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Test k přijímacím zkouškám do bakalářského studia 2020

1. Den české státnosti připadá na den
a) 28. září
b) 28. října
c) 17. listopadu
2. Samostatný československý stát vznikl
a) 1. ledna 1993
b) 9. května 1948
c) 28. října 1918
3. Prvními mluvčími Charty 77 byli
a) Jiří Hájek, Václav Havel, Jan Patočka
b) Václav Benda, Dana Němcová, Radim Palouš
c) Dana Němcová, Václav Benda, Jan Patočka
4. Universita Karlova v Praze byla založena roku
a) 1348
b) 1409
c) 1620
5. Mimořádnou autoritou pro Tibeťany a držitelem Nobelovy ceny míru je
a) prezident Číny
b) dalajlama
c) Buddha
6. Nejvyšším řádem České republiky je
a) řád Tomáše Garrique Masaryka
b) řád Bílého lva
c) řád Milana Rastislava Štefánika
7. Kybernetika je
a) věda o řízení
b) smluvní ujednání
c) stavební sloh
8. Herci Osvobozeného divadla byli
a) E. F. Burian a K. Noll
b) J. Šlitr a J. Suchý
c) J. Voskovec a J. Werich
9. Filosofos je
a) člověk, který již nepotřebuje nic vědět
b) člověk, který miluje moudrost
c) člověk, který usiluje o lásku
10. Co je to ‚kauzalita‘?
a) příčinnost
b) podmíněnost
c) účelnost
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11. Kterou otázkou se zabývá noetika?
a) „Co mohu vědět?“
b) „Jak mám jednat?“
c) „V co smím doufat?“
12. Nominalismus je
a) směr, podle něhož obecné pojmy existují jako označení v našem intelektu
b) názor, že jména věcí jsou určena Bohem
c) názor, že existují jenom substance
13. Podle koho je v přirozeném stavu „člověk člověku vlkem“?
a) F. Nietzscheho
b) K. Marxe
c) T. Hobbese
14. Edmund Husserl je zakladatelem
a) filosofické hermeneutiky
b) kritické teorie
c) fenomenologie
15. Dílo Kritika praktického rozumu napsal
a) René Descartes
b) Immanuel Kant
c) Ludwig Feuerbach
16. Dánský myslitel Sören Kierkegaard se řadí k předchůdcům
a) existencialismu
b) analytické filosofie
c) marxismu
17. Aporie je
a) atom
b) látka bez pórů
c) neřešitelný rozpor mezi dvěma stejně doloženými názory
18. Autorem Božské komedie je
a) Leonardo da Vinci
b) Dante Alighieri
c) Jan Amos Komenský
19. V Mekce, významném poutním místě, se narodil
a) Mohamed
b) Abrahám
c) Mojžíš
20. Významným náboženským symbolem a součástí státního znaku státu Izrael je
a) půlměsíc
b) menora – sedmiramenný svícen
c) ichthys – ryba

21. Poutní místo muslimů v Mekce, v němž je uložen posvátný černý kámen, se nazývá
a) Kabala
b) Kába
c) Kebab
22. Pojem Id podle strukturního modelu osobnosti Sigmunda Freuda reprezentuje
a) příkazy a pravidla stanovující, co je správné a morální. Jsou získaná během života od autorit.
b) racionální, vědomou část struktury osobnosti, která zvažuje konání člověka a uvědomuje si
následky tohoto počínání.
c) pudy, jako potřeby pramenící z nevědomí, které žádají okamžité uspokojení.
23. Sigmund Freud a jeho následovníci počítali k zásadním zdrojům neurotických obtíží lidí především:
a) stres přítomný na moderním pracovišti;
b) nevyřešené zraňující zážitky z raného dětství;
c) poškození mozku.
24. Zátěžovou situaci označenou jako deprivace charakterizuje
a) neočekávaná ztráta naděje na uspokojení subjektivně důležité potřeby.
b) stav nadměrné zátěže či ohrožení s omezenou možností ovlivnit jej.
c) dlouhodobá absence uspokojení některé z objektivně významných biologických i psychických
potřeb.
25. Která z následujících charakteristik je typická pro industriální společnost?
a) existence železnice
b) skutečnost, že většina obyvatelstva žije na venkově
c) fakt, že páteří hospodářství je zemědělství
26. Který z uvedených prvků není typem sociální stratifikace?
a) náboženské komunity
b) kasty
c) sociální třídy
27. Termínem „sociální mobilita“ se označují
a) společenské špičky starého Říma
b) změny forem společenské komunikace
c) změny společenských pozic
28. 4. Obdoba Červeného kříže pro muslimský svět se nazývá
a) Červený kruh
b) Modrý kříž
c) Červený půlměsíc
29. Náplní práce mezinárodní organizace Transparency International je:
a) ochrana a zlepšování životních podmínek dětí a podpora jejich všestranného rozvoje;
b) porovnávat aktuální praxi lidských práv s mezinárodně přijatými standardy a požadovat jejich
dodržování;
c) bojovat proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu.
30. Co se stane v případě, že americký prezident nemůže vykonávat svoji funkci?
a) konají se předčasné volby
b) pravomoci si dělí Sněmovna reprezentantů a Senát
c) nahradí jej viceprezident do konce mandátu prezidenta

31. Prezidentem ČR může být podle Ústavy ČR volen občan ČR
a) starší 35 let
b) starší 21 let
c) volitelný do Senátu PČR
32. Zastupitelem Obecního zastupitelstva může být občan ČR po dosažení věku
a) 18 let
b) 21 let
c) 30 let
33. Registrované partnerství je
a) obchodní korporace, která se zapisuje do obchodního rejstříku.
b) trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem.
c) právní forma společného podnikání alespoň dvou fyzických osob.
34. Soudce v ČR jmenuje
a) předseda Nejvyššího soudu České republiky
b) soudcovská rada
c) prezident
35. O propuštění z vazby v ČR rozhoduje
a) předseda Nejvyššího správního soudu
b) orgán PČR na návrh veřejného ochránce práv
c) soud
36. Hlavní sídlo Organizace spojených národů sídlí
a) v Kodani
b) v New Yorku
c) v Paříži
37. Jestliže se váš roční příjem zvýší o 10 % a ceny vzrostou v témže roce o 5 %, znamená to, že váš
a) reálný příjem roste
b) nominální příjem klesá
c) reálný příjem se nemění
38. Kreditní 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
39. Uveď, který z následujících bodů musí být uveden v pracovní smlouvě, aby byla platná
a) výše mzdy a způsob jejího vyplácení
b) místo výkonu práce
c) ujednání o dovolené
40. Co z následujících jevů nelze označit za součást globalizace?
a) státně řízené dovozní daně
b) totožné zboží dostupné všude ve světě
c) nadnárodní ekonomické a politické společenství

