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Verbální myšlení

1
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo.

Jde o revoluční objev, který čeká na Nobelovu cenu. Takzvaná editace ge-
nomu umožňuje precizní šlechtění plodin. Díky vědecké metodě CRISPR-Cas9
lze velmi přesně „vystřihnout“ například gen, který činí pšenici či ječmen ná-
chylnými vůči suchu a škůdcům. Přesto Soudní dvůr EU rozhodl, že i takto cíle-
ným zásahem do rostlin vzniká genetickymodifikovaný organismus, a na ty se
v Unii vztahují _____ pravidla. Nyní se v Evropě šikují vědci, kteří rozhodnutí
soudu kritizují – hází prý do téhož pytle moderní postupy vedle zastaralého
vkládání cizích genů či náhodných mutací. „Výroku litujeme, neboť nereflek-
tuje stav vědeckého poznání,“ praví se v apelu, který sepsal Dirk Inzé z centra
rostlinné biologie VIB v Gentu. „Jde o diletantské rozhodnutí Soudního dvora,
které nebere v potaz poznatky současné vědy,“ řekl špičkový český vědec pro-
fesor Doležel. „Jak někdo trefně poznamenal, Evropa má šanci stát se muzeem
zemědělství,“ dodává.

a) kumulativní b) benevolentní c) striktní d) korektní e) koherentní 

2
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se na vynechané místo hodí nejméně.

Úspěšná transplantace hlavy může být provedena už v příští dekádě, do-
mnívá se britský neurochirurg Bruce Mathew. Tvrdí také, že zná způsob, jak
přenést vědomí člověka do jiného těla. Informoval o tom britský deník The
Guardian. Mathew věří, že k úspěšnosti operace je nutné transplantovat nejen
hlavu, ale také celou míchu. Vědci, kteří doposud usilovali o tuto _____ ope-
raci, se podle něj chybně pokoušeli míchu přerušit. Tento bývalý vedoucí neu-
rochirurg v univerzitní nemocnici v yorkshirskémměstě Hull k tomuto závěru
dospěl při psaní sci-fi románu.

a) problematickou

b) komplexní 
c) konzervativní 
d) kontroverzní 

e) komplikovanou

3
Z nabízenýchmožností vyberte slovo, jehož význam se nejvíce blíží opačnému
významu slova žoviální.

a) ubohý b) agresivní c) komický d) smělý e) nerudný 
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4
Následující text je stručnou anotací knihy P. Přikryla USA a evropská integrace:
nenápadný půvab americké hegemonie.

PolitikaWashingtonu nicméně často vyznívala dvojznačně: na jedné straně
lze pozorovat aktivní podporu sjednocení kontinentu, na straně druhé snahu
o specifické směřování a zadržování některých evropských ambicí. Autor ve
své knize představuje obecnější vysvětlení politiky USA vůči Evropě. Čtenáři
předkládá teoretický koncept strategie regionální hegemonie, do něhož zasa-
zuje podrobnou analýzu vývoje americké „grand strategy“ včetně role evrop-
ského regionu v jejím rámci, i analýzu konkrétní politiky směřující k ovlivnění
evropského integračního procesu.

V textu se nachází slovo hegemonie. Z nabízených možností vyberte tu,
která se uvedenému slovu svým významem nejvíce blíží. Vezměte v úvahu
také významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.

a) hodnota b) soudržnost c) politika d) pospolitost e) nadvláda 

5
Určete, který jazykový prostředek použijeme, když ženu, kterou považujeme
za obézní, popíšeme jako plnoštíhlou.

a) metafora b) eufemismus c) přísloví d) bagatelizace e) oxymóron 

6
Za syntaktickou či stylistickou chybu je považováno např. vybočení z větné kon-
strukce, spřežení nebo směšování vazeb. Z nabízených možností vyberte větu,
v níž k takové chybě došlo.
a) Komplikace ve výrobním procesu jsou natolik závažné, že cena výsled-

ného produktu bude výrazně vyšší. 
b) Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, a to podzimního a jarního. 
c) Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté

s lingvistickým výzkumem. 
d) Tato odborná publikace zkoumá osvícenská nařízení, k jejichž realizaci do-

šlo právě ve sledované době. 
e) Vysokoškolský student probírané látce nerozuměl před ani po přednášce. 

7
Určete, které z uvedených slov se svým významem nejméně hodí mezi ostatní.

a) klíčový b) esenciální c) zásadní d) mimořádný e) fundamentální 

8
Dotaz oponenta disertační práce: V čem bylo laické přijímání z kalicha tak
_____, že v Basileji poutalo _____ pozornost teologů a kanonistů?

Vyberte nejvhodnější dvojici slov na vynechaná místa.
a) symbolické; nezaslouženou

b) příslovečné; neobvyklou

c) zprofanované; nečekanou

d) oblíbené; nepatřičnou

e) specifické; zvýšenou
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9
Určete, která z uvedených možností nejlépe odpovídá významovému vztahu
dvojice pojmů v zadání.

jinotaj : alegorie
a) maják : signál 
b) příčina : konsekvence 

c) postup : kalibrace 

d) důkaz : precedens
e) oblast : doména 

10
Slova se stejnou formou, ale zcela odlišným významem se označují jako homo-
nyma. Určete, která z uvedených dvojic obsahuje homonymní kořeny.
a) potřeba; spotřebitel 
b) letní; sletět
c) polom; zlomený

d) ukrutný; krutost
e) posypat; sypký

Numerické myšlení

11
Neznámé číslo větší než 0 a menší než sto dává po dělení čísly 4, 5 i 6 zbytek
jedna. Jaký zbytek dává toto číslo po dělení číslem 7?

a) 5  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

12
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y

x

1

2

3

4



Na obrázku je vyznačena množina dvojic čísel [x, y]. Kterou z následujících ne-
rovností nelze tuto množinu popsat?

a) 2 ≤ x + 1 ≤ y ≤ 4 

b) 3 ≤ y+ 1 ≤ x+ 2 ≤ 5 

c) 0 ≤ y− 2 ≤ x− 1 ≤ 2 

d) 2 ≤ y ≤ x + 1 ≤ 4 

e) 1 ≤ y − 1 ≤ x ≤ 3 

13
V krabici jsou červené a zelené kuličky v poměru 3:2. Odebereme-li od každé
barvy tři kusy, bude jejich poměr 2:1. Jaký bude poměr, když k původnímu
množství od každé barvy tři kusy přidáme?

a) 5 : 3  b) 5 : 4  c) 5 : 2  d) 4 : 3  e) 3 : 1 
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14
Pro číslo x platí

125x = 0,04.

Určete číslo y = 0,25
1
x .

a) 0,125  b) 16  c) 0,5  d) 8  e) 4 

15
Rozdíl dvou kladných čísel je 1,2-krát menší, než jejich součet. Určete jejich po-
díl.

a) 5  b) 2  c) 3,5  d) 11  e) 7 

16 A 4 C

4 X B

C B 6

V tabulce nahoře dávají čísla v každém řádku i v každém sloupci tentýž součet.
Čemu je rovno A − B + X − C?

a) 4  b) −4  c) 0  d) 10  e) 2 

17
Pro číslo A platí

A2
≤ 9 .

Kterou z následujících nerovností splňuje číslo

B = A2 + 2A − 8 ?

a) −9 ≤ B ≤ −5 

b) −7 ≤ B ≤ 9 

c) −9 ≤ B ≤ 7 

d) −8 ≤ B ≤ 8 

e) −5 ≤ B ≤ 7 

18
Dvojice čísel se sčítají a násobí číslem podle následujících pravidel:

(

a
b

)

+

(

c
d

)

=

(

a + c
b + d

)

,

K

(

a
b

)

=

(

Ka
Kb

)

.

Platí

X

(

1

2

)

+ Y

(

−3

0

)

=

(

−1

4

)

.

Určete součet X + Y.

a) −1  b) −3  c) 0  d) 3  e) 1 

19
Libovolně dlouhá posloupnost čísel se mění podle následujícího předpisu (tj.
počet členů se po provedení šipky sníží o jeden):

(a b c d e) −→ (a + b b + c c + d d + e)

Platí
(a b c d) −→ (? x ?) −→ (? ?) −→ (21).

Určete číslo x, víte-li, že a + b + c + d = 15.

a) 5  b) 4  c) 3  d) 6  e) 2 
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20
Různá písmena zastupují různé cifry 0 až 9 (stejná stejné). Čísla zastupují sama
sebe. Co patří na místo otazníků?

