

c) Brigitte Mohnhauptová, Elfriede Jelinek 

10. Předsedou Evropské komise je: 

a) Donald Tusk 

b) Martin Schulz 

c) Ursula von der Leyenová 

 

11.  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 nástrojem státní monetární (měnové) politiky a stanovováním diskontní sazby ovlivňuje výši úroků, jež 

komerční banky uplatňují při poskytování úvěrů. 
c) Je místní pobočkou Světové banky a vykonává v zemi dohled nad ostatními bankami. Chrání místní měnu 

před krachem. 

12. Scholastický realismus znamená: 

a) vycházet z konkrétní reality, nedat se unášet ideály    

b) věřit v existenci pojmů, které jsou součástí naší řeči 

c) spoléhat jen na hmotnou skutečnost, nehledat pravou skutečnost až za viditelnými věcmi 

d) věřit v reálnou existenci obecných pojmů čili idejí 

13. Víme, že všechny kuličky v tomto sáčku jsou bílé. 

Tyto kuličky pocházejí z tohoto sáčku. Z toho plyne 

závěr, že jsou (musí být) bílé. Takový závěr je 

příkladem: 

a) kauzality b) indukce c) dedukce    

14. Moderní stát se snaží svým občanům zajistit: 

a) štěstí, mír, sociální soudržnost 

b) bezpečnost, právní řád, ekonomickou prosperitu, 

sociální spravedlnost 

c) rovné podmínky společenské soutěže, nenásilnou 

formu řešení mezilidských a společenských konfliktů 

15. Dva hlavní směry v budhismu jsou: 

a) maharim – čajiʼrim 

b) bjaʼam – charíʼha 

c) mahájána – hinajána  

 

16. Tvrzení, že nic není v rozumu, co nebylo 

předtím ve smyslech, tedy že člověk přichází 

na svět jako tabula rasa (nepopsaná tabule), 

je ve skutečnosti:  

a) racionalismem  

b) empirismem 

c) vitalismem 

17. Mezi nejznámější představitele poválečného ekonomického 

myšlení nepatří: 

a) Garry S. Becker  

b) August Friedrich Hayek  

c) Adam Smith 

18. Descartovi je připisováno rozpolcení světa 

(dualismus). Proti sobě stojí: 

a) svět možný (racionálně) myslitelný) – svět 

ideální (metafyzický b) Bůh – svět  

c) myslící substance – rozprostraněná 

substance (věc) 

19. John Maynard Keynes jako ekonom: 

a) ctil zásadu neviditelné ruky trhu zejména v době hospodářské krize 

b) podporoval aktivní roli státu v období hospodářské krize 

c) se postavil proti kapitalismu, protože zjistil, že hospodářské krize jsou neodstranitelné díky přetrvávajícímu 

kapitalistickému soukromému vlastnictví 

20. „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) konfucianismus b) taoismus c) budhismus 

21. Teorie jsou vědecky cenné pouze v tom případě, 

lze-li je vyvrátit neboli falzifikovat. Tento názor 

zastával: 

a) Rudolf Carnap  

b) Karl R. Popper 

c) Ludwig Wittgenstein 



22. Generálním tajemníkem OSN je: 

a) Hermann Van Rompuy  b) António Guterres c) Pan Ki-mun 

23. 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 a 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. 

24. Thomasem S. Kuhnem zavedený pojem paradigma 

znamená: 

a) vědecký protimluv, střet dvou vzájemně si odporujících 

teorií 

b) nalezení celostní perspektivy, v níž se slučují jednotlivé 

dílčí aspekty¨ 

c) všeobecně uznávaný výsledek vědeckého výzkumu, který po 

jistý čas slouží společenství odborníků jako model problémů a 

jejich řešení 

25. K českým současně žijícím literátům nepatří: 

a) Radka Denemarková 

b) Jan Balabán  

c) Petr Hruška  

26. Nejvýznamnější arabští filozofové, kteří ovlivnili 

středověkou křesťanskou teologii, byli: 

a)  ibn Gabirol a Maimonides 

b)  Avicenna a Averroes 

c)  Arius a Athanasius 

27. Pozitivní právo je to,    

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

b) co ukládá zákonodárce – ať už jedinec, skupina či národ. Otázka po mravní oprávněnosti takového práva je 

zbytečná. 

