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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: 
 

Správné odpovědi na otázky zapisujte do tabulky na 4. 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. Jedním z filozofických směrů je i „filozofická antropologie“, která byla ustanovena jako samostatný obor až 

ve 20. století. Mezi její zakladatele patří: 

a) E. Husserl, E. Levinas, J. P. Sartre 

b) M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen 

c) W. Benjamin, H. Marcuse, J. F. Lyotard 

2. Pragmatické pojetí pravdy je 

a) ontologické 

b) konsensuální 

c) korespondenční 

3. Opakem askeze je 

a) altruismus 

b) hédonismus 

c) solipsismus 

4. K českým současně žijícím literátům patří: 

a) Ivan Klíma 

b) Pavel Šrut 

c) Jan Balabán 

5. Ve sporu o tzv. střet civilizací proti sobě stojí 

a) Al Gore a Václav Klaus 

b) Samuel Huntington a Francis Fukuyma 

c) Fritjof Capra a Alvin Toffler 

6. Validita testu vypovídá o tom, zda 

a) test měří velice přesně 

b) test měří, co měřit má 

c) test splňuje vyhovující kritéria  

7. Teorie otevřené společnosti K. R. Poppera, která sebe sama nechává „testovat“ metodou falzifikace, 

připomíná: 

a) komunismus    b) marxismus    c) darwinismus 

8. Přítomnost bludů je charakteristická pro  

a) neurózy   b) psychózy   c) úzkostné poruchy 

9. V Kjótu a Cancúnu se řešila otázka 

a) ozónové vrstvy 

10. Socializace je 



b) globálního oteplování 

c) bezpečnosti jaderných elektráren 

a) politická příklon k levicovým 

stranám 

b) proces znárodňování soukromého 

majetku 

c) předávání kultury následujícím 

generacím 

11.  FOCUS, STEM, AISA A CVVM jsou  

a) významná nakladatelství zabývající se vydáváním sociologické literatury 

b) agentury zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění 

c) statické úřady provádějící sčítání obyvatel 

12. Dva hlavní směry v budhismu jsou: 

a) hijú – mahú     b) bӧn – tlӧn      c) mahájána – hinajána 

13. Ve výčtu předních teoretiků demokracie se 

zpravidla objeví: 

a) Platón b) J. S. Mill   c) R. Carnap  

14. Generálním tajemníkem OSN je: 

a) Hermann Van Rompuy  

b) Pan Ki-mun 

c) António Guterres 

15. Následující náboženství vznikla v tomto pořadí 

a) křesťanství, judaismus, islám 

b) judaismus, křesťanství, islám 

c) islám, judaismus, křesťanství 

 

16. Érós je podle Platóna 

a) přirozená forma tělesných rozkoší 

b) hnutí duše k pravdě, dobru a kráse, 

k onomu ideálnímu, co prozařuje skrze 

jednotlivé věci 

c) přirozený pud, projevující se láskou 

k mladým chlapcům (paideraistheia) 

17. Mezi významné české filozofy 20. století patří: 

a) J. B. Lášek 

b) J. Patočka 

c) F. Karfík 

 

 

18. Předsedou Evropské rady je: 

a) Donald Tusk 

b) Martin Schulz 

c) Charles Michel 

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

a) nenábožnost a sebevražednost 

b) odcizení a sekularizaci 

c) porušování lidských práv 

20.  Ke komu se obrací Sókratés ve své obhajovací řeči? 

a) k filozofům a žákům 

b) ke sboru volených soudců 

c) k občanům (mužům) athénským 

 

21.  Vila Tugendhat, Müllerova vila nebo Loosova 

vila jsou postaveny v architektonickém stylu 

a) funkcionalismus 

b) sorela   

c) minimalismus 

22.  Pozitivismus je filozofický směr, který zdůrazňuje 

a) umění přijímat kladně životní realitu, i ve stresových situacích zachovávat optimistickou náladu a hrdě čelit  

    nepřízni osudu.  

b) to, co vychází z apriorní, předempirické, metafyzické jistoty, co bylo stanoveno bohem nebo dohodnuto lidmi   

jako pravidlo (jako jsou například matematické zákony). 

c) vědecký (scientistický), nikoli spekulativní způsob myšlení. Zaměřuje se jen na to, co je pozitivně dáno, 

    tedy na fakta, to znamená na to, co je experimentálně ověřitelné nebo logicky odvoditelné. 