C + A = BB

A + 3 = BC

CC + AA = ???

a) BBB  b) BCC  c) BCB  d) CBC  e) BBC 

Kritické myšlení

21
Následující shrnutí pochází z časopisu Věda a výzkum:

Jedinečný datový soubor čítal devatenáct tisíc nahrávek zvuků přibližně
pěti tisícovek druhů pěvců z celého světa. Odborníci z Ústavu biologie obrat-
lovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK jej analyzovali a o ptačím zpěvu zjis-
tili zajímavé skutečnosti, například co ovlivňuje hloubku či výšku jejich hlasu.
Pro analýzu hlasů využili běžně dostupný bioakustický software, s jehož po-
mocí určili tzv. peakovou frekvenci, tedy místa s největší hlasitostí a silou. Na-
hrávky pak dávali do souvislosti s parametry zjištěnými z jiných zdrojů (veli-
kosti ptačích druhů, jejich životní prostředí a podobně). Podle tzv. akusticko-
adaptační hypotézy by druhy obývající hustě zarostlé lesní prostředí měly vy-
luzovat hlubší zvuky než ty, které žijí na otevřených plochách, třeba na polích
nebo u vody. Jako rozhodující se však ukázala velikost těl opeřenců a souvis-
lost s pohlavním výběrem. Naopak vliv prostředí, v němž ptáci žijí, je mnohem
menší, než se soudilo.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nesprávné.
a) V citované studii byla potvrzena tzv. akusticko-adaptační hypotéza. 
b) Hlavní výzkumná otázka byla zaměřena na faktory ovlivňující výšku pta-

čího hlasu. 
c) Vzorek obsahoval nahrávky tisíců ptačích druhů. 
d) Mezi analyzované proměnné patřily charakteristiky prostředí, ve kterém

ptáci žijí. 
e) Významným prediktorem hloubky ptačího hlasu byla velikost těla ptáka. 
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Následující úryvek pochází z časopisu Věda a výzkum:

Zubní kámen dokáže pořádně potrápit. Zmineralizovaný plak teď ale
možná dostane šanci zlepšit si reputaci – mohl by se stát vodítkem ke zjištění,
jaká léčiva, omamné látky či drogy užívali naši předci. Nizozemští archeolo-
gové doufají, že analýza zubního kamene starověkých koster prozradí návyky
lidí před stovkami tisíc let. S dánskými forenzními dentisty se zatím zaměřili
na zuby farmářů z 19. století. Zubní kámen poskytuje na rozdíl od semen a
dalších zuhelnatělých zbytků rostlin či kostí zvířat informace o tom, co doo-
pravdy prošlo ústy našich předků. Archeology standardně zajímá strava, která
se dochová v zubním kameni ve formě fytolitů, proteinů, škrobových zrn a
pylů – zmíněná srovnávací metoda je tak dalším důležitým krokem v bádání.
Na základě nástěnného umění, výzdoby nádob i rostlinných nálezů dlouho
předpokládáme, že halucinogeny a drogy dávní lidé využívali, ať už k ma-
gickým, či medicínským účelům. Nová metoda analyzuje složení stopových
příměsí v zubním kameni s využitím hmotnostní spektroskopie. Jedná se o de-
struktivní techniku, kladoucí vysoké nároky na kvalitu zpracování vzorků. Při
aplikaci je tak nezbytné zvažovat interpretační potenciál zkoumaného mate-
riálu. Výhodou metody je možnost aplikace i na vzorky s vysokým stupněm
degradace organických složek. Lze tak očekávat uplatnění postupu především
pro starší období pravěku, její využití i pro jiná období pak bude patrně limito-
vat především cena analýz.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nesprávné.
a) Cena analýzy zubního plaku s využitím hmotnostní spektroskopie je po-

měrně vysoká. 
b) Analýza zubního kamene poskytuje přesnější informace o složení stravy

našich předků než analýza zuhelnatělých reziduí potravy. 
c) Nová metoda analýzy zubního kamene je dobře využitelná i pro starší,

méně zachovalé vzorky. 
d) Metoda analýzy zubního kamene byla ověřována na zubech zachovaných

na kostrách z předminulého století. 
e) Nizozemští archeologové potvrdili analýzou zubního kamene starověkých

koster, že už v této době lidé běžně užívali halucinogenní drogy. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.

strana: 7
varianta: 01



23
Ve studii publikované v časopise Psychology and Health a realizované na
vzorku více než 90 tisíc starších žen vUSA bylo zjištěno, že pravidelná návštěva
bohoslužeb významně snižuje riziko úmrtí. Efekt zůstal statisticky průkazný i
tehdy, když byl kontrolován pro proměnné jako je vnímaná sociální opora nebo
konzumace alkoholu a drog. Zkoumané ženy se výzkumu účastnily na dobro-
volné bázi. Na začátku výzkumu vyplnily dotazník o svém životním stylu a
chování spojeném s religiozitou. Následné šetření proběhlo po necelých osmi
letech. Ženy, které navštěvovaly bohoslužby v kostele alespoň jednou týdně,
měly o 20 % nižší riziko úmrtí oproti těm, které do kostela nechodily vůbec
nebo chodily méně často než jednou týdně.

Určete, které z následujících tvrzení (pokud by bylo pravdivé) nejvíce
oslabuje závěr výzkumníků o vlivu návštěv bohoslužeb na redukci mortality.
a) Ženy, které kostel nenavštěvují, byly už na začátku studie v horším zdra-

votním stavu než ženy s vyšší frekvencí návštěv bohoslužeb. 
b) Vzhledem k dobrovolné účasti ve výzkumu byl soubor zkoumaných žen

pravděpodobně už na začátku studie zdravější než obecná populace žen
ve stejném věku. 

c) Riziko úmrtí je u starších žen natolik vysoké, že jeho snížení o pětinu není
možné považovat za významný výsledek. 

d) Zkoumaný soubor obsahující 90 tisíc žen byl natolik velký, že i velmi malé
efekty musely být zákonitě statisticky významné. 

e) U starších žen nepřispívá konzumace drog a alkoholu podstatnou měrou
k riziku úmrtí. 
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Ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity:
1. Student bakalářského nebo magisterského programu získává právo na zá-

pis do následujícího semestru v daném studiu, jestliže současně a. úspěš-
ně ukončil všechny opakované předměty (čl. 20 odst. 1) zapsané v aktu-
álním semestru, b. splnil podmínku zápisu do následujícího semestru
podle odstavce 2, c. nepřekročil dvojnásobek standardní doby studia ur-
čené pro tento program.

2. Podmínku pro zápis do následujícího semestru ve smyslu odstavce 1 pís-
menob splňuje student, který splňuje některou z těchto podmínek: a. zís-
kal v daném studiu alespoň 20 kreditů za předměty zapsané v aktuál-
ním semestru, přičemž kredity získané za týž předmět zapsaný ve více
souběžných studiích se pro účely splnění této podmínky započítávají do
všech takových studií, b. získal v daném studiu alespoň 45 kreditů za
předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím a aktuálním semestru,
přičemž kredity získané za týž předmět zapsaný ve více souběžných stu-
diích se pro účely splnění této podmínky započítávají do všech takových
studií, c. dovršil minimální kreditovou hodnotu daného studia a doba
studia nepřesáhla jeho standardní dobu, přičemž do celkového počtu kre-
ditů získaných v daném studiu se započítávají kredity získané za všechny
předměty v tomto studiu absolvované, uznané nebo automaticky zazna-
menané, d. získal počet kreditů odpovídající alespoň třicetinásobku po-
čtu již absolvovaných semestrů daného studia a doba studia nepřesáhla
standardní dobu, přičemž do celkového počtu kreditů získaných v daném
studiu se započítávají kredity získané za všechny předměty v tomto studiu
absolvované, nikoliv uznané a automaticky zaznamenané.
Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nepravdivé.

a) Student splní podmínku pro zápis do následujícího podzimního semestru
podle odstavce 2, pokud získal v aktuálním jarním semestru 18 kreditů a
v předchozím podzimním semestru 29 kreditů. 

b) Automaticky zaznamenané kredity se v určitých případech nezapočítávají
do celkového počtu kreditů získaných v daném studiu. 

c) Pro získání práva na zápis donásledujícího semestrumusí student úspěšně
ukončit všechny předměty zapsané v aktuálním semestru. 

d) Kredity je možno získat uznáním předmětu. 
e) Pokud student překročí dvojnásobek standardní doby studia, nezískáprávo

na zápis do následujícího semestru v daném studiu. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Ustanovení Občanského zákoníku:

§ 660 Snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že a) příjmení jed-
noho z nich bude jejich příjmením společným, b) si oba svá příjmení pone-
chají, nebo c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a
ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému pří-
jmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.

§ 661 (1) Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při
sňatečném obřadu také, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společ-
ných dětí. (2) Ponechali-li si manželé svá dosavadní příjmení, mohou i poz-
ději učinit prohlášení orgánuveřejnémoci, že se dohodli na společnémpříjmení
jednoho z nich.

Která z následujících situací je v rozporu s výše uvedeným ustanovením?
a) Manžel se jmenuje Ondřej Kraus, manželka se jmenuje Nikola Krauzová. 
b) Manžel se jmenuje Josef Veselý, manželka Filoména Veselá Smutná, jejich

společné dítě se jmenuje Radovana Veselá. 
c) Manžel se jmenuje Martin Hovorka, manželka Jana Krásová; po nějaké

době manželství prohlásí manželé na matričním úřadě, že se manžel bude
jmenovat Martin Krása. 

d) Manžel se jmenuje Jan Procházka, manželka Violeta Nováková, jejich spo-
lečné dítě se jmenuje Jasmína Nováková. 

e) Manžel se jmenuje Kryštof Janků, manželka se před svatbou jmenovala
Veronika Lásková, po svatbě Veronika Lásková Janků. 

26
Nemá smysl, aby si dvacetiletý člověk spořil na penzi. Která z následujících
možností obsahuje nejsilnější argument pro výše uvedené tvrzení?
a) Ačkoli průměrná délka dožití v naší společnosti roste, ne každý se penzij-

ního věku dožije. 
b) Nabídky penzijních fondů jsou zaměřeny na osoby nad 35 let věku. 
c) Většina mladých lidí utratí velkou část svých výdělků za cestování a zá-

bavu. 
d) Pro většinu mladých lidí je ekonomicky výhodnější nejprve vložit veškeré

finanční prostředky do pokrytí potřeb vlastního bydlení. 
e) Hodně lidí má tak nízký plat, že si stejně nenaspoří dostatečnou částku na

pohodlný život v penzi. 

strana: 10
varianta: 01

(c) 2021Masarykova univerzita. ObsahTestu studijníchpředpokladů je duševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.



27
Ministerstvo dopravy připravilo v roce 2019 návrh souboru 40 opatření ke sní-
žení dopravní nehodovosti. Mezi hlavní opatření patřily legislativní změny,
jako je úprava trestů za dopravní přestupky, včetně úpravy bodového systému.
Ten by měl více postihovat nejzávažnější přestupky. Na jakém předpokladu je
tento návrh opatření založen?
a) Češi jsou v požívání alkoholu na špičce Evropy. 
b) Princip bodového systému je v prevenci dopravních nehod neúčinný. 
c) Každé dopravní nehodě se dá předejít, pokud jsou řidiči dostatečně ukáz-

nění. 
d) Část nehod je způsobena přestupky, od kterých řidiče odradí větší postih. 
e) Nejzávažnější přestupky řidičů nebyly před rokem 2019 trestány jinak než

v rámci bodového systému. 