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

28. Co to byla Bartolomějská noc? 

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

b) poprava 27 pánů stavovského povstání v Čechách v roce 1621 

c) masakr francouzských protestantů v Paříži v roce 1572 

29. Psycholog provádí zkoumání pozornosti u dětí; začne testovat 

skupinu dětí po narození. Testování opakuje ve věku 3 měsíců, 6 

měsíců, 1 roku a 2 let. Jaký přístup používá?  

a) longitudinální přístup b) průřezový přístup c) holistický přístup 

30.  Pragmatické pojetí pravdy je: 

a) konsensuální 

b) korespondenční 

c) ontologické 

31. Které vynálezy jsou příznačné pro středověk: 

a) kompas, papírové peníze, knihtisk 

b) kolo, ochočení domácích zvířat 

c) destilace alkoholu, chomout, jezdecký třmen 

32. Organizace Transparency International se zabývá 

a) situací politických vězňů v jednotlivých zemích 

b) bojem proti klimatickým změnám 

c) potíráním korupce 

d) bojem za svobodu slova a právo na informace 

33.  T. G. Masaryk pokládal za příznak moderní doby:  

a) sebevražednost  

b) sekularizace  

c) odcizení 

 

34. Feministickým studiím se také říká 

a) sexual harassment 

b) gender studies      

c) political correctness      



35. „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 

osobě. 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) K. Jaspers   d) R. Descartes 

36. 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 

37. Kniha I-ťing je: 

a) učení o čtyřech ušlechtilých 

pravdách o životní strasti a 

osmidílné stezce k překonání 

strasti a k pravému životu  

b) věštecká kniha, která umožňuje 

pomocí hexagramů složených 

z plných (jin) a přerušovaných 

(yiang) čar hledat odpovědi po 

smyslu lidského života 

c) poetickou naukou o moudrém 

harmonizování polaritních prvků 

ying a yiang 

38.  Psychóza je: 

a) vážná, hluboká neuropsychická porucha, která narušuje celistvost osobnosti. Člověk si ji neuvědomuje jako 

nemoc. 

b) lehčí duševní porucha, která není spojena s organickými poruchami mozku. Pochází ze stresu a úzkosti. 

c) stav nedostatečně rozvinuté psychiky, oslabení poznávacích schopností způsobený, což je způsobené 

zakrněním některých mozkových oblastí. 

39. „Charta 77“ byla: 

a) volné sdružení intelektuálů a literátů, kteří stáli za vznikem jednoho z nejvýznamnějších dokumentů pražského 

jara „Dva tisíce slov“. 

b) neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování 

lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu (KBSE) v Helsinkách. 

c) občanská iniciativa umělců a herců, kteří se v listopadu roku 1989 připojili k protestům studentů na pražském 

Albertově. 

40.  Moderní stát se snaží svým občanům zajistit: 

a) štěstí, mír, sociální soudržnost bezpečnost, právní řád 

b) bezpečnost, právní řád, ekonomickou prosperitu, sociální spravedlnost 

c) rovné podmínky společenské soutěže, nenásilnou formu řešení mezilidských a společenských konfliktů 