 

23.  Sociologie mluví o tom, že v každé 

společnosti funguje formální i neformální 

sociální kontrola. Co to znamená? 

a) Fungující policie a soudy.  

b) Systém státně povolených odposlechů a 

sledování kamerami.    

c) Tlak skupiny (většiny) na jedince (menšinu) 

s cílem konformovat jeho chování s kolektivně 

sdílenými hodnotami a normami. 

24.  Princip neviditelné ruky trhu Adama Smithe říká: 

a) I když se jednotliví účastníci trhu chovají sobecky, povede 

jejich starost o vlastní zájem k nastolení optimálního stavu, 

v němž bude v dostatečné míře přítomna dělba práce, 

specializace i vzájemně výhodná spolupráce, takže zásluhou 

„neviditelné ruky trhu“ nastane jako nezamýšlený, vedlejší 

produkt všeobecný prospěch. 

b) Každý účastník trhu se má chovat k ostatním tak, jak by chtěl, 

aby se oni chovali k němu. 



c) Osoby, které mají na trhu silnou pozici (prodávající), se musí 

ve vlastním zájmu omezit ve prospěch těch, kdo mají slabou 

pozici (kupující), protože niky neví, kdy „neviditelná ruka trhu“ 

způsobí, že se jejich situace změní. 

 

25. Autorem výroku cogito ergo sum je 

a) Francis Bacon    

b) René Descartes      

c) Johann Gottlieb Fichte      

26.  Scholastický realismus znamená: 

a) vycházet z konkrétní reality, nedat se unášet ideály. 

b) za pravdivé pokládat to, co se osvědčí v praxi. 

c) věřit v reálnou existenci obecných pojmů čili idejí. 

 

27. Organizace Transparency International se zabývá: 

a) situací politických vězňů v jednotlivých zemích 

b) potíráním korupce 

c) bojem za svobodu slova a právo na informace  

28. 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, které po ukončení tzv. pražského 

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

29. Ebbinghausova křivka paměti vyjadřuje 

a) závislost paměti na motivaci k zapamatování pokles paměti 

v průběhu vývoje a stárnutí 

b) pokles paměti v průběhu vývoje a stárnutí 

c) pokles v procentu zapamatované látky, ke kterému dochází 

bezprostředně po jejím naučení 

30.  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) naturalismem   

c) empirismem  

31. Na Edmunda Husserla navázal: 

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

b) E. Fink, M. Heidegger, E. Stein 

c) R. Carnap, W. Quine, B. Russell 

32. Současným prezidentem USA je: 

a) D. Trump 

b) J. Biden 

c) B. Obama 

33. Autorem románu Sestra je: 

a) J. Balabán  

b) J. Topol 

c) P. Hruška 

34. Česká republika je členskou zemí NATO od roku: 

a) 1999 

b) 2000 

c) 2001 

35.  Za zakladatele monetarismu je považován: 

a) John Maynard Keynes 

b) Milton Friedman 

c) Adam Smith 

36. Leibnizovy „monády“ lze charakterizovat takto: 

a) rozprostraněná a neoduševnělá tělesa 

b) nedělitelná a nerozprostraněná dynamická jsoucna duchovní povahy 

c) stvořená jsoucna, podrobená vzniku a zániku 

37. Mezi významné představitele 

„osvícenství“ lze zařadit: 

a) G. Berkeley, D. Hume 

b) Voltaire, J. J. Rousseau 

c) F. Bacon, J. S. Mill 

 



38. „Nacionalismus“ lze charakterizovat jako: 

a) hnutí, které usiluje o dodržování základních práv občanů daného národa (odvozeno z latinského názvu: natio). 

b) ideologie, jejíž základní hodnotou je národ. Vychází z přesvědčení, že každý národ by měl politicky vládnout 

sám. Jeho cílem je tedy především prosazování zájmů vlastního národa. 

c) politický směr, hájící práva menšin, které tvoří nedílnou součást daného národa. 