28
(1) Podle autorů výzkumu, který se zaměřil na stav ledovců v Arktidě v ča-
sovém rozmezí 34 let, nespadne za rok dostatečné množství sněhu na to, aby
se vyrovnala ztráta ledové masy při odtávání v letních měsících. (2) „Po-
řád přicházíme o více ledu, než kolik jsme ho získali díky nahromadění sněhu
v lepších letech,“ upozorňuje Michaela Kingová, geoložka z Ohijské státní uni-
verzity a vedoucí autorka studie. (3) Situace v oblasti severního pólu podle
ní může ovlivnit i další regiony. (4) „To, co se stane v polárních oblastech, zů-
stává v polárních oblastech,“ varuje Kingová. (5) Tání již nyní způsobuje, že
se hladina světových oceánů zvedá v průměru o milimetr ročně. (6) Pokud
by ledovce v Grónsku roztály zcela, uvolněná voda by zvedla mořskou hladinu
v průměru o šest metrů, což je dost na to, aby voda zaplavila přímořská města
po celém světě.

Jednotlivé věty (či souvětí) v úryvku z novinového článku jsou označeny
číslem v závorkách před začátkem věty. Jedna z vět byla změněna tak, že nyní
nezapadá do celkového vyznění článku. Která z nich to je?

a) 4  b) 3  c) 6  d) 2  e) 5 

29
(1) Odborníci v oblasti politické psychologie tvrdí, že pravicově orientovaní
jedinci jsou v průměru bojácnější než levicově zaměření lidé. (2) Nová me-
zinárodní studie však ukázala, že jak pravicově, tak levicově zaměření jedinci
reagují na hrozby v podobné intenzitě, ale považují za ohrožující rozdílné věci.

Jednotlivé části textu jsou na začátku označeny číslem v závorkách. Jaký je
vztah obou částí textu?
a) Část 2 nabízí vysvětlení obecného tvrzení z části 1. 
b) Část 2 identifikuje příčinu z části 1. 
c) Část 2 vyvrací tvrzení v části 1. 
d) Část 1 obsahuje obecné pravidlo a část 2 konkrétní příklad. 
e) Část 2 podporuje a rozvíjí tvrzení z části 1. 
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V populaci země X je 10 % diabetiků. Čtyři procenta populace země X tvoří
diabetici s cévním onemocněním. Z populace zeměX náhodně vybereme jednu
osobu a zjistíme, že je diabetik. Jaká je pravděpodobnost, že tento člověk má
současně i cévní onemocnění?
a) 40 %  b) 6 %  c) 2,5 %  d) 25 %  e) 4 % 

Analytické myšlení

31
Z následujících tvrzení je právě jedno pravdivé.
• Jestliže mám peníze, pak utrácím.
• Jestliže utrácím, pak mám peníze.
• Utrácím nebo nemám peníze.

Vyberte správný závěr.

a) Mám peníze, ale neutrácím. 
b) Mám peníze a utrácím. 
c) Neutrácím a ani nemám peníze. 
d) Nemám peníze, ale utrácím. 
e) Utrácím právě tehdy, když mám peníze. 

32
Čtyři tabulky splňují následující pravidla:
• V každé z nich se vyskytuje každý ze symbolů 1, 2, 3 a 4 právě jednou.
• Nesmí se stát, že by kterýkoli symbol byl umístěný ve dvou různých tabul-

kách na stejné pozici (tj. ve stejném řádku i sloupci).

? ?
1 ?

2 4
? ?

? 1
? 3

? ?
? ?

Z následujících možností vyberte, jak vypadá poslední tabulka.

a)
1 3
2 4

 b)
3 2
4 1

 c)
4 3
2 1

 d)
4 2
3 1

 e)
1 3
4 2



33
Obrázky níže ukazují poměr množství bílých a černých mikroorganismů ve
vzorku. Každý bílý mikroorganismus váží 1 g, každý černý mikroorganismus
váží 1,5 g. Bílé mikroorganismy se postupně mění na černé. Vzorek je 2. den
o 20 g těžší než 1. den. Kolik gramů váží vzorek 3. den?

2. den 3. den1. den 

a) 550 g b) 380 g c) 360 g d) 320 g e) 440 g
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34
Cyklisté AdamaBruno vyrazili ve stejný okamžik na tutéž trať tvořenou čtyřmi
desetikilometrovými úseky. V jednotlivých úsecích trati měli tyto průměrné
rychlosti:

km/h
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10 403020
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10 403020
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20

30

0

40

Adam Bruno



Vyberte pravdivé tvrzení.

a) Adamměl stejnou celkovou průměrnou rychlost jako Bruno. 
b) V polovině trasy byl Adam o deset minut dříve než Bruno. 
c) Některý z úseků tratě jeli oba společně. 
d) Adam předjel Bruna ve druhém úseku tratě. 
e) Bruno dorazil do cíle o dvacet minut později než Adam. 

35
Závodníci A a B tvoří jeden tým, který se účastní štafetového závodu. Rychlost
obou závodníků lze určit z uvedené tabulky.

závodník uražená vzdálenost čas
A 0,1 km 18 s
B 6,0 km 1/2h

V jakém poměru si mají rozdělit trať, chtějí-li na ní oba strávit stejný čas?

a) 2:1  b) 5:3  c) 3:2  d) 4:3  e) 1:1 

36
Adam a Bedřich v každém ročním období vždy buď mluví pravdu (P), nebo
lžou (L) podle následující tabulky.

jaro léto podzim zima
Adam P P L L
Bedřich P L L P

Dnes řekli:
Adam: Bedřich lže a je jaro.
Bedřich: Adammluví pravdu nebo je léto.
Které z ročních období je?

a) léto

b) nelze rozhodnout
c) podzim 

d) jaro

e) zima 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Graf znázorňuje relativní zastoupení výsledných známek studentů ve škole. Jak
velká část z těch studentů, kteří měli trojku, by si ji musela opravit na jedničku,
aby se školní průměr zlepšil (tj. snížil) o 0,4?

1 2 3 4 5 

a) více než tři čtvrtiny

b) právě polovina 

c) méně než čtvrtina 

d) více než polovina, ale méně než tři čtvrtiny

e) více než čtvrtina, ale méně než polovina 

38
Jsou dána tři tvrzení.

A: Všichni matematici jsou učitelé.
B: Všichni zaměstnanci školy jsou učitelé.
C: Všichni učitelé jsou matematici.

Tvrzení k nim opačná budeme označovat A, B a C. Ze kterých dvou tvrzení
vyplývá následující výrok?

X: „Některý zaměstnanec školy není matematik.“

a) A, B  b) B, C  c) B, C  d) B, C  e) A, B 

39
Z následující tabulky si Adam zvolil jedno číslo, které nebylo v prostředním
sloupci a nebylo sudé. Bedřich si zvolil číslo, které nebylo v prostředním řádku
a nebylo dělitelné třemi.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Z následujících možností vyberte nepravdivé tvrzení.

a) Pravděpodobnost, že Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po
dělení třemi je 1/4. 

b) Pravděpodobnost, že Bedřich zvolil větší číslo než Adam je 1/2. 
c) Pravděpodobnost, že Adam zvolil větší číslo než Bedřich je 1/2. 
d) Pravděpodobnost, že oba dva zvolili liché číslo je 1/2. 
e) Pravděpodobnost, že Adam a Bedřich zvolili stejné číslo je 1/8. 
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40
Je dáno tvrzení:

„Jestliže mám peníze, pak si koupím auto nebo motorku.“
Určete, který z následujících výroků s tímto tvrzením není ekvivalentní.

a) Jestliže si nekoupím auto ani motorku, pak nemám peníze. 
b) Jestliže si koupím auto nebo motorku, pak mám peníze. 
c) Nemám peníze nebo si koupím auto nebo motorku. 
d) Jestliže si nekoupím motorku a mám peníze, pak si koupím auto. 
e) Jestliže si nekoupím auto, pak nemám peníze nebo si koupím motorku. 

English Section

41
Since December 2019, the Sun has been moving into a busier part of its cycle,
when increasingly intense pulses of energy can shoot out in all directions. Some
of these large bursts of charged particles head right toward Earth. Without a
good way to _____ these solar storms, we’re vulnerable. A big one could take
out a swath of our communication systems and power grids before we even
knew what hit us.

Choose the term that best fits the space in the text.

a) acknowledge b) consolidate c) execute d) anticipate e) appreciate 

42
A football player commenting on a game he lost: “We did everything we could
to win the match, but we were surprised by the poor quality of the playing
field and the referee was also very bad.” Choose the proverb that best reflects
the situation above.
a) When the going gets tough, the tough get going. 
b) Two wrongs don’t make a right. 
c) You can’t make an omelette without breaking eggs. 
d) A bad workman always blames his tools. 
e) When one door shuts, another opens. 

43
Each student is assigned a numerical 6-digit student identification code (SIC).
Peter has found out that:
• Out of the six digits in his SIC, there are more odd digits than even ones.
• The sum of the first three digits and that of the last three digits are the

same and are equal to six.
• His SIC is a number divisible by four.
• A particular digit occurs three times in Peter’s SIC.

Which of the statements below follows directly from the information above?

a) Peter’s SIC does not contain the digit 5. 
b) Peter’s SIC contains the digit 4. 
c) Somewhere in Peter’s SIC, there are two digits the same side by side. 
d) If Peter’s SIC starts with an odd digit, it is the digit 1. 
e) The first digit in Peter’s SIC is even. 
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The large graph (on the left of the image) shows the dependence of the num-
ber Y on the number x. The smaller graphs (on the right of the image) show
the dependency of the numbers A, B, C and D on the number x. Determine
which two of the numbers A, B, C and D can be added together to equal the
number Y. (The squares in the smaller graphs are equivalent to the squares in
the large graph.).