41. Které z uvedených tvrzení je přesvědčivou kritikou behaviorismu? 

a) behaviorismus podceňoval význam učení 

b) behaviorismus nebral v úvahu emoce a myšlenky  

c)behaviorismus byl příliš závislý na metodě introspekce  

42. Jaký je rozdíl mezi stresem a frustrací: 

a) 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    

b) 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       

c) stres je typologicky spíše mužská forma reakce na 

zátěžovou situaci, je to stav vnitřního ohrožení po 

vnějším agresivního útoku. Frustrace je typologicky 

43. Otázkami zvířecího chování, myšlení a cítění se 

zabývají také tyto vědecké obory a psychologické školy 

a) gestalt psychologie, forenzní psychologie, 

psycholingvistika 

b) behaviorismus, vývojová psychologie, etologie  

c) sociální psychologie, analytická psychologie, 

humanistická psychologie 

 



spíše ženská forma reakce na citovou deprivaci, je to 

stav nerozhodnosti a rozpolcení projevující se 

syndromem „vyhoření“ 

44. Který systém ve Freudově pojetí osobnosti představuje 

zvnitřněnou reprezentaci hodnot a morálky společnosti: 

a) ego      b) supergo   c) libidido   d) anima 

45. Se kterou biblickou postavou se pojí 

„třicet stříbrných“ jako symbol zrady? 

a) Pilát Pontský b) Jidáš Iškariotský  

c) Pavel z Tarsu 

46. Statistiky tvrdí, že v naší zemi se rodí většina dětí mimo manželství. Co to znamená? 

a) že se rodí nesezdaným párům 

b) že se rodí svobodným matkám 

c) že se narodí do rodiny vzniklé z rozvedených párů 

47. Sociologie rozlišuje mezi tradiční a moderní 

společností. Moderní společnost podle ní začíná: 

a) počátkem 19. století  

b) počátkem 20. století 

c) s nástupem industrializace, urbanizace a sekularizace 

48.  Co je to OPEC? 

a) Organizace hospodářsky nejvyspělejších zemí 

světa 

b) Organizace zemí vyvážejících ropu  

c) Liga arabských států 

 

49. V současné době se v souvislosti s vývojem na Ukrajině a v Rusku (ale i u nás) hovoří o krizi demokracie a 

o jejím přechodu k fázi zvané oligarchie. Pojem oligarchie znamená: 

a) vládu armády  

b) vládu privilegované vrstvy hospodářských magnátů 

c) vládu aristokracie  

50. Ve výčtu předních teoretiků demokracie se zpravidla neobjeví: 

a) J. S. Mill  

b) Platón  

c) J. Locke 
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ZSV Bc 2018 B, řešení: 

1b, 2b, 3b, 4b, 5d, 6b, 7c, 8c, 9b, 10c, 11b, 12d, 13c, 14b, 15c, 16b, 17c, 18c, 19b, 20b, 21b, 22b, 23c, 24c, 

25b, 26b, 27b, 28c, 29a, 30a, 31c, 32d, 33a, 34b, 35b, 36c, 37a, 38a, 39b, 40b, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b, 46a, 

47c, 48b, 49b, 50b.  
 

 

Studijní kombinace maior  

Základy společenských věd – Anglický jazyk 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.53 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.01 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace 

Základy společenský věd - Biologie 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 46 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.57 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 



 

Studijní kombinace 

Základy společenských věd – Český jazyk 
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: 78 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 5.66 
 

Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace  

Základy společenských věd – Dějiny umění 
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: 42 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

Studijní kombinace 

Základy společenských věd - Geografie 
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: 56 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace 

Základy společenských věd - Historie 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 62 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.55 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.01 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace 

Základy společenských věd – Německý jazyk 
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: 64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 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: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 

Studijní kombinace 

Základy společenských věd – Španělský jazyk 
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: 52 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

Studijní kombinace minor 

Anglický 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: 62 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52.0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9.09 

 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: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50.0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10.47 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 



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: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

Studijní kombinace  

Francouzský 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: 46 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 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: 5 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59.2 



 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.08 

 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: 92 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65.25 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16.46 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace  

Polský jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 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: 56 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 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: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 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: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11.31 



 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 

 

V Ostravě dne  9. 7. 2020 

Zpracovala: Blažena Tomášková 

Za správnost odpovídá: Mgr. Jan Herůfek, Ph.D. 

 
 

 