39.  Pozitivismus postuluje tato tři základní stadia společnosti: 

a) vědecké, metafyzické, politické 

b) náboženské, etické, filosofické 

c) gnoseologické, politické, vědecké 

d) mytické, filozofické, vědecké (pozitivní) 

40.  Prvním českým veřejným ochráncem práv byl: 

a) Otakar Motejl 

b) Anna Šabatová 

c) Stanislav Křeček 

41.  Aristotelés se domnívá, že nejvyšším cílem lidského života je: 

a) žít v souladu se svou přirozeností. Rozumí se, žít v souladu se svým tělesným prožíváním (tj. primárně 

v rozkoších). 

b) dosažení absolutního dobra, které je zcela transcendentální. 

c) dosažení blaženosti. Rozumí se schopnosti žít v souladu se sebou samým a svou přirozeností, čemuž mají 

napomáhat i ctnosti. 

42. Česká republika vstoupila do Evropské unie 

a) 1. května 2005 

b) 1. května 2003 

c) 1. května 2004 

43. Mezi představitele uměleckého směru „kubismus“, 

projevujícího se v české výtvarném prostředí lze zařadit: 

a) Otakar Slavík, Olbram Zoubek, Jan Smetana 

b) Emil Fila, Josef Čapek, Bohumil Kubišta 

c) Anna Fárová, Karel Nepraš, Bedřich Dlouhý 

44. Podle C. G. Junga je Anima 

a) „maska, kterou si člověk nasazuje ve společnosti“, tedy 

„osobnost“ – soubor rolí, které člověk hraje, aby vyhověl 

požadavkům svého okolí. 

b) mužská složka ženské psychiky, soubor představ, které má žena 

o muži. 

c) ženská složka mužské psychiky, soubor představ, které má muž 

o ženě. 

45. Postmodernisté se vymezují vůči idejím, 

které hlásala moderna. Ty byly často spjaté 

s vírou v lidský rozum. Jaké období 

moderny se tedy stalo zdrojem jejich 

kritiky? 

a) voluntarismus 

b) marxismus 

c) osvícenství 

46. Mezi stoupence filosofického směru „strukturalismus“ nepatří: 

a) Ferdinand de Saussure 

b) J. P. Sartre 

c) C. Lévi-Strauss 

47. Umberto Eco není autorem tohoto díla: 

a) Umění a krása ve středověké estetice 

b) Mysl, mozek a věda 

c) Skeptikové a těšitelé 

48. Židovská tradice označuje za zakladatele národa 

tyto praotce: 

a) Mojžíš, Árón, Izajáš 

b) Abrahám, Izák, Jákob 

c) David, Šalomoun, Micheáš 

49.  Jaký středověký myslitel proslul formulací tzv. ontologického důkazu boží existence? 

a) Petr Abaelard 

b) Augustinus Aurelius 

c) Mistr Eckhart 

d) Anselm z Canterbury 

50. Psychózu lze definovat takto: 

a) funkční nervová porucha bez onemocnění mozku. 

b) nerozvinutost poznávacích schopností a procesů. 

c) vážná neuropsychická porucha, která narušuje osobnost člověka. 

 



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)                          

 

Zsv Bc 2021 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: 
 

Správné odpovědi na otázky zapisujte do tabulky na 4. 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. Psychózu lze definovat takto: 

a) funkční nervová porucha bez onemocnění mozku. 

b) vážná neuropsychická porucha, která narušuje osobnost člověka.   

c) nerozvinutost poznávacích schopností a procesů. 