Which expression is correct?

0

0 0

0

0

Y
A B

C D
x

x x

x x



a) Y = B + C b) Y = C + D c) Y = B + D d) Y = A + B e) Y = A + D 
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The following text is an abstract of an article published in The Journal of Pain:

Caregiving and other interpersonal interactions often require accurate per-
ception of others’ pain from nonverbal cues, but perceivers may be subject to
systematic biases based on gender, race, and other contextual factors. Such bi-
ases could contribute to systematic under-recognition and undertreatment of
pain. In two experiments, we studied the impact of perceived patient sex on lay
perceivers’ pain estimates and treatment recommendations. In Experiment 1
(N = 50), perceivers viewed facial video clips of female and male patients in
chronic shoulder pain and estimated the patients’ pain intensity. Multi-level lin-
ear modelling revealed that perceivers under-estimated female patients’ pain
compared with male patients, after controlling for the patients’ self-reported
pain and pain facial expressiveness. Experiment 2 (N = 200) replicated these
findings, and additionally found that: 1) the perceivers’ pain-related gender
stereotypes, specifically beliefs about typical women’s vs. men’s willingness to
express pain, predicted pain estimation biases; and 2) the perceivers judged
the female patients to be relatively more likely to benefit from psychotherapy,
whereas male patients were judged to benefit more from pain medicine. In
both experiments, the gender bias effect size was on average 2.45 points on a 0–
100 pain scale. Gender biases in pain estimation may be an obstacle to effective
pain care, and experimental approaches to characterizing biases, such as the
one we tested here, could inform the development of interventions to reduce
such biases.

On the basis of the information in the text, decide which one of the follow-
ing statements is true.
a) Theperceivers’ pain-related gender, race and culture stereotypes predicted

the pain estimation biases in Experiment 1. 
b) Experiment 2 failed to replicate the results of Experiment 1. 
c) The female patients showed a slight preference for psychotherapy over

painmedicines, while male patients predominantly chose pain medicines. 
d) The researchers analyzed gender differences in the perceivers’ self-repor-

ted level of pain and the facial expression intensity data. 
e) The female patientswere perceived to be in less pain than themale patients

who reported and exhibited the same intensity of pain. 
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The following text is an excerpt from a brief research report published on the
ScienceDailywebsite:

Minerals delivered to Earth in meteorites more than 4 billion years ago
have long been advocated as key ingredients for the development of life on
our planet. Scientists believed minimal amounts of these minerals were also
brought to earlyEarth through billions of lightning strikes. But now researchers
from the University of Leeds have established that lightning strikes were just
as significant as meteorites in performing this essential function and allowing
life to manifest. They say this shows that life could develop on Earth-like plan-
ets through the same mechanism at any time if the atmospheric conditions are
right.

What is the main idea of the passage?
a) The minerals essential in all life processes were not present on the surface

of early Earth more than 4 billion years ago. 
b) Lightning strikes Earth more frequently and less destructively than mete-

ors, which has allowed life to develop. 
c) Lightning strikes are the most important mechanism for the emergence of

life on Earth-like planets. 
d) The role of lightning strikes in the development of life on Earth was just as

important as the role of the meteorites. 
e) Life has probably emerged on many planets with atmospheric condition

similar to Earth. 

47
A standard daily pass at a sports facility costs 100 CZK. Children get a 20 CZK
discount; club members get a 30 CZK discount. The discounts cannot be com-
bined – only the larger discount is applied. Today, there were 20 visitors at the
facility. Six of them were children; 8 were club members. How many children
were club members if the total takings for that day were 1 700 CZK?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 0 

48
Three friends – Carl, Tony and Stan – are going on holiday, each to a different
island destination – Corsica, Tenerife or Sicily – where each of them is planning
to engage in a different kind of sport – climbing, trekking or surfing. We also
know the following:
• None of the friends’ name starts with the same letter as the island that

friend is travelling to.
• None of the friends’ name startswith the same letter as the sport that friend

is planning to do.
• The surfer is travelling to Tenerife.

Which of the statements below is false?

a) Carl is not going to do surfing. 
b) The trekker is travelling to Corsica. 
c) Carl is not going to Sicily. 
d) Tony is going to do climbing. 
e) Stan is travelling to Corsica. 
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Verbální myšlení

1
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo.

Jde o revoluční objev, který čeká na Nobelovu cenu. Takzvaná editace ge-
nomu umožňuje _____ šlechtění plodin. Díky vědecké metodě CRISPR-Cas9
lze velmi přesně „vystřihnout“ například gen, který činí pšenici či ječmen ná-
chylnými vůči suchu a škůdcům. Přesto Soudní dvůr EU rozhodl, že i takto
cíleným zásahem do rostlin vzniká geneticky modifikovaný organismus, a na
ty se v Unii vztahují striktní pravidla. Nyní se v Evropě šikují vědci, kteří roz-
hodnutí soudu kritizují – hází prý do téhož pytle moderní postupy vedle za-
staralého vkládání cizích genů či náhodných mutací. „Výroku litujeme, neboť
nereflektuje stav vědeckého poznání,“ praví se v apelu, který sepsal Dirk Inzé
z centra rostlinné biologieVIBvGentu. „Jde odiletantské rozhodnutí Soudního
dvora, které nebere v potaz poznatky současné vědy,“ řekl špičkový český vě-
dec profesor Doležel. „Jak někdo trefně poznamenal, Evropa má šanci stát se
muzeem zemědělství,“ dodává.

a) korektní b) konstruktivní c) precizní d) komplikované e) nejisté 

2
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se na vynechané místo hodí nejméně.

Povolávat studenty kvůli přetížení nemocnic v době pandemie Covid-19
není podle Julie Dobrovolné z Masarykovy univerzity v Brně _____ řešením,
protože studenti nemohou nahradit zdravotnické profesionály. Podle ní je také
vůči studentům bezohledné, že jim není poskytnuta psychosociální pomoc
tehdy, když jsou v nemocnicích nasazeni do péče o pacienty v kritickém stavu
či umírající. Podle Dobrovolné, která se zabývá především výzkumem stresu,
je pracovní povinnost studentů nešťastná také z toho důvodu, že z právního
hlediska neřeší například odškodnění za trvalé následky. Jak upozornila, stu-
denti mohou trpět posttraumatickou stresovou poruchou či mít následky kvůli
nákaze Covidem-19.

a) žádoucím b) vhodným c) efektním d) patřičným e) adekvátním 

3
Z nabízenýchmožností vyberte slovo, jehož význam se nejvíce blíží opačnému
významu slova asketický?

a) nesmiřitelný b) zámožný c) pobožný d) požitkářský e) pomstychtivý 
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Následující text je stručnou anotací knihy L. Čecha Írán a kultura mučednictví.

Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví
(farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na
delimitaci nábožensko-politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a
důsledků poměrně nedávné reinterpretace, která tuto kulturu radikálně posu-
nula ze sféry nábožensko-spirituální do politicko-ideologické. Autor se snaží
předložit pádné argumenty založené na premise, která kulturu mučednictví
vytyčuje jako esenciální zdroj při konstruování identit a utvrzování solidarity
mezi íránskými šíity, a to na základě sdílené kolektivní paměti a kolektivního
traumatu vycházejícího z potupných reminiscencí na události z bitvy uKarbaly
z 10. října 680.

V textu se nachází slovo premisa. Z nabízených možností vyberte tu, která
se uvedenému slovu svým významem nejvíce blíží. Vezměte v úvahu také vý-
znamový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.

a) událost b) znalost c) předpoklad d) důkaz e) znamení 

5
Někteří lidé na sociálních sítích sdílí výroky, které zlehčují varování odborníků
před pandemií koronaviru a onemocnění Covid-19 označují za lehkou chřipku.
Určete, který z uvedených pojmů nejlépe vystihuje takové výroky.

a) heroismus b) sarkasmus c) bagatelizace d) ironie e) konspirace 

6
Za syntaktickou či stylistickou chybu je považováno např. vybočení z větné kon-
strukce, spřežení nebo směšování vazeb. Z nabízených možností vyberte větu,
v níž k takové chybě došlo.
a) Jestliže se nedaří dospět ke kompromisu, je třeba vyjednávat o to intenziv-

něji. 
b) Konzultační hodinyv tomto semestru probíhají převážněpřes e-mail, osob-

ní forma konzultace je přípustná pouze v odůvodněných případech. 
c) Karel Černý je spoluautorem několika vědeckých publikací a autorem

mnoha vědeckých a populárně naučných článků a recenzí. 
d) Publikace je příspěvkem do diskuse o soudobém vývoji lingvistických te-

orií a metodologie lingvistického výzkumu. 
e) Na mezinárodním kongresu v Paříži jsem osobně viděla a mluvila s drži-

telem Nobelovy ceny. 

7
Určete, které z uvedených slov se svým významem nejméně hodí mezi ostatní.

a) zřetelný b) konzistentní c) evidentní d) patrný e) zjevný 
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Tato disertační práce představuje _____ příspěvek do debaty týkající se vlivu
husitských manifestů na postoje teologických veličin k husitským písemným
projevům, které _____ důvody, proč husité pozvedli světský meč na obranu
Božího zákona.

