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1. Jak se jmenoval maďarský politik, který se stal tváří Maďarské revoluce v r. 1956 a jenž 

byl v r. 1958 popraven? 

 

a) János Kádár 

b) Mátyás Rákosi 

c) László Rajk 

d) Imre Nagy 

 

2. Jaké tvrzení je pravdivé? 

 

a) Výmarská republika ztratila v důsledku versailleského míru většinu území Slezska. 

b) Prvním prezidentem Výmarské republiky se stal Paul von Hindenburg. 

c) V r. 1923 upadla Výmarská republika do hluboké hyperinflace, způsobené francouzsko–

belgickou okupací Porůří. 

d) Výmarská republika zanikla v r. 1932 poté, co Adolf Hitler zvítězil v prezidentských 

volbách. 

 

3. Jak se jmenovala hospodářská organizace, která vznikla v r. 1949 a jež sdružovala země 

východního bloku? 

 

a) Varšavský pakt 

b) Rada vzájemné hospodářské pomoci 

c) Sovětská hospodářská rada 

d) Revoluční odborové hnutí 

 

4. Které z následujících území se po rakousko-uherském vyrovnání v r. 1867 nestalo součástí 

Předlitavska? 

 

a) Halič 

b) Dolní Rakousy 

c) Chorvatsko 

d) Bukovina 

 

5. Kdo byl autorem československé měnové reformy z r. 1919? 

 

a) Alois Rašín 

b) Karel Engliš 

c) Eduard Beneš 

d) Cyril Horáček 

 

6. Jaká je u českých žen souvislost mezi plodností a vzděláním? 

 



a) Čím je žena vzdělanější, tím má méně dětí. 

b) Čím je žena vzdělanější, tím má více dětí. 

c) Mezi vzděláním a plozením dětí není souvislost. Děti se rodí z lásky, ne z rozumu. 

d) Souvislost není jednoznačná, každý rok se proměňuje. 

 

7. Podle Emile Durkheima je sociologie vědou o: 

 

a) sociálním jednání 

b) sociálních faktech 

c) o sociálních systémech 

d) o třídním uspořádání společnosti 

 

8. Tzv. chápající sociologie bývá spojována se jménem: 

 

a) G. Simmel 

b) T. Parsons 

c) M. Weber 

d) ani jeden z nich 

 

9. Jaký trend/trendy se prosazuje/prosazují ve složení českých domácností? 

 

a) nárůst domácností jednotlivců 

b) nárůst domácností tvořených mužem a ženou (ať už sezdaných nebo ne) bez dětí 

c) pokles domácností jednotlivců 

d) nárůst vícegeneračních domácností 

 

10. Jaký trend/trendy se prosazuje/prosazují ve složení českých domácností? 

 

a) pokles vícegeneračních domácností 

b) nárůst domácností společně žijících v jedné bytové jednotce 

c) nárůst domácností vedených jedním dospělým, nejčastěji matkou 

d) nárůst domácností tvořených mužem a ženou s dětmi 

 

11. Kdo má v britském politickém systému po monarchovi nejvyšší formální postavení? 

 

a) premiér 

b) soudce nejvyššího odvolacího soudu (Lord of Appeal) 

c) následovník monarchy 

d) předseda Dolní sněmovny (Speaker) 

 

 

12. Označte znak, který není charakteristický pro prezidentský systém (v obecné rovině) 

 

a) monistická exekutiva 

b) přímá volba prezidenta 

c) systém brzd a rovnováh 

d) kooperativní výkon moci 

 

 

13. Mezi základní typy parlamentního systému podle Giovanniho Sartoriho nepatří: 



 

a) prezidentský 

b) premiérský/kancléřský 

c) vláda zákonodárného sboru 

d) stranický kontrolovaný parlamentarismus 

 

 

14. Ve kterém/kterých státě/ech dochází k impeachmentu jako procesu obžaloby prezidenta? 

 

a) USA 

b) Velká Británie 

c) Česká republika 

d) Belgie 

 

15. O jakém politickém systému můžeme říci, že se jedná o parlamentní monarchii? 

 

a) Spojené státy americké 

b) Velká Británie 

c) Francie 

d) Rakousko 

 

16. Co především spadalo do oblasti zájmu sofistů? 

 

a) věci přírodní 

b) věci lidské 

c) věci kosmické 

d) věci náboženské 

 

17. Sokrates byl odsouzen k smrti z těchto důvodů: 

 

a) zavádění nových božstev a kažení mládeže 

b) zpronevěry veřejných prostředků  

c) urážky a napadení veřejného činitele 

d) odmítnutí vojenské služby 

 

18. Ženy v Platónově ideální obci: 

