
PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU V PLZNI 

KATEDRA HISTORIE / AKADEMICKÝ ROK ……. / ……. 

Obor: občanská výchova 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

VŠ, UKONČENÝ  OBOR  BC STUDIA   

 

1. Slovo „filosofie“ překládáme jako: 
a) láska k vědění 

b) láska k moudrosti 

c) láska k člověku 

d) láska k Bohu 
 

2. Existencí tzv. pralátky se zabývala: 
a) Aristotelova škola  

b) škola elejská 

c) škola mílétská 

d) škola helénská 
 

3. „Apeirón“ je spojen s: 
a) středověkým filosofickým prostředím 

b) řeckým filosofickým prostředím 

c) postmoderní dobou  

d) novověkem 
 

4. „Aporion“ je myšlenková konstrukce 

zabývající se:  
a) politikou  

b) pohybem 

c) školstvím 

d) vědou 
 

5. Nejproslulejším popiratelem 

jakéhokoli pohybu byl: 
a) Démokritos z Abdéry 

b) Zénón z Eleje 

c) Hérakleitos z Efesu 

d) Zénón z Kýthia 
 

6. Řecký výraz „panta rhei“ znamená: 
a) užij dne 

b) vše plyne 

c) vše je předurčeno 

d) vše je ztraceno 
 

7. „Patristika“ označuje: 
a) vypjaté vlastenecké cítění 

b) učení církevních otců 

c) učení řeckých potulných učitelů moudrosti 

d) modlitbu pater noster 
 

8. Epikúros ze Samu: 
a) proslul svými teoriemi o nenásilí 

b) proslul svými rozumovými konstrukcemi – 

tzv. sofismaty 

c) proslul svými teoriemi o různých druzích 

strachu 

d) proslul svými nekonečnými projevy v agoře 

9. Autorem výroku „Bůh je mrtev“ je: 
a) K. Marx  

b) A. Schopenhauer 

c) F. Nietzsche  

d) F. M. Dostojevskij 
 

10. Lucius Annaeus Seneca napsal knihu 

s názvem: 
a) „O lidských vášních“ 

b) „O sebeovládání“ 

c) „O klidu duševním“  

d) „O principu mravním“ 
 

11. „Pyknik“ se vyznačuje: 

a) chudokrevností 

b) sklonem k obezitě 

c) nápadně vyhublou postavou  

d) mohutnou muskulaturou 
 

12. Kontakt „face to face“ označuje: 

a) komunikaci pomocí skype nebo ICQ 

b) bezprostřední sdělování 

c) sdělování pomocí třetí osoby  

d) kontakt na facebooku 
 

13. Elementární mozkové buňky se 

nazývají: 
a) aneurysmata 

b) neurony 

c) nefrity  

d) dendrity 
 

14. „Frustrace“ označuje: 

a) proces s psychikou nesouvisející 

b) psychický stav nastávající po uspokojivém 

dosažení cíle 

c) psychický stav nastávající v důsledku 

výskytu překážky mezi mnou a mým cílem  

d) psychický stav absolutní vyčerpanosti 
 

15. „Empatie“ je 

a) potřeba sebeuplatnění 

b) nenávist k jiným příslušníkům téhož druhu 

c) schopnost vcítit se do pocitů jiného člověka  

d) neschopnost cítit soucit s obětí 
 

16. Slovo „xenofobie“ znamená: 

a) strach z pavouků 

b) nadměrné lpění na materiálních statcích 

c) nedůvěra k cizincům a strach z nich  

d) strach z dominantních žen 
 



17. Podle tzv. Ebbinghaussovy křivky 

zapomínání: 

a) zapomeneme nejvíce informací do jedné 

hodiny od jejich vyslechnutí 

b) pamatujeme si nejvíce informací do jedné 

hodiny od jejich vyslechnutí  

c) čas není v procesu zapomínání důležitou 

veličinou 

d) zapomínání má terapeutické účinky 
 

18. Za zakladatele sociologie je považován: 

a) Albert Camus 

b) August Comte 

c) Adam Smith  

d) E. Durkheim 
 

19. S. Freud je zakladatelem: 

a) forenzní psychologie 

b) senzualismu 

c) psychoanalýzy 

d) behavioralismu 
 

20. Tzv. socializace člověka označuje: 
a) období reálného socialismu v létech 1948 – 

1989 

b) proces přijímání hodnot a norem dané 

společnosti 

c) rané stádium lidské společnosti v pravěku 

d) podřízenost individua společnosti 
 

21. Presumpce neviny znamená: 
a) obžalovaný je amnestován prezidentem 

republiky 

b) na obžalovaného je pohlíženo jako na 

nevinného až do vynesení rozsudku 

c) na obžalovaného je uvalena vazba až do 

zahájení soudního řízení 

d) obžalovaný má právo trvat na své nevině 
 

22. Trest smrti: 
a) nebyl zrušen, jeho výkon je pouze odložen  

b) je v ČR vykonáván pouze ve výjimečných 

případech (tzv. výjimečný trest) 