Vyberte nejvhodnější dvojici slov na vynechaná místa.

a) kritický; znesnadňují 
b) ideální; kontrolují 
c) klasický; požadují 

d) cenný; osvětlují 
e) dobrovolný; obhajují 

9
Určete, která z uvedených možností nejlépe odpovídá významovému vztahu
dvojice pojmů v zadání.

opačný : ekvivalentní

a) výbojný : represivní 
b) modelový : precedentní 
c) náladový : impulzivní 

d) významný : marginální 
e) přátelský : kolegiální 

10
Slova se stejnou formou, ale zcela odlišným významem se označují jako homo-
nyma. Určete, která z uvedených dvojic obsahuje homonymní kořeny.

a) slepený; nálepka 

b) únosnost; nosy

c) potřebný; spotřeba 

d) zlomit; lom 

e) klenba; klenutý

Numerické myšlení

11
Neznámé číslo větší než 0 a menší než sto dává po dělení čísly 5, 6 i 9 zbytek
jedna. Jaký zbytek dává toto číslo po dělení číslem 7?

a) 3  b) 0  c) 1  d) 2  e) 4 
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Na obrázku je vyznačena množina dvojic čísel [x, y]. Kterou z následujících ne-
rovností nelze tuto množinu popsat?

a) 0 ≤ x− 1 ≤ y− 2 ≤ 2 

b) 2 ≤ y ≤ x + 1 ≤ 4 

c) 1 ≤ x ≤ y − 1 ≤ 3 

d) 3 ≤ x+ 2 ≤ y+ 1 ≤ 5 

e) 2 ≤ x + 1 ≤ y ≤ 4 

13
Vkrabici jsou červené a zelené kuličky vpoměru 7:4. Přidáme-li od každé barvy
tři kusy, bude jejich poměr 8:5. Jaký bude poměr, když z původního množství
od každé barvy tři kusy ubereme?

a) 5 : 3  b) 3 : 2  c) 3 : 1  d) 2 : 1  e) 6 : 5 

14
Pro číslo x platí

8x = 0,25.

Určete číslo y = 0,04
1
x .

a) 5  b) 25  c) 0,5  d) 125  e) 0,125 

15
Rozdíl dvou kladných čísel je 5-krát menší, než jejich součet. Určete jejich podíl.

a) 2  b) 1,25  c) 1,2  d) 1,4  e) 1,5 

16 A 3 C

3 X B

C B 5

V tabulce nahoře dávají čísla v každém řádku i v každém sloupci tentýž součet.
Čemu je rovno B + C − X − A?

a) 4  b) −4  c) 0  d) 8  e) −2 
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Pro číslo A platí

A2
≤ 9 .

Kterou z následujících nerovností splňuje číslo

B = A2 + 4A − 12 ?

a) −15 ≤ B ≤ −9 

b) −8 ≤ B ≤ 8 

c) −16 ≤ B ≤ 9 

d) −15 ≤ B ≤ 9 

e) −9 ≤ B ≤ 16 

18
Dvojice čísel se sčítají a násobí číslem podle následujících pravidel:

(

a
b

)

+

(

c
d

)

=

(

a + c
b + d

)

,

K

(

a
b

)

=

(

Ka
Kb

)

.

Platí

X

(

1

2

)

+ Y

(

−3

0

)

=

(

−8

−4

)

.

Určete součet X + Y.

a) −4  b) 4  c) −2  d) 0  e) 2 

19
Libovolně dlouhá posloupnost čísel se mění podle následujícího předpisu (tj.
počet členů se po provedení šipky sníží o jeden):

(a b c d e) −→ (a + b b + c c + d d + e)

Platí
(a b c d) −→ (? x ?) −→ (? ?) −→ (29).

Určete číslo x, víte-li, že a + b + c + d = 11.

a) 12  b) 9  c) 6  d) 3  e) 18 

20
Různá písmena zastupují různé cifry 0 až 9 (stejná stejné). Čísla zastupují sama
sebe. Co patří na místo otazníků?

B + D = CC

3 + B = CD

CCC + BB + D = ???

a) CBD  b) CCD  c) CDC  d) CDD  e) DCD 
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Kritické myšlení

21
Následující shrnutí pochází z časopisu Věda a výzkum:

Lidem jsou nejblíže příbuzní šimpanzi, gorily a další lidoopi. Náš genom
je identický až z 96 % a sdílíme i určité znaky chování. Vědci z Ústavu biologie
obratlovců AV ČR se ve svém výzkumu zaměřili na podobnost složení střevní
mikrofauny. Jde o první studii, která detailně zkoumá přenos parazitů mezi
lidmi a primáty. Dosud se parazité zkoumali jednotlivě, ale například strongy-
lidní hlístice, na něž výzkumníci cílili, tvoří komplikovaná společenstva. Pro vý-
zkum využili tzv. vysoce výkonné amplikonové sekvenování (vzorek trusu se
rozmixuje a pomocí různých chemikálií „vyčistí“, až zbyde jen DNA všech oby-
vatel střeva, a poté se osekvenuje pouze DNA společenstva hlístic). Výsledky
jsou překvapivé. Očekávalo se, že přenosy parazitů budou probíhat především
mezi skupinami primátů přivyklých na lidi a lidmi, kteří jsou s nimi v denním
kontaktu. To však studie nepotvrdila. Ze všech nalezených hlístic lidé sdílejí
s ostatními studovanými primáty pouze parazity z rodu Necator, kteří se pře-
nášejí přes kůži. Jejich přenos je nejsnadnější a téměř se mu nedá zabránit.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nesprávné.
a) Pravděpodobnost přenosu střevních parazitů nejvíce ovlivňuje frekvence

kontaktu mezi primáty a lidmi. 
b) Hlavním cílem studie bylo prozkoumat přenos střevních parazitůmezi pri-

máty a lidmi. 
c) DNA vzorky parazitů byly získány z chemicky vyčištěných vzorků trusu. 
d) Hlístice, na něž se vědci zaměřili, byly zkoumány jako součást společen-

stev. 
e) Podobnost střevní mikrofauny hlístic u lidí a primátů nebyla tak velká, jak

vědci očekávali. 
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Následující úryvek pochází z časopisu Věda a výzkum:

O některých plazech, jako jsou například ještěrky, je známo, že jim mo-
hou dorůstat ocásky. Podobnou schopnost však skupina vědců ze Spojených
států prokázala také u zvířete mnohem většího – aligátora. Studie publikovaná
v časopise Scientific Reports ukazuje, že mladým jedincům doroste ocas až do
délky 18 procent jejich těla (maximálně okolo 22 centimetrů). Nový orgán má
složitou strukturu. Tvoří ho chrupavka obklopená pojivovou tkání, která je pro-
tkána nervy a cévami. Výzkumníci doufají, že pochopení toho, jak různá zví-
řata dokážou regenerovat své tkáně, může vést k objevům nových léčebných
postupů při zraněních či onemocněních, jako je artritida. Schopnost regenerace
ztracené končetiny nebo ocasu je častá hlavně u nižších obratlovců, u ryb a oboj-
živelníků. Rána po zranění nebo autotomii (odvrhnutí) se jim nejen zajizví,
ale doroste i ztracená část těla. Bohužel se schopnost regenerace během evo-
luce mění a čím vyšší organismus, tím méně komplexní regenerát je. Dorostlá
končetina u žab nebo ocas u plazů mívají kruhový průměr s chrupavčitou vý-
ztuží uprostřed, postrádájí segmentaci a někdy i svalstvo. Svalová tkáň chybí i
u dorostlých ocasů aligátorů, tam ji nahrazuje pojivová tkáň podobná lidským
jizvám. Regeneráty u řádu krokodýlů jsou výjimečné v tom, že na průřezumají
oválný tvar, a tak pomáhají zvětšovat plochu ocasu, kterou zvíře zabírá při pla-
vání. Větší plocha ocasu může aligátora zrychlit, i když v dorostlé části není
svalstvo a nelze s ní samostatně pohybovat. Právě zvýšení rychlosti může pro
aligátora znamenat rozdíl mezi tím, zda uloví potravu, anebo bude sám ulo-
ven. Výhoda v konkurenčním boji pak stojí za vysokou energetickou a nutriční
investici, kterou musí zraněný aligátor dotovat dorůstající ocas.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nesprávné.
a) Schopnost regenerace je vyšší u evolučně nižších živočichů. 
b) Energie věnovaná na regeneraci ztracené části ocasu je kompenzována vý-

hodou spočívající v následné vyšší rychlosti zvířete. 
c) Výzkum regenerátů mezi krokodýly umožnil vědcům objevit nové způ-

soby léčby artritidy u lidí. 
d) Aligátoři dokáží regenerovat svůj ocas v délce více než jedné šestiny svého

těla. 
e) V nově dorostlé části těla u žab, plazů či aligátorů může být svalstvo na-

hrazeno pojivovou tkání. 
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V korelační studii provedené britskými výzkumníky na vzorku 2,5 tisíc osob
ve věku 65 let a více bylo zjištěno, že lidé, kteří v tomto věku ztratili již vět-
šinu zubů, mají 3,5krát vyšší výskyt kognitivních problémů. Výzkumníci došli
k závěru, že nemoci ústní dutiny často způsobují dlouhotrvající záněty, které
pak mohou prostřednictvím krevního řečiště způsobovat zánětlivé změny i
v mozku. Vliv může mít rovněž změna stravovacích zvyklostí spojená se ztrá-
tou zubů.

Určete, které z následujících tvrzení (pokud by bylo pravdivé) nejvíce
oslabuje závěr výzkumníků o vlivu ztráty zubů na výskyt kognitivních pro-
blémů.
a) Osoby s nižší úrovní kognitivních schopností už v mládí vykazují horší

úroveň zubní hygieny v průběhu celého života. 
b) Zánětlivé procesy v dásních prokazatelně ovlivňují riziko srdečního one-

mocnění. 
c) Starší lidé mívají menší chuť k jídlu, což jejich stravovací zvyklosti často

ovlivňuje více než stav zubů. 
d) Ke ztrátě zubů nemuselo u zkoumaných osob dojít ve vyšším věku, ale již

mnoho let před provedením studie. 
e) Naprostá většina starších osob ve Velké Británii nemá kompletní chrup. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity:
1. Kolokviem nebo zkouškou se ukončují předměty, u nichž je podstatná část

zátěže studenta soustředěna mimo dobu jejich výuky stanovenou týden-
ním nebo blokovým rozvrhem. Zkoušející je povinen zveřejnit požadavky
pro ukončení předmětu minimálně 5 pracovních dnů před zahájením tý-
denní výuky nebo před zahájením blokové výuky.

