
Ukázky otázek z přijímacích testů do bakalářského studia oboru Společenské vědy 
se zaměřením na vzdělávání z let 2015–2019 (vždy je správně jedna odpověď): 

 

Tzv. konsensuální teorie pravdy se zakládá na přesvědčení, že: 
a) za pravdivé lze prohlásit to, na čem se shodne skupina různých subjektů 
b) pravda je založena na shodě věci a rozumu 
c) shodnout se můžeme jen na nepoznatelnosti světa 

 
Mezi představitele britského empirismu je řazen: 
a) David Hume 
b) Francis Herbert Bradley 
c) Ralph Waldo Emerson 

 
Kterou komoru Parlamentu ČR je podle platné Ústavy ČR možné rozpustit? 
a) Poslaneckou sněmovnu PČR  
b) Senát PČR 
c) Poslaneckou sněmovnu PČR i Senát PČR 

 
Vyberte správný výrok odpovídající platné Ústavě ČR. 
a) Poslanecká sněmovna je volena poměrným způsobem na čtyři roky, senátoři mají mandát na 

šest let, jsou voleni většinovým způsobem (třetina senátorů vždy po dvou letech) 
b) Poslanecká sněmovna je volena většinovým způsobem na čtyři roky, Senát poměrným na šest 

let (třetina senátorů vždy po dvou letech). 
c) Poslanecká sněmovna je volena poměrným způsobem na šest let a Senát je volen většinovým 

způsobem na čtyři roky. 

 
V roce 1936 vyšla velmi významná ekonomická práce Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a 
peněz. Jejím autorem byl: 
a) A. Marshall 
b) J. M. Keynes 
c) L. von Misses 

 
Proces, jímž se dítě postupně stává členem společnosti, se nazývá: 
a) gentrifikace 
b) socializace 
c) stratifikace 

 
Účastníky mnichovské konference roku 1938 byli představitelé: 
a) Německa, Velké Británie, Francie, Československa 
b) Německa, Itálie, Velké Británie, Francie 
c) Německa, SSSR, USA, Československa 

 
 
 



Nejstarší řečtí filosofové označovali počátek všech věcí výrazem:  
a) principium 
b) essentia 
c) arché 

 
Pojmem „anomie“ označujeme: 
a) stav společnosti, kdy přestávají platit zákony a normy 
b) možnost změny sociálního statusu uvnitř daného sociálního systému 
c) fakt, že ve společnosti někteří jedinci či celé skupiny zastávají vyšší pozice než jiní 

 
Která země Evropské unie nezavedla euro namísto své dřívější národní měny?  
a) Portugalsko 
b) Slovensko   
c) Dánsko 

 
Nominální mzda je: 
a) mzda, od které jsou odečteny daně 
b) mzda vyjádřená množstvím zboží a služeb, které lze za ni nakoupit 
c) mzda vyjádřená v peněžních jednotkách 

 
Programem pražského jara v roce 1968 bylo: 
a) spojení demokracie a socialismu 
b) obnovení kapitalismu 
c) zavedení většinového volebního systému 
 
 