2. Mezi stoupence filosofického směru „strukturalismus“ nepatří: 

a) Ferdinand de Saussure 

b) J. P. Sartre 

c) C. Lévi-Strauss 

3. Umberto Eco není 

autorem tohoto díla: 

a) Umění a krása ve 

středověké estetice 

b) Mysl, mozek a věda 

c) Skeptikové a těšitelé 

4. Židovská tradice označuje za zakladatele národa tyto praotce: 

a) Mojžíš, Árón, Izajáš 

b) Abrahám, Izák, Jákob 

c) David, Šalomoun, Micheáš 

5. Česká republika vstoupila do Evropské unie: 

a) 1. května 2002 

b) 1. května 2003 

c) 1. května 2005 

d) 1. května 2004 

6. Postmodernisté se vymezují vůči idejím, které hlásala 

moderna. Ty byly často spjaté s vírou v lidský rozum. 

Jaké období moderny se tedy stalo zdrojem jejich 

kritiky? 

a) voluntarismus 



b) osvícenství 

c) marxismus 

7. Podle C. G. Junga je Anima 

a) „maska, kterou si člověk nasazuje ve společnosti“, tedy „osobnost“ – soubor rolí, které člověk hraje, aby 

vyhověl požadavkům svého okolí. 

b) mužská složka ženské psychiky, soubor představ, které má žena o muži. 

c) ženská složka mužské psychiky, soubor představ, které má muž o ženě. 

8. Mezi představitele uměleckého směru „kubismus“, projevujícího se v české výtvarném prostředí lze zařadit: 

a) Otakar Slavík, Olbram Zoubek, Jan Smetana 

b) Jan Zrzavý, Karel Nepraš, Bedřich Dlouhý 

c) Emil Fila, Josef Čapek, Bohumil Kubišta 

9. Aristotelés se domnívá, že nejvyšším cílem lidského života je: 

a) žít v souladu se svou přirozeností. Rozumí se, žít v souladu se svým 

tělesným prožíváním (tj. primárně v rozkoších). 

b) dosažení blaženosti. Rozumí se schopnosti žít v souladu se sebou 

samým a svou přirozeností, čemuž mají napomáhat i ctnosti. 

c) dosažení absolutního dobra, které je zcela transcendentální. 

10. Prvním českým veřejným 

ochráncem práv byl: 

a) Stanislav Křeček 

b) Anna Šabatová 

c) Otakar Motejl 

11.  Pozitivismus postuluje tato tři základní stadia společnosti: 

a) vědecké, metafyzické, politické 

b) mytické, filozofické, vědecké (pozitivní) 

c) gnoseologické, politické, vědecké 

12. Nacionalismus“ lze charakterizovat jako: 

a) hnutí, které usiluje o dodržování základních práv občanů daného národa (odvozeno z latinského názvu: natio). 

b) hnutí, které se zaměřuje na ochranu práv náboženských menšin, které mají národnostní charakter. 

c) politický směr, hájící práva menšin, které tvoří nedílnou součást daného národa. 

d) ideologie, jejíž základní hodnotou je národ. Vychází z přesvědčení, že každý národ by měl politicky vládnout 

sám. Jeho cílem je tedy především prosazování zájmů vlastního národa. 

13. Mezi významné představitele „osvícenství“ lze 

zařadit: 

a) G. Berkeley, D. Hume 

b) J. S. Mill, B. Spinzoza 

c) Voltaire, J. J. Rousseau 

 

14. Leibnizovy „monády“ lze charakterizovat takto: 

a) rozprostraněná a neoduševnělá tělesa 

b) nedělitelná a nerozprostraněná dynamická jsoucna 

duchovní povahy 

c) stvořená jsoucna, podrobená vzniku a zániku 

15. Za zakladatele monetarismu je považován: 

a) John Maynard Keynes 

b) Adam Smith 

c) Milton Friedman 

16. Česká republika je členskou zemí 

NATO od roku: 

a) 2000 

b) 1999 

c) 2001 

17. Autorem románu Sestra je: 

a) J. Balabán  

b) P. Hruška 

c) J. Topol 

 