2. Neuspěje-li student u kolokvia nebo zkoušky v řádném termínu, může ji
opakovat v opravném termínu podle ustanovení čl. 16 odst. 5, a to nejvýše
dvakrát v případěpředmětu zapsanéhopoprvé a nejvýše jednou vpřípadě
opakovaného předmětu.

3. Podmínkou přihlášky ke kolokviu nebo zkoušce může být splnění poža-
davků v průběhu semestrální výuky. Výsledky hodnocení průběžných
kontrol mohou být zahrnuty do hodnocení zkoušky. Pro zveřejnění tako-
vých požadavků platí ustanovení odstavce 1.

4. Kolokviem se rozumí ukončení předmětu rozpravou o problematice před-
mětu nebo vypracováním písemné práce zabývající se dílčí tematikou
předmětu, případně obojím způsobem. Kolokvium se hodnotí slovy ’pro-
spěl(a)’, nebo ’neprospěl(a)’.

5. Zkouškamůže být písemnáneboústní, popřípaděpísemná a ústní. Všechny
části zkoušky se konají zpravidla v jednom dni, v opačném případě musí
být data všech částí předem zveřejněna. Výsledek zkoušky se hodnotí
podle klasifikační stupnice v rozmezí A až F.
Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které z nich nevyplývá.

a) Požadavky pro ukončení předmětu a data všech částí zkoušky musí být
zveřejněna nejméně 5 dnů před zahájením výuky. 

b) Kolokvium může být v písemné i ústní formě. 
c) Omožnosti přihlásit se ke zkoušce může rozhodovat výsledek hodnocení

průběžných kontrol v průběhu výuky. 
d) Pro hodnocení zkoušky se uplatňuje jiná klasifikační stupnice než pro hod-

nocení kolokvia. 
e) Jednotlivé části zkoušky mohou být rozděleny do více dnů. 
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Ustanovení Občanského zákoníku:

§ 684 (1) Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, je-
hož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím
v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do
manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o po-
vaze sňatečného právního jednání.Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku
ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popří-
padě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí.

§ 685 Soud prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě,
že již zaniklo, pokud bylo uzavřeno a) osobou, která již dříve uzavřela man-
želství nebo která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného
obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partner-
ství nebo jiný obdobný svazek trvá, b) mezi předkem a potomkem, mezi
sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

Která z následujících situací je v rozporu s výše uvedeným ustanovením?
a) Soud prohlásil manželství za neplatné na základě oznámení úřadů, že

manželé jsou ve vztahu bratranec - sestřenice. 
b) Soud prohlásil manželství za neplatné, když se na základě oznámení

úřadů dozvěděl, že manželé jsou současně ve vztahu babička – vnuk. 
c) Soud prohlásil manželství za neplatné tři roky po jeho uzavření, a to na

základě návrhu manželky, která doložila, že byla do sňatku přinucena ná-
silím a po celou dobu manželství měla obavy o svůj život. 

d) Soud prohlásil manželství za neplatné na základě oznámení úřadů, že je-
den z manželů již dříve uzavřel manželství v zahraničí a toto manželství
stále trvá. 

e) Soud prohlásil za neplatné manželství uzavřené dvěma sourozenci. 

26
Osmiletá gymnázia by měla být zrušena. Která z následujících možností obsa-
huje nejsilnější argument pro výše uvedené tvrzení?
a) V úrovni osmiletých gymnáziích existují značné rozdíly. 
b) Nejvíce míst je na osmiletých gymnáziích v Praze, což dále podporuje ne-

rovnost mezi regiony. 
c) V 11 letech je pro dítě zatěžující absolvovat náročné přijímací zkoušky. 
d) Výsledky většiny kvalitních výzkumů nepotvrzují výhodnost odděleného

vzdělávání pro společnost a poukazují na negativní dopady na děti, které
zůstanou na běžné základní škole. 

e) Na osmiletých gymnáziích studuje pouze přibližně 10 % dětí z každého
populačního ročníku. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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V rámci návrhu na snížení plýtvání potravinami v domácnostech navrhla ne-
zisková organizace systém potravinových bank, včetně husté sítě sběrnýchmíst
s dostatečnými skladovacími prostory s chladicími zařízeními. Na jakém před-
pokladu je tento návrh opatření založen?
a) Široká dostupnost jídla vede k tomu, že ho přestáváme chápat jako něco,

s čím je potřeba šetřit. 
b) Lidé mají na rozdíl od minulosti málo možností, kde potraviny bezpečně

skladovat, a proto dochází k jejich plýtvání. 
c) Většina lidí se ochotně zapojí do sbírky trvanlivých potravin pro potravi-

nové banky, pokud je vyhlášena speciální akce ve velkých nákupních cen-
trech. 

d) Naprostá většina potravin, které se v domácnostech zbytečně vyhodí, jsou
čerstvé, rychle se kazící produkty. 

e) Lidé by nespotřebované potraviny tolik nevyhazovali, pokud by měli po-
hodlnou možnost je darovat. 

28
(1) Stejně jako lednice i klimatizace v minulosti využívaly jako chladivo tak-
zvané tvrdé freony (CFC), které se podílely na ničení ozónové vrstvy. (2) Po
jejich zákazu v 80. letech se začaly jako chladivo využívat fluorované uhlovo-
díky (HFC). (3) To jsou ovšem skleníkové plyny mnohonásobně slabší než
oxid uhličitý. (4) Při úniku do atmosféry tak můžou významně podněcovat
změnu klimatu. (5) Řada zemí už proto slíbila, že využívání těchto plynů
omezí. (6) Ale jak letos ukázal nový výzkum mezinárodního týmu vědců,
koncentrace těchto plynů v atmosféře je na rekordní úrovni. (7) I proto nyní
existuje trend zavádět ekologičtější chladiva, ale také snižovat energetickou ná-
ročnost klimatizací a využívat pasivní prvky chlazení.

Jednotlivé věty (či souvětí) v úryvku z novinového článku jsou označeny
číslem v závorkách před začátkem věty. Jedna z vět byla změněna tak, že nyní
nezapadá do celkového vyznění článku. Která z nich to je?

a) 3  b) 5  c) 7  d) 4  e) 6 

29
(1) Osoby schopné tzv. lucidního snění dokáží v průběhu spánku vnímat své
okolí a také na ně reagovat. (2) Vědci v nové studii ukázali, že lucidní snílci
splní nekomplikované pokyny, vyřeší snadné početní příklady a odpoví ano či
ne na jednoduché otázky, aniž by se probudili.

Jednotlivé části textu jsou na začátku označeny číslem v závorkách. Jaký je
vztah obou částí textu?
a) Část 1 obsahuje obecné tvrzení a část 2 konkrétní příklad. 
b) Část 2 vyvrací závěr z části 1. 
c) Část 2 identifikuje příčinu z části 1. 
d) Část 2 vyvozuje závěr z části 1. 
e) Část 1 obsahuje obecnou teorii a část 2 nabízí její vysvětlení. 
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Jednou z vlastností diagnostického testu je senzitivita, tj. pravděpodobnost, že
výsledek testu bude pozitivní u osoby, která je skutečně nemocná. Senzitivita
testu ABC je 90 %. Jaká je pravděpodobnost (zaokrouhleno na celá procenta),
že testujeme-li 3 nemocné osoby testem ABC, test vyjde u všech tří pozitivní?

a) 73 %  b) 60 %  c) 66 %  d) 33 %  e) 90 % 

Analytické myšlení

31
Z následujících tvrzení je právě jedno pravdivé.
• Jestliže jsem odvážný, pak riskuji.
• Jestliže riskuji, pak jsem odvážný.
• Jsem odvážný nebo neriskuji.

Vyberte správný závěr.

a) Nejsem odvážný, ale riskuji. 
b) Jsem odvážný, ale neriskuji. 
c) Riskuji právě tehdy, když jsem odvážný. 
d) Neriskuji a nejsem odvážný. 
e) Jsem odvážný a riskuji. 

32
Čtyři tabulky splňují následující pravidla:
• V každé z nich se vyskytuje každý ze symbolů 0, 1, 2 a 3 právě jednou.
• Nesmí se stát, že by kterýkoli symbol byl umístěný ve dvou různých tabul-

kách na stejné pozici (tj. ve stejném řádku i sloupci).

2 1
? ?

? ?
0 ?

? 0
? 3

? ?
? ?

Z následujících možností vyberte, jak vypadá poslední tabulka.

a)
1 3
2 0

 b)
1 2
3 0

 c)
0 3
2 1

 d)
0 3
1 2

 e)
3 2
1 0



33
Obrázky níže ukazují poměr množství bílých a černých mikroorganismů ve
vzorku. Každý bílý mikroorganismus váží 1 g, každý černý mikroorganismus
váží 1,5 g. Bílé mikroorganismy se postupně mění na černé. Vzorek je 2. den
o 60 g těžší než 1. den. Kolik gramů váží vzorek 3. den?

2. den 3. den1. den 

a) 320 g b) 420 g c) 520 g d) 480 g e) 360 g

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Cyklisté AdamaBruno vyrazili ve stejný okamžik na tutéž trať tvořenou čtyřmi
desetikilometrovými úseky. V jednotlivých úsecích trati měli tyto průměrné
rychlosti:

km/h

km
10 403020

10

20

30

0

40
km/h

km
10 403020

10

20

30

0

40

Adam Bruno



Vyberte nepravdivé tvrzení.

a) Některý z úseků tratě jeli oba stejně dlouho. 
b) V polovině trasy byl Adam o patnáct minut dříve než Bruno. 
c) Adamměl stejnou celkovou průměrnou rychlost jako Bruno. 
d) Bruno dorazil do cíle o pětadvacet minut později než Adam. 
e) Adam předjel Bruna ve druhém úseku tratě. 