 

a) všemu vládnou 

b) jsou zcela v područí mužů 

c) jsou schopny všeho toho, co muži 

d) vůbec se o nich nezmiňuje 

 

19. Pro Thomase Hobbese je přirozený stav člověka: 

 

a) stavem permanentního strachu 

b) stavem permanentního štěstí 

c) stavem harmonie 

d) stavem blaženého nevědění 

 

20. Která ze složek moci byla pro J. Locka nejvyšší? 



 

a) moc soudní 

b) moc zákonodárná 

c) moc výkonná 

d) moc církevní 

 

21. Jaká dimenze politiky je popsána v následujícím odstavci? 

 

Tato dimenze představuje obsahovou dimenzi pojmu politika. Lze ji popsat nejen jako obsah 

politiky, ale také jako její výsledek, materiál, cíl, účel. V tomto smyslu mluvíme např. o 

regionální, energetické, zemědělské nebo populační politice. Z politických záměrů a 

programů se zde stávají konkrétní opatření jako jsou zákony, nařízení, programy apod.  

 

a) political 

b) polity 

c) politics 

d) policy 

 

22. O jakém prvku ze schématu politického systému z hlediska systémové teorie pojednává 

následující definice? 

 

Požadavky vstupující do politického systému, před tím, než se do něj dostanou, procházejí 

tímto procesem, kterému se také říká seskupování, čímž se zmenšuje jejich počet a 

zpřehledňuje jejich struktura. Nejdůležitějšími aktéry v tomto procesu jsou politické strany. 

 

a) vstupy 

b) výstupy 

c) artikulace požadavků 

d) agregace požadavků 

 

 

23. Mezi základní rysy totalitarismu podle Friedricha a Brzezinského nepatří: 

 

a) oficiální ideologie, kterou musí všichni členové společnosti aktivně akceptovat 

b) systém fyzické a psychologické kontroly společnosti prostřednictvím teroristických 

postupů 

c) prakticky úplná kontrola prostředků masové komunikace 

d) závislost sociálního postavení společenských skupin a jednotlivců na politické moci 

 

 

24. Socialismus klade důraz na: 

 

a) autoritu 

b) rovnost 

c) hierarchii 

d) tradici 

 

25. 

 Karel Marx je považován za významnou postavu ideologie: 

 



a) fašismu 

b) liberalismu 

c) konzervatismu 

d) komunismu 

 

26. Kdo byl předsedou ČSSD v době, kdy tato strana dosáhla nejlepšího výsledku ve volbách 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR? 

 

a) Vladimír Špidla 

b) Jiří Paroubek 

c) Bohuslav Sobotka 

D) Miloš Zeman 

 

27. Který z následujících výroků je pravdivý? 

 

a) V období tzv. opoziční smlouvy byl předsedou Poslanecké sněmovny Miloš Zeman. 

b) Česká republika vstoupila do NATO a EU zároveň v roce 2004. 

c) Ústavní soud má 12 členů volených na 6 let. 

d) Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů. 

 

28. V letech 1993-2016 vládly České republice tři tzv. úřednické kabinety (vlády). Které 

osobnosti byly premiéry těchto tzv. úřednických vlád? 

 

a) Josef Lux, Jan Fischer, Mirek Topolánek 

b) Jan Fischer, Stanislav Gross, Jiří Rusnok 

c) Jan Kalvoda, Pavel Rychetský, Cyril Svoboda 

d) Josef Tošovský, Jan Fischer, Jiří Rusnok 

 

29. Která z následujících událostí se odehrála dříve, než se prezidentem České republiky stal 

Václav Klaus? 

 

a) Strana Věci veřejné se stává členem vládní koalice. 

b) Miloš Melčák uspěl u Ústavního soudu se svou stížností na protiústavnost zkrácení 

volebního období Poslanecké sněmovny. 

c) Prezident USA Barrack Obama navštívil Prahu. 

d) ODS a ČSSD podepisují tzv. toleranční patent. 

 

30. Do samostatného výkonu pravomocí prezidenta nepatří: 

 

a) rozpuštění Poslanecké sněmovny 

b) suspenzivní veto vůči schváleným zákonům 

c) jmenování a odvolávání předsedy vlády 

d) jmenování a povyšování generálů 

 

 

31.  Kterou instituci charakterizuje následující vyjádření: Cílem je přispívat k ochraně občanů 

před jednáním institucí státní správy a samosprávných úřadů v situacích, kdy je toto jednání 

v rozporu s právem, kdy neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy 

a v případech, kdy jsou tyto úřady a instituce nečinné. 