18. Současným prezidentem USA je: 

a) D. Trump 

b) B. Obama 

c) J. Biden 

19. Na Edmunda Husserla navázal: 

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

b) E. Fink, M. Heidegger, E. Stein 

c) R. Carnap, W. Quine, B. Russell 

20. 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) naturalismem 

21. Ebbinghausova křivka paměti vyjadřuje 

a) závislost paměti na motivaci k zapamatování 

pokles paměti v průběhu vývoje a stárnutí 

b) pokles paměti v průběhu vývoje a stárnutí 

c) pokles v procentu zapamatované látky, ke 

kterému dochází bezprostředně po jejím naučení 



22. 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, které 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 

23.  Organizace Transparency International se 

zabývá: 

a) situací politických vězňů v jednotlivých 

zemích 

b) bojem za svobodu slova a právo na 

informace 

c) potíráním korupce  

24. Scholastický realismus znamená: 

a) vycházet z konkrétní reality, nedat se unášet ideály. 

b) za pravdivé pokládat to, co se osvědčí v praxi. 

c) věřit v reálnou existenci obecných pojmů čili idejí. 

 

 

25. Sociologie mluví o tom, že v každé 

společnosti funguje formální i neformální 

sociální kontrola. Co to znamená? 

a) Fungující policie a soudy.  

b) Tlak skupiny (většiny) na jedince (menšinu) 

s cílem konformovat jeho chování s kolektivně 

sdílenými hodnotami a normami. 

c) Systém státně povolených odposlechů a 

sledování kamerami.    

26.  Autorem výroku cogito ergo sum je 

a) Francis Bacon    

b) René Descartes      

c) Johann Gottlieb Fichte      

 

27. Princip neviditelné ruky trhu Adama Smithe říká: 

a) Každý účastník trhu se má chovat k ostatním tak, jak by chtěl, aby se oni chovali k němu. 

b) I když se jednotliví účastníci trhu chovají sobecky, povede jejich starost o vlastní zájem k nastolení optimálního 

stavu, v němž bude v dostatečné míře přítomna dělba práce, specializace i vzájemně výhodná spolupráce, takže 

zásluhou „neviditelné ruky trhu“ nastane jako nezamýšlený, vedlejší produkt všeobecný prospěch. 

c) Osoby, které mají na trhu silnou pozici (prodávající), se musí ve vlastním zájmu omezit ve prospěch těch, kdo 

mají slabou pozici (kupující), protože niky neví, kdy „neviditelná ruka trhu“ způsobí, že se jejich situace změní. 

28.  Pozitivismus je filozofický směr, který zdůrazňuje 

a) umění přijímat kladně životní realitu, i ve stresových situacích zachovávat optimistickou náladu a hrdě čelit  

    nepřízni osudu.  

b) to, co vychází z apriorní, předempirické, metafyzické jistoty, co bylo stanoveno bohem nebo dohodnuto lidmi   

jako pravidlo (jako jsou například matematické zákony). 

c) vědecký (scientistický), nikoli spekulativní způsob myšlení. Zaměřuje se jen na to, co je pozitivně dáno, 

    tedy na fakta, to znamená na to, co je experimentálně ověřitelné nebo logicky odvoditelné. 