35
Závodníci A a B tvoří jeden tým, který se účastní štafetového závodu. Rychlost
obou závodníků lze určit z uvedené tabulky.

závodník uražená vzdálenost čas
A 0,1 km 18 s
B 5,0 km 1/2h

V jakém poměru si mají rozdělit trať, chtějí-li na ní oba strávit stejný čas?

a) 2:1  b) 5:3  c) 1:1  d) 4:3  e) 3:2 

36
Anna a Bára v každém ročním období vždy buď mluví pravdu (P), nebo lžou
(L) podle následující tabulky.

jaro léto podzim zima
Anna L P P L
Bára L P L P

Dnes řekly:
Anna: Bára lže a je zima.
Bára: Anna mluví pravdu nebo je podzim.
Které z ročních období je?

a) zima 

b) podzim 

c) nelze rozhodnout
d) jaro

e) léto
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Graf znázorňuje relativní zastoupení výsledných známek studentů ve škole. Jak
velká část z těch studentů, kteří měli trojku, by si ji musela opravit na jedničku,
aby se školní průměr zlepšil (tj. snížil) o 0,2?

1 2 3 4 5 

a) více než tři čtvrtiny

b) méně než čtvrtina 

c) právě polovina 

d) více než čtvrtina, ale méně než polovina 

e) více než polovina, ale méně než tři čtvrtiny

38
Jsou dána tři tvrzení.

A: Všichni vojáci jsou sportovci.
B: Všichni zápasníci jsou sportovci.
C: Všichni sportovci jsou zápasníci.

Tvrzení k nim opačná budeme označovat A, B a C. Ze kterých dvou tvrzení
vyplývá následující výrok?

X: „Některý voják není zápasník.“

a) A, B  b) B, C  c) B, C  d) A, B  e) B, C 

39
Z následující tabulky si Adam zvolil jedno číslo, které nebylo v prostředním
sloupci a nebylo sudé. Bedřich si zvolil číslo, které nebylo v prostředním řádku
a nebylo dělitelné třemi.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Z následujících možností vyberte pravdivé tvrzení.

a) Pravděpodobnost, že oba dva zvolili liché číslo je 5/8. 
b) Pravděpodobnost, že Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po

dělení třemi je 3/8. 
c) Pravděpodobnost, že Adam a Bedřich zvolili stejné číslo je 1/6. 
d) Pravděpodobnost, že Adam zvolil větší číslo než Bedřich je 1/2. 
e) Pravděpodobnost, že Bedřich zvolil větší číslo než Adam je 1/2. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Je dáno tvrzení:

„Mám peníze, ale nekoupím si auto ani motorku.“
Určete, který z následujících výroků není opakem tohoto tvrzení.

a) Jestliže si nekoupím motorku a mám peníze, pak si koupím auto. 
b) Koupím si auto i motorku, ale nemám peníze. 
c) Jestliže si nekoupím auto, pak nemám peníze nebo si koupím motorku. 
d) Nemám peníze nebo si koupím auto nebo motorku. 
e) Jestliže si nekoupím auto ani motorku, pak nemám peníze. 

English Section

41
For the first time, astronomersmayhave glimpsed a fast radio burst in theMilky
Way. Even more intriguing, the source of the super-bright boost of radio waves
appears to be a magnetar — a type of neutron star with an intense magnetic
field. But it’s too soon to _____ that magnetars caused any of the dozens of
previously detected fast radio bursts, as those flashes came from galaxies too
far away to trace the bursts back to a source.

Choose the term that best fits the space in the text.

a) demonstrate b) sustain c) anticipate d) demand e) claim 

42
Which of the following examples best describes the proverb “Don’t count your
chickens before they’re hatched”?
a) The chicken ate all the grain before the hen came. 
b) The worker stopped working before the end of the shift. 
c) The teacher started teaching before all the students had arrived in class. 
d) The little girl asked her parents for a gift despite it not being her birthday. 
e) The student started celebrating before he got his exam results. 

43
Each student is assigned a numerical 6-digit student identification code (SIC).
Peter has found out that:
• His SIC does not contain the digit 0.
• The sum of the first three digits and that of the last three digits are the

same and are equal to five.
• No two equal digits stand side by side in his SIC.

Which of the statements below does not follow directly from the information
above?

a) If Peter’s SIC is a number greater than two hundred thousand, it is an odd
number. 

b) Peter’s SIC contains exactly two even digits, and they are the same. 
c) A particular digit occurs three times in Peter’s SIC. 
d) If Peter’s SIC is an even number, it is divisible by four. 
e) The first digit in Peter’s SIC is odd. 
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The large graph (on the left of the image) shows the dependence of the num-
ber Y on the number x. The smaller graphs (on the right of the image) show
the dependency of the numbers A, B, C and D on the number x. Determine
which two of the numbers A, B, C and D can be added together to equal the
number Y. (The squares in the smaller graphs are equivalent to the squares in
the large graph.).

Which expression is correct?

0 0

0

0

Y
A B

C D
x

x x

x x

0



a) Y = B + D b) Y = C + D c) Y = B + C d) Y = A + B e) Y = A + D 
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The following text is an abstract of an article published in the journal Neuro-
science & Biobehavioral Reviews:

With the explosion of neuroimaging, differences betweenmale and female
brains have been exhaustively analyzed. Here, we synthesize three decades of
humanMRI and postmortem data, emphasizingmeta-analyses and other large
studies, which collectively reveal few reliable sex/gender differences and a his-
tory of unreplicated claims. Male brains are larger than those of females from
birth, stabilizing around 11% in adults. This size difference accounts for other
reproducible findings: higher white/gray matter ratio, intra- versus interhemi-
spheric connectivity, and regional cortical and subcortical volumes in males.
But when structural and lateralization differences are present independent of
size, sex/gender explains only about 1% of total variance. Connectome differ-
ences and multivariate sex/gender prediction are largely based on brain size,
andperformpoorly across diverse populations. Task-based fMRI has especially
failed to find reproducible activation differences between men and women in
verbal, spatial or emotion processing due to high rates of false discovery. Over-
all, male/female brain differences appear trivial and population-specific. The
human brain is not “sexually dimorphic.”

On the basis of the information in the text, decide which one of the follow-
ing statements is true.
a) Girls’ brains at birth are around 11% smaller than those of boys in propor-

tion to their body size. 
b) Higher white/gray matter ratio accounts for most of the male-female dif-

ference in brain size. 
c) The only indisputable difference between male and female brains is size. 
d) The meta-analysis based on human fMRI studies confirmed male-female

differences in activation during language, spatial and emotional tasks. 
e) Male-female brain differences are frequently replicated across diverse pop-

ulations. 
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The following text is an excerpt from a brief research report published on the
ScienceDailywebsite:

The giraffe is a truly puzzling animal. With its exceptional anatomy and
suite of evolutionary adaptations, the giraffe is an outstanding case of animal
evolution and physiology. While jumping out of bed for (some) humansmight
be an effortless and elegant affair, this is definitely not the case for the giraffe.
Merely standing up is a lengthy and awkward procedure, let alone getting up
and running away from a ferocious predator. Therefore, giraffes have evolved
into spending much less time sleeping than most other mammals. Giraffes are
in general very alert and exploit their height advantage to scan the horizon
using their excellent eyesight. Conversely, they have lost many genes related to
olfaction, which is probably related to a radically diluted presence of scents at
5 m compared to ground level.

What is the main idea of the passage?
a) Giraffes are generally very alert and have a great sense of smell. 
b) Giraffes present an evolutionary mystery to scientists. 
c) Giraffes are unable to escape fast predators due to their extreme height. 
d) Due to evolutionary changes, giraffes have developedmuch better eyesight

than most mammals. 
e) The extreme height of the giraffe is associated with other evolutionary

changes in its genome. 

47
A standard daily pass at a sports facility costs 100 CZK. Children get a 20 CZK
discount; club members get a 30 CZK discount. The discounts cannot be com-
bined – only the larger discount is applied. Today, there were 20 visitors at the
facility. Six of them were children; 8 were club members. How many children
were club members if the total takings for that day were 1 640 CZK?

a) 2  b) 4  c) 0  d) 3  e) 1 

48
Three friends – Carl, Tony and Stan – are going on holiday each to a different
island destination – Corsica, Tenerife or Sicily – where each of them is planning
to engage in a different kind of sport – climbing, trekking or surfing. We also
know the following:
• None of the friends’ name starts with the same letter as the island that

friend is travelling to.
• None of the friends’ name startswith the same letter as the sport that friend

is planning to do.
• The trekker is travelling to Sicily.

Which of the statements below is false?

a) Tony is travelling to Corsica. 
b) The surfer is travelling to Corsica. 
c) Carl is not going to do trekking. 

d) Stan is going to do climbing. 
e) Carl is not going to Tenerife. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Verbální myšlení

1
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo.

Bývalý šéf firmy Pfizer Michael Yeadon označuje očkování proti Covid-19
jako „nástroj pro sterilizaci žen“. Fáma o sterilizaci žen se dostala během le-
tošního ledna podle posledních průzkumů k 13 procentům populace ve Spo-
jených státech, zpráva se šíří intenzivně po Evropě, úspěch zaznamenala i na
české konspirační scéně. _____ získala podle analytiků právě díkypostavě dříve
uznávaného vědce Michaela Yeadona, který strávil 16 let výzkumnou prací ve
Pfizeru. Yeadon byl také jedním z hlavních iniciátorů petice, kterou společně
s dalšími odpůrci vakcín předložil evropským úřadům. Signatáři požadovali
zastavení všech testů s odvoláním na nepravdivé tvrzení, že očkování způso-
buje neplodnost u žen. Odborníci hoax ihned vyvrátili, zpráva však začala žít
na internetu vlastním životem a stala se Yeadonovou zásluhou jednou z nejroz-
šířenějších dezinformací.

a) Efektivitu b) Kontroverznost c) Kredibilitu d) Revizi e) Odbornost 

2
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se na vynechané místo hodí nejméně.

