
            

           
Katedra občanské výchovy a filosofie 

Ukázkový test k přijímacím zkouškám do bakalářského studia 
 

Test se skládá ze 40 otázek (z tematických okruhů filosofie, logiky, psychologie, sociologie, ekonomie, 
religionistiky, antropologie, politologie a otázek na všeobecný přehled). Uchazeč má 50 minut na celý 
test, který spočívá v tom, že u každé otázky vybere správnou odpověď. Správná je vždy jen jedna 
odpověď ze tří možných. (Zde v modelovém testu jsou správné odpovědi vyznačeny tučně.) 

 

1. Dnem boje za svobodu a demokracii je u nás: 

a) 8. květen 

b) 28. říjen 

c) 17. listopad 

 

2. Kdo řekl: „Člověk je měrou všech věcí?“ 

a) Augustin 

b) Voltaire 

c) Prótagorás 

 

3. Platí-li obecný výrok „Je-li osoba ministrem, pak je ústavním činitelem“, která z následujících úvah 
je nesprávná? 

a) Není-li osoba ministrem, pak není ústavním činitelem. 

b) Neexistuje osoba, která by byla ministrem a přitom nebyla ústavním činitelem. 

c) Není-li osoba ústavním činitelem, pak není ministrem. 

 

4. Humanisticky orientovanou psychoterapii prosazoval: 

a) S. Freud 

b) B. F. Skinner 

c) C. Rogers 

 

5. Stanovisko: „Bůh je příroda“, vyjadřuje: 

a) ateismus 

b) panteismus 

c) deismus 

 



6. Kdo uvedl do sociologie termín anomie? 

a) Durkheim 

b) Weber 

c) Goffman 

 

7. Filosofie je podle svého etymologického původu: 

a) spekulativním učením 

b) láskou k moudrosti 

c) vševěděním 

 

8. Autorem spisu Leviathan je: 

a) J. Locke 

b) T. Hobbes 

c) J. J. Rousseau 

 

9. „Apriorní“ lze přeložit jako 

a) nezávislý na zkušenosti 

b) prvorozený 

c) libovolný 

 

10. Tezí ateistického existencialismu je, že u člověka: 

a) existence předchází esenci 

b) esence předchází existenci 

c) existence a esence jsou totožné 

 

11. Nauka o bytí se nazývá: 

a) gnoseologie 

b) ontologie 

c) noetika 

 

12. Mluvčím Charty 77 byl 
a) Jan Sokol 
b) Václav Bělohradský 
c) Jan Patočka 
  

 

13. Co je náplní práce mezinárodní organizace Transparency International 



a) ochrana a zlepšování životních podmínek dětí a podpora jejich všestranného rozvoje 
b) usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury 
c) bojovat proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu 
 

14. Dílo „Zrození tragédie z ducha hudby“ napsal: 

a) F. Nietzsche 

b) A. Schopenhauer 

c) H. Bergson 

 
15. Nejvyšším řádem České republiky je  
a) řád Tomáše Garrique Masaryka 
b) řád Bílého lva 
c) řád Milana Rastislava Štefánika 
 

16. Slovem genocida označujeme 

a) systematické násilí vůči určitému etniku či národu 
b) veřejné hanobení rasy, etnika či národa 
c) boj proti rasové nenávisti vůči určitému etniku či národu 
 

17. Temporalita znamená 

a) dějinnost 

b) proměnlivost 

c) časovost 

 

18. Koncepci střídání vědeckých paradigmat v dějinách lidstva formuloval 

a) G. W. F. Hegel 

b) K. Marx 

c) T. S. Kuhn 

 

19. Nihilismus spočívá v přesvědčení, že 

a) nic nemá smysl 

b) všechno zlo je potřeba zmírnit 

c) dobro je totožné s bohem 

 

20. Polytheismus znamená 
a) víru v mnoho bohů 
b) víru v Otce, Syna a Ducha svatého 
c) víru, že svět je božský 

 
21. Ataraxie je 
a) lhostejnost  
b) neochvějnost 



c) bezzásadovost 

 

22. Přesvědčení, že člověk je pánem a vládcem přírody vzniklo  
a) v antice 
b) ve středověku 
c) v novověku 
 

23. Nauka o Bohu je 
a) teologie 
b) teleologie 
c) religiosita 
 

24. Vyslovit nedůvěru vládě ČR může: 

a) Prezident republiky 

b) Senát Parlamentu ČR 

c) Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

 

25. Do Evropského parlamentu mohou v ČR volit: 

a) pouze občané ČR 

b) občané ČR a cizinci – občané zemí Evropské unie s trvalým pobytem minimálně 45 dní na území 
ČR 

c) občané ČR a cizinci minimálně 45 dní s trvalým pobytem na území ČR 

 