29.  Ke komu se obrací Sókratés ve své obhajovací řeči? 

a) k občanům (mužům) athénským 

b) ke sboru volených soudců 

c) k filozofům a žákům 

30.  Vila Tugendhat, Müllerova vila nebo 

Loosova vila jsou postaveny 

v architektonickém stylu 

a) funkcionalismus 

b) sorela   

c) minimalismus 

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

a) porušování lidských práv 

b) odcizení a sekularizaci 

c) nenábožnost a sebevražednost 

32. Mezi významné české filozofy 20. století patří: 

a) J. B. Lášek 

b) P. Čornej 

c) F. Karfík 

d) J. Patočka 

33.  Předsedou Evropské rady je: 

a) Charles Michel 

b) Martin Schulz 

c) Donald Tusk 



34. Érós je podle Platóna 

d) přirozená forma tělesných rozkoší 

e) hnutí duše k pravdě, dobru a kráse, k onomu ideálnímu, co prozařuje skrze jednotlivé věci 

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

35. Následující náboženství vznikla v tomto pořadí 

a) křesťanství, judaismus, islám 

b) judaismus, křesťanství, islám 

c) islám, judaismus, křesťanství 

36. Ve výčtu předních teoretiků demokracie se zpravidla objeví: 

a) Platón 

b) R. Carnap 

c) J. S. Mill 

37. Generálním tajemníkem OSN 

je: 

a) António Guterres 

b) Pan Ki-mun 

c) Hermann Van Rompuy 

38.  Dva hlavní směry v budhismu jsou: 

a) mahájána – hinajána b) bӧn – tlӧn      c) hijú – mahú 

39.  FOCUS, STEM, AISA A CVVM jsou  

a) významná nakladatelství zabývající se vydáváním sociologické literatury 

b) agentury zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění 

c) statické úřady provádějící sčítání obyvatel 

40.  Socializace je 

a) politická příklon k levicovým stranám 

b) předávání kultury následujícím generacím 

c) proces znárodňování soukromého majetku 

41. V Kjótu a Cancúnu se řešila otázka 

a) ozónové vrstvy 

b) globálního oteplování 

c) bezpečnosti jaderných elektráren 

42. Přítomnost bludů je charakteristická pro  

a) neurózy   b) psychózy   c) úzkostné poruchy 

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

sama nechává „testovat“ metodou falzifikace, připomíná: 

a) komunismus    b) darwinismus    c) marxismus 

44. Validita testu vypovídá o tom, zda 

a) test měří velice přesně 

b) test měří, co měřit má 

c) test splňuje vyhovující kritéria 

45. K českým současně žijícím literátům 

patří: 

a) Pavel Šrut 

b) Ivan Klíma 

c) Jan Balabán 

46. Ve sporu o tzv. střet civilizací proti sobě stojí 

a) Samuel Huntington a Francis Fukuyma 

b) Al Gore a Václav Klaus 

c) Fritjof Capra a Alvin Toffler 

47. Opakem askeze je 

a) altruismus 

b) solipsismus 

c) hédonismus 

48. Pragmatické pojetí pravdy je 

a) ontologické 

b) konsensuální 

c) korespondenční 



49.  Jedním z filozofických směrů je i „filozofická antropologie“, která byla ustanovena jako samostatný obor až 

ve 20. století. Mezi její zakladatele patří: 

d) E. Husserl, E. Levinas, J. P. Sartre 

e) M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen 

f) W. Benjamin, H. Marcuse, J. F. Lyotard 

50. 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 

 

Jméno:                                                           Studijní kombinace: 
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Zsv Bc 2021 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: 5 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 62.2 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 8.79 
 

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: 48 



 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 0.0 

 

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: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 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 – Český 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: 60 

 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: 2 

 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: 14.14 

 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: 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: 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: 54 

 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: 3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14.0 

 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: 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: 70 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 24.04 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace 

Základy společenských věd – Matematika 
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: 60 

 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: 11 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57.45 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.63 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
Test B 

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: 76 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57.2 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.17 

 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: 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:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 0.0 
Test B 

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: 82 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 64.8 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 16.28 

 

 

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: 4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 11.0 
Test B 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 11 

 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: 50.91 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 14.63 

 

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: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 38 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 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: 52 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace  

Německý jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 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: 66 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Studijní kombinace 

Ruský jazyk – Základy společenských věd 
Test A 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 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: 



 

 

 

 

V Ostravě dne  8. 7. 2021 

Zpracovala: Blažena Tomášková 

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

 
 

 

 