 



a) Rada Evropy 

b) Česká správa sociálního zabezpečení 

c) Ombudsman 

d) Nejvyšší kontrolní úřad 

 

32. Zákonodárnou iniciativu nemá 

 

a) Poslanec Parlamentu ČR 

b) Senát (jako celek) 

c) Krajské zastupitelstvo 

d) Předseda Nejvyššího kontrolního úřadu 

 

33. Které z následujících tvrzení o krajských volbách v České republice není pravdivé? 

 

a) Volby se konají dle poměrného volebního systému. 

b) Každý kraj je tvořen jedním volebním obvodem. 

c) Uzavírací klauzule má pro dvoučlenné koalice hodnotu 5 %. 

d) Volič disponuje dvěma preferenčními hlasy. 

 

34. Který z následujících výroků je platný pro všechny následující politiky: Cyril Svoboda, 

Jiří Čunek, Josef Bartončík: 

 

a) Zastávali funkci ministra zemědělství. 

b) Před rokem 1989 byli věznění za protistátní činnost. 

c) Všichni uvedení byli předsedy KDU-ČSL. 

d) V roce 1990 vystoupili z KSČ. 

 

35. Která z následujících politických stran nebyla po roce 1993 nikdy součástí Vlády ČR? 

 

a) Strana zelených 

b) US-DEU 

c) LIDEM 

d) SPR-RSČ 

 

36. Podle K. R. Poppera  nosnost vědecké teorie může být prověřena především 

 

a) verifikací 

b) falzifikací 

c) praxí 

d) racionální intuicí 

 

 

37. Stranický systém Výmarské republiky (Německo v letech 1918 - 1933) je G. Sartorim 

uváděna jako příklad:  

 

a) atomizovaného stranického systému 

b) umírněného pluralizmu 

c) polarizovaného pluralizmu 

d) bipartizmu 

 



38. Kantův kategorický imperativ platí: 

 

a) podmíněně na základě užitečnosti pro lidstvo 

b) podmíněně na základě požadavků státního zákonodárství 

c) podmíněně na základě lásky či přátelství 

d) nepodmíněně 

 

 

39. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se při přepočtu hlasů na 

mandáty používá dělitel: 

 

a) d´Hontův dělitel  

b) upravený d´Hontův dělitel  

c) dělitel Imperialli 

d) dělitel se nepoužívá, protože se jedná o většinový volební systém 

 

40. V prezidentských volbách v Rakousku v prosinci 2016 zvítězil: 

 

a) Norbert Hofer 

b) Werner Faymann 

c) Alexander Van der Bellen 

d) Heinz Fischer 

 

41. Součástí koalice stran zvané Čtyřkoalice nebyla/o: 

 

a) Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) 

b) Občanská demokratická aliance (ODA) 

c) Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté (SNK-ED) 

d) Demokratická unie (DEU) 

 

42. Polsko mezi lety 1920 - 1938 nehraničilo s/se: 

 

a) Litvou  

b) Rumunskem 

c) Maďarskem 

d) Lotyšskem 

 

43. Nejméně významnými z uvedených stranických rodin napříč Evropou jsou: 

 

a) agrární strany 

b) liberálové 

c) konzervativci 

d) socialisté a sociální demokraté 

 

44. Jihoevropský a severoevropský model komunálních systémů v Evropě vymezil/vymezili: 

 

a) H. Bäck 

b) P. Swianiewicz 

c) E. Page a M. Goldsmith 

d) J. J. Hesse a L. J. Sharpe 



 

45. Měřítkem morální hodnoty činu je podle utilitarismu: 

 

a) úmysl, dobrá vůle 

b) jednání podle apriorního zákona 

c) jednání podle přirozeného zákona 

d) výsledek 

 

46. Kdo je autorem díla Ústava? 

 

a) Niccolo Machiavelli 

b) Platón 

c) Karel Marx 

d) Tomáš Akvinský  

 

47. Jak se nazývá Heideggerovo hlavní dílo? 

 

a) Nesnesitelná lehkost bytí 

b) Bytí a nicota 

c) Mít nebo být? 

d) Bytí a čas 

 

48. Kdo je autorem děl Sebevražda, Otázka sociální a Ideály humanitní?  

 

a) Václav Havel 

b) Jan Patočka 

c) Václav Bělohradský 

d) T. G. Masaryk 

 

49. „Pozitivní“ ve smyslu pozitivismu především označuje 

 

a) to, co kladou naše smysly – jevové, faktické 

b) to, co lze vycítit - nadčasové hodnoty 

c) to, co spočívá nad jevy – Bohem dané 

d) to, co spočívá pod jevy – podstatné (podstaty) 

 

50. Kdo při srovnávání člověka se zvířetem charakterizuje člověka jako bytost 

nedovyvinutou, jako bytost, která musí svou slabost kompenzovat kulturou a technikou? 

 

a) Edmund Husserl 

b) Arnold Gehlen  

c) Rudolf Carnap 

d) René Descartes 

 