26. Autorem „hierarchického uspořádání potřeb“ je  
a) Alfred Adler 
b) Viktor Frankl 
c) Abraham Maslow 
 

27. Která z následujících charakteristik není typická pro agrární společnost? 
a) jednou z klíčových sociálních sítí je velká rodina 
b) většina obyvatel pracuje v zemědělství 
c) konflikt proletariátu a buržoazie 
 

28. Kdo charakterizoval sociologii jako vědu chápající? 

a) Max Weber 

b) Alfred Weber 

c) Auguste Comte 

 

29. Která z následujících charakteristik není typická pro industriální společnost? 

a) převaha výroby orientované na trh 

b) skutečnost, že většina obyvatelstva žije na venkově 

c) vznik a rozvoj velkých měst 



 

30. Která z následujících formulací nejlépe vystihuje význam pojmu referenční skupina? 

a) je to malá sociální skupina maximálně do 20 členů 

b) jedná se o sociální skupinu, s níž se identifikujeme a která výrazně ovlivňuje naše myšlení a 
jednání 

c) jedná se o sociální skupinu, která svým členům neumožňuje, aby se všichni její členové osobně 
znali 

 

31. Který z následujících typů sociologického výzkumu je příkladem kvantitativního přístupu? 

a) sčítání lidu, domů a bytů 

b) etnografický výzkum 

c) hloubkový rozhovor 

 

32. Co je to „kontradikce“? 

a) rozpor 

b) omyl 

c) bezzásadovost 

 

33. Máme dány tři výroky: 

(1) Žádné chutné jídlo není levné. 

(2) Žádné levné jídlo není chutné. 

(3) Neexistuje jídlo, které by bylo chutné a levné zároveň. 

Rozhodněte, která z následujících možností je správná. 

a) Všechny tři výroky jsou logicky ekvivalentní, tj. přinášejí stejnou informaci a popisují tutéž 
skutečnost. 

b) Žádné dva z oněch tří výroků nejsou navzájem logicky ekvivalentní, tj. každý z nich přináší jinou 
informaci a popisují různou skutečnost. 

c) Některá dvojice z oněch tří výroků je logicky ekvivalentní, avšak zbývající výrok s nimi logicky 
ekvivalentní není. 

 

34. Pokud víme, že Cyril má nárok na přepravu, rozhodněte, ze kterého ze dvou následujících 
obecných tvrzení vyplývá závěr: „Cyril není podnapilý.“ 

(1) Kdo je podnapilý, nemá nárok na přepravu. 
(2) Kdo není podnapilý, má nárok na přepravu. 

 
a) Předložený závěr lze za daných okolností odvodit pouze z první věty. 
b) Předložený závěr lze za daných okolností odvodit pouze z druhé věty. 
c) Předložený závěr lze za daných okolností odvodit jak z první tak z druhé věty. 
 

35. Jestliže se váš roční příjem zvýší o 10% a ceny vzrostou v témže roce o 5%, znamená to, že váš 



a) nominální příjem klesá 

b) reálný příjem klesá 

c) reálný příjem roste 

 

36. Debetní karta 

a) umožňuje platit a vybírat hotovost do výše zůstatku na účtu, je omezena limitem týdenního, či 
jiného výběru 

b) slouží jako nástroj čerpání úvěru od banky do výše dohodnutého limitu 

c) neumožňuje bezhotovostní platby 

 

37. Proces socializace je charakterizován jako 

a) proces začleňování člověka do společnosti, který se uskutečňuje prostřednictvím sociálního 
učení 

b) proces vnímání člověka člověkem, zdůvodňování a hodnocení lidského chování 

c) prostředky a mechanismy, které vedou jedince ke společensky žádoucímu chování 

 

38. Prezidentem ČR může být podle ústavy ČR volen občan ČR 
a) starší 35 let 
b) starší 21 let 
c) volitelný do Senátu PČR 
 

39. Heteronomní morálka je 

a) systém kodifikovaných norem opírající se o státní donucení 

b) souhrn mravních principů daných vnější autoritou 

c) souhrn mravních principů, které si člověk utváří podle vlastních vnitřních norem bez vnějších tlaků 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

40. Myšlení jako psychický proces je možné charakterizovat: 

a) prostým reflexivním příjmem podnětů našimi smysly 

b) jako psychický proces, který umožňuje získat zprostředkované a zobecněné poznání reálného 
světa 

c) schopnost znovu si vybavit podnět, který byl v minulosti vnímán skrze některý ze smyslových 
receptorů 