c) byl v České republice ústavně zrušen 

d) byl znovu zaveden  u pachatelů zvlášť 

závažné trestné činnosti 
 

23. Svědek v soudním procesu v ČR: 
a) nemůže odmítnout svědčit 

b) může odmítnout svědčit 

c) může být k výpovědi donucen státním 

zástupcem 

d) může podat svědeckou výpověď v 

zastoupení svým právním zástupcem 
 

 

 

24. Výhradní právo na emisi bankovek a 

mincí má v ČR: 
a) Československá obchodní banka 

b) Česká národní banka 

c) Komerční banka 

d) E-banka 
 

25. Cílem tzv. komerčních bank je: 
a) vytváření vhodného podnikatelského 

prostředí 

b) potlačování negativních důsledků tržního 

hospodářství 

c) zakládání kapitálových investičních 

společností 

d) vytváření zisku  
 

26. Směnitelnost peněz za zlato: 
a) existuje dosud ve Švýcarsku 

b) existuje dosud v USA 

c) neexistuje od roku 1971 

d) neexistuje od roku 1945 
 

27. Česká republika: 
a) není členem NATO, ale probíhají jednání o 

vstupu 

b) je členem pouze EU 

c) je členem NATO i EU 

d) má zvláštní status 
 

28. „Demokracie“ znamená doslova 
a) vláda pokroku 

b) vláda zákona 

c) vláda lidu  

d) vláda většiny 
 

29. Mezi základní principy demokracie 

nepatří: 
a) svoboda tisku a svoboda projevu 

b) jediná oficiální státní ideologie 

c) pluralita politických názorů 

d) možnost odmítnout volit 
 

30. „ Machiavellismus“ znamená: 
a) politik se nemusí zatěžovat morálkou  

b) zastávání morálních zásad „za každou cenu“ 

c) finanční machinace  

d) manipulace s veřejným míněním 
 

31. Výraz „normalizace“ je spojen: 
a) se 70. léty 20. století 

b) s 50. léty 20. století 

c) s 20. léty 20. Století 

d) s 90. léty 20. století 
 

32. Mnichovská dohoda byla podepsána: 
a) roku 1933 

b) roku 1938 

c) roku 1939 

d) roku 1941 



33. A. S. Makarenko proslul v oblasti: 
a) výzkumu II. signální soustavy  

b) převýchovy sociálně narušené mládeže 

c) typologie člověka 

d) politologie 
 

34. Výraz „triáda“ používáme 

v souvislosti s: 
a) Hegelovou filosofií 

b) Kantovou filosofií 

c) Husserlovou filosofií 

d) Jaspersovou filosofií 
 

35. Výraz „daimonión“ je spojován se: 
a) Zénónem z Eleje 

b) Zénónem z Kýtia 

c) Sókratem 

d) Platónem 
 

36. Složky státní moci jsou 

a) legislativa, exekutiva, systemizace 

b) legislativa, exekutiva, nominalizace 

c) legislativa, exekutiva, jurisdikce 

d) legislativa, jurisdikce, obstrukce 
 

 

37. Výrok „Nic není v rozumu, co 

předtím nebylo ve smyslech“ pronesl: 
a) T. Hobbes 

b) B. B. Spinoza 

c) J. Locke 

d) G. Berkeley 
 

38. Dogma je: 
a) teorie opřená o vědecká fakta 

b) „nezpochybnitelné“ učení 

c) nesoulad mezi dvěma spojenci 

d) víra ve smysluplnost dějin 
 

39. Výraz „ absolutní predestinace“ je 

z oblasti: 
a)  křesťanství 

b)  komunismu 

c)  anarchismu 

d) rané antické filosofie 
 

40. Immanuel Kant proslul svou tezí o: 
a) předurčenosti Germánů vládnout jiným 

národům 

b) škodlivosti náboženství       

c) mravní autonomii člověka 

d) nezadržitelnosti pokroku 

  

 

 


