
Přijímací zkoušky xxxx – Bc. studijní obor Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání 
Varianta A 
 

 
Není-li uvedeno jinak, platí základní pokyny: písmeno označující vámi vybranou odpověď napište na 
příslušný řádek „Odpověď“. Správně je vždy jedna z nabízených variant.  
Pokud opravujete některou odpověď, vyznačte správnou odpověď tak, aby byl váš výběr zcela 
jednoznačný. Jedině v tom případě bude vaše odpověď hodnocena. 
Celkový dosažitelný počet bodů: 50 

 

1. Podobenství o jeskyni: 
a) je Platónovým dílem 
b) je projevem křesťanské mystiky 
c) vysvětluje Sokratovo pojetí dobra 
d) je obrazem estetického vnímání 

Odpověď: Body: 

2. V tzv. Hilsnerově aféře se postavil proti antisemitismu: 
a) T. G. Masaryk c) František Palacký 
b) Edvard Beneš d) Václav Havel 
 

Odpověď: Body: 

 
3. Byrokracie je podle Maxe Webera: 
a) uspořádání osob a funkcí v organizaci do hierarchického systému 
b) zdlouhavý způsob vyřizování úředních záležitostí 
c) písemná forma komunikace s úřady 
d) totalitní forma vlády 

Odpověď: Body: 

 
4. J. M. Keynes, Milton Friedman a Adam Smith jsou považováni za: 
a) ekonomy c) významné státníky 
b) filosofy d) psychology 
 

Odpověď: Body: 

5. Heraldika zkoumá: 
a) znaky a erby c) mince 
b) pečeti d) hrady a zámky 
 

Odpověď: Body: 

6. Oppidum je: 
a) opevněné hradiště          c) budova s pecí 
b) obětní místo                      d) antický chrám 

Odpověď: Body: 

 
 

Výsledný počet bodů: Identifikační číslo uchazeče: 
 
 

Kombinace oborů: Datum: 
 
 



7. Ikony jsou: 
a) obrazy svatých na dřevěných deskách 
b) sochy světců 
c) ornamentální výzdoba 
d) medailony s podobou matky 

Odpověď: Body: 

 
8. Název pro sjednocený teokratický arabský stát by byl: 
a) chalífát         c) hidžra 
b) džihád           d) emir 

Odpověď: Body: 

 
9. Vyberte správné pořadí architektonických slohů podle vývoje: 
a) románský, gotický, renesanční, barokní 
b) barokní, románský, renesanční, gotický 
c) gotický, románský, renesanční, barokní 
d) románský, renesanční, gotický, barokní 

Odpověď: Body: 

 
10. Autorem hudby k české písni, která se stala českou hymnou, byl:  
a) F. Škroup c) B. Smetana 
b) J. J. Ryba d) J. Dobrovský 

Odpověď: Body: 

 
11. Organizace spojených národů (OSN) vznikla: 
a) 1945 v San Franciscu 
b) 1946 v Berlíně 
c) 1955 v Ženevě 
d) 1975 v Helsinkách 

Odpověď: Body: 

 
12. Socializace znamená: 
a) začleňování do společnosti, osvojování hodnot, norem, chování, sociálních rolí 
b) vyvlastnění výrobních prostředků v totalitním zřízení 
c) snahu o zmírnění sociálních problémů, pomoc potřebným 
d) manipulativní působení na emoce voličů 

Odpověď: Body: 

 
13. Termínem konsensus označujeme: 
a) sbližování názorů na nějakou otázku 
b) přijímání sociálních rolí 
c) přijetí náboženské víry 
d) rezignace na řešení dlouhodobých konfliktů 

Odpověď: Body: 

 
14. V České republice je moc rozdělena na: 
a) zákonodárnou, výkonnou a soudní 
b) politickou a hospodářskou 
c) občanskoprávní a trestní 
d) státní a krajskou 

Odpověď: Body: 



 
15. Autorem výroku: „Cogito, ergo sum – Myslím, tedy jsem“ byl: 
a) René Descartes c) Mikuláš Kusánský 
b) Francis Bacon d) Immanuel Kant 

Odpověď: Body: 

16. Termínem evoluce myslíme:  
a) postupný vývoj v důsledku náhodných drobných změn 
b) rychlý, někdy násilný zvrat ve společenském vývoji 
c) vývojová změna v důsledku dramatických změn v genofondu 
d) nenásilné převzetí politické moci 

Odpověď: Body: 

 
17. Stanovisko, či způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z ověřitelných faktů, bychom 
označili jako: 
a) pozitivismus c) deontologii 
b) deismus d) fideismus 

Odpověď: Body: 

18. Dividenda je: 
a) podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům 
b) podíl na kapitálu akciových společností 
c) druh dlužního úpisu vymahatelný i třetí osobou 
d) druh poukázky na peníze pro doručitele 

Odpověď: Body: 

 
19. Filosofickou myšlenku, že každá událost je důsledkem předchozích událostí označujeme jako: 
a) determinismus c) heuristika 
b) skepticismus d) pragmatismus  

Odpověď: Body: 

 
20. Epos o Gilgamešovi je původem z: 
a) Mezopotámie c) Indie 
b) Egypta d) Turecka 

Odpověď: Body: 

 
21. Která z uvedených osobnosti se zabývala malířstvím? 
a) Jan Zrzavý c) Josef Gočár 
b) Adolf Loos d) Rafael Kubelík 

Odpověď: Body: 

 
22. Českoslovenští legionáři se vyznamenali zvláště v bojích: 
a) u Zborova a Bachmače c) u Dos Altu 
b) U Terronu a Arrasu d) v Boce Kotorské 

Odpověď: Body: 

 
23. Postoj, který dává přednost vlastním zájmům před zájmy jiných je 
a) egoismus c) hédonismus 
b) relativismus d) altruismus 

Odpověď: Body: 

 
 



24. Kosmologie je: 
a) nauka o řádu přírody c) nauka o bytí 
b) nauka o člověku d) nauka o poznání 

Odpověď: Body: 

 
25.  Zákonodárná moc se v ČR skládá: 
a) ze sněmovny a senátu c) jen ze sněmovny 
b) jen ze senátu d) z vlády a prezidenta 

Odpověď: Body: 

 
 

 

Celkový součet bodů: 

……………………………………………………………. 

 

Opravil/a (jméno, podpis, datum): 

………………………………………………………………………………………………. 

 