Jde o revoluční objev, který čeká na Nobelovu cenu. Takzvaná editace ge-
nomuumožňuje velmi precizní šlechtění plodin.Díky vědeckémetoděCRISPR-
Cas9 lze velmi přesně „vystřihnout“ například gen, který činí pšenici či ječmen
náchylnými vůči suchu a škůdcům. Nyní se v Evropě šikují vědci, kteří roz-
hodnutí soudu _____, neboť prý hází do téhož pytle precizní postupy vedle
vkládání cizích genů či náhodných mutací. „Výroku litujeme, neboť nereflek-
tuje stav vědeckého poznání,“ praví se v apelu, který sepsal Dirk Inzé z centra
rostlinné biologie VIB v Gentu. „Jde o diletantské rozhodnutí Soudního dvora,
které nebere v potaz poznatky současné vědy,“ řekl špičkový český vědec pro-
fesor Doležel. „Jak někdo trefně poznamenal, Evropa má šanci stát se muzeem
zemědělství,“ dodává.

a) napadají b) kritizují c) odmítají d) diskutují e) nechápou 

3
Z nabízenýchmožností vyberte slovo, jehož význam se nejvíce blíží opačnému
významu slova reciproční.

a) víceletý b) zpětnovazební c) reprodukovaný d) prudérní e) jednostranný 
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4
Následující text je stručnou anotací knihy V. Krupky Trestní právo hmotné –
Zvláštní část.

Publikace se zabývá skutkovými podstatami jednotlivých trestných činů
podle zákona č. 40/2009 Sb. Zachovává systematiku trestního zákoníku. U jed-
notlivých skutkových podstat jsou, kromě obligatorních znaků skutkových
podstat, uvedeny také znaky fakultativní, dále je zde popis klíčových pojmů,
množství příkladů a odkazů na jiné související trestné činy a též korespondu-
jící přestupky. Text je provázán na zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. Publikace je zakončena názornou pomůc-
kou, jak postupovat při kvalifikaci a rozboru protiprávního jednání, a sadou
praktických příkladů.

V textu se nachází slovo obligatorní. Z nabízených možností vyberte tu,
která se uvedenému slovu svýmvýznamemnejvíce blíží. Vezměte v úvahu také
významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.

a) okrajové b) jednotící c) různorodé d) nutné e) zjevné 

5
Někteří lidé mohou být ve společnosti drzí, hrubí, dělat nevhodné vtipy, pře-
rušovat konverzaci a skákat ostatním do řeči. Určete, který z uvedených pojmů
nejlépe vystihuje takové chování.

a) mondénnost b) ironie c) asertivita d) impertinence e) sarkasmus 

6
Za syntaktickou či stylistickou chybu je považováno např. vybočení z větné kon-
strukce, spřežení nebo směšování vazeb. Z nabízených možností vyberte větu,
v níž k takové chybě došlo.
a) Formulace mého sdělení byla neobratná, a proto zřejmě došlo k nedorozu-

mění. 
b) Přednáška ze sociální psychologie se dnes nekoná z důvodu nemoci před-

nášejícího. 
c) Autor opouští formu systematického výkladu a nabízí spíše příběhy a

bajky, v nichž zaujímá zvláštní postavení ptakopysk. 
d) Při provádění experimentu pozorně sledujte a řiďte se zodpovědnou oso-

bou. 
e) Poslední část knihy je věnována představení Letní školy lingvistiky, z její-

hož inspirativního prostředí vzešel i podnět k uspořádání této publikace. 

7
Určete, které z uvedených slov se svým významem nejméně hodí mezi ostatní.

a) fiktivní b) domnělý c) pomyslný d) předstíraný e) imaginární 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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8
Pouze _____ pochopení živých interakcí, zpětnovazebného ovlivňování okolí,
vlivu přítomnosti druhých lidí a dalších sociálních fenoménů nám může napo-
moci _____ porozumět otázkám po důvodech, příčinách a motivaci autenticky
lidského chování a prožívání.

Vyberte nejvhodnější dvojici slov na vynechaná místa.

a) komplexní; efektivně 

b) částečné; kvalitně 

c) snadné; korektně 

d) důmyslné; globálně 

e) výsostné; důkladně 

9
Určete, která z uvedených možností nejlépe odpovídá významovému vztahu
dvojice pojmů v zadání.

názor : dogma

a) motivace : přesvědčení 
b) láska : posedlost
c) úsilí : útrapy

d) trest : hřích 

e) bolest : emoce 

10
Slova se stejnou formou, ale zcela odlišným významem se označují jako homo-
nyma. Určete, která z uvedených dvojic obsahuje homonymní kořeny.

a) ulomit; zlom 

b) zkosený; kosův

c) popěvek; pěvec

d) námraza; mraznička 

e) potřebný; spotřeba 

Numerické myšlení

11
Neznámé číslo větší než 0 a menší než sto dává po dělení čísly 6, 8 i 9 zbytek
jedna. Jaký zbytek dává toto číslo po dělení číslem 7?

a) 2  b) 0  c) 1  d) 4  e) 3 
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12
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Na obrázku je vyznačena množina dvojic čísel [x, y]. Kterou z následujících ne-
rovností nelze tuto množinu popsat?

a) 1 ≤ x − 1 ≤ y ≤ 3 

b) 0 ≤ x− 2 ≤ y− 1 ≤ 2 

c) 3 ≤ x+ 1 ≤ y+ 2 ≤ 5 

d) 2 ≤ x ≤ y + 1 ≤ 4 

e) 2 ≤ y + 1 ≤ x ≤ 4 

13
Vkrabici jsou červené a zelené kuličky vpoměru 2:3. Přidáme-li od každé barvy
tři kusy, bude jejich poměr 3:4. Jaký bude poměr, když z původního množství
od každé barvy tři kusy ubereme?

a) 2 : 5  b) 1 : 3  c) 1 : 2  d) 3 : 5  e) 5 : 6 

14
Pro číslo x platí

0,04x = 125.

Určete číslo y = 0,125−
1
x .

a) 8  b) 0,05  c) 0,5  d) 4  e) 0,25 

15
Rozdíl dvou kladných čísel je 9-krát menší, než jejich součet. Určete jejich podíl.

a) 1,2  b) 2  c) 1,25  d) 1,5  e) 1,4 

16 A 4 C

4 X B

C B 5

V tabulce nahoře dávají čísla v každém řádku i v každém sloupci tentýž součet.
Čemu je rovno A − B + X − C?

a) 2  b) −2  c) 0  d) 1  e) 9 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Pro číslo A platí

A2
≤ 9 .

Kterou z následujících nerovností splňuje číslo

B = 12 − A2
− 4A ?

a) −16 ≤ B ≤ 9 

b) −9 ≤ B ≤ 15 

c) −9 ≤ B ≤ 16 

d) 9 ≤ B ≤ 16 

e) −15 ≤ B ≤ 15 

18
Dvojice čísel se sčítají a násobí číslem podle následujících pravidel:

(

a
b

)

+

(

c
d

)

=

(

a + c
b + d

)

,

K

(

a
b

)

=

(

Ka
Kb

)

.

Platí

X

(

1

2

)

+ Y

(

−3

0

)

=

(

0

6

)

.

Určete součet X + Y.

a) 4  b) −2  c) 0  d) 2  e) −4 

19
Libovolně dlouhá posloupnost čísel se mění podle následujícího předpisu (tj.
počet členů se po provedení šipky sníží o jeden):

(a b c d e) −→ (a + b b + c c + d d + e)

Platí
(a b c d) −→ (? x ?) −→ (? ?) −→ (23).

Určete číslo x, víte-li, že a + b + c + d = 9.

a) 10  b) 4  c) 14  d) 7  e) 6 

20
Různá písmena zastupují různé cifry 0 až 9 (stejná stejné). Čísla zastupují sama
sebe. Co patří na místo otazníků?

E + C = DD

3 + C = DE

CD + ED = ???

a) DDD  b) EDE  c) DDE  d) DED  e) DEE 
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Kritické myšlení

21
Následující shrnutí pochází z časopisu Věda a výzkum:

Kromě neuronů, tedy nervových buněk, je v mozku také téměř stejný po-
čet buněk gliových. Dříve se soudilo, že jejich role je pouze podpůrná – slouží
jako mechanická opora, výživa, pomáhají s „úklidem“ nervové tkáně a pod-
porují imunitu. Nedávné nálezy však naznačují, že hrají důležitou úlohu i ve
výpočetních procesechmozku. Již před pár lety vědci zjistili, že myši, do jejichž
mozku byla transplantována lidská glie, se lépe učí. Článek v časopise Science
nyní ukázal, že určitý typ glie, tzv. mikroglie, napomáhá zapomínání některých
vzpomínek. Zapomínání je důležitá součást paměti. Jde o aktivní a důležitý
proces, nezbytný pro fungování všech paměťových systémů. Víme, že reorga-
nizace synaptických spojení mezi neurony a změny propojení mezi sítěmi neu-
ronů mohou vést k vymazání dřívějších vzpomínek. A jakou roli v tommohou
hrát mikroglie? Jsou to jakési malé améby, které cestují mozkem a kromě toho,
že likvidují („odklízejí“) nežádoucí částice, také selektivně odstraňují některá
synaptická spojení mezi neurony, čímž umožňují zapomínání.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nesprávné.
a) Přítomnost parazitů – améb působí na lidský mozek pozitivně, protože

umožňuje zapomínání. 
b) Jedním z mechanismů zapomínání může být nové uspořádání propojení

synapsí neuronů. 
c) Počet neuronů a počet gliových buněk je v mozku v podstatě srovnatelný. 
d) Gliové buňky slouží mimo jiné k výživě neuronů. 
e) Gliové buňky zasahují do propojení synapsí neuronů. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Následující úryvek pochází z časopisu Věda a výzkum:

Nadváhou trpí zhruba třináct procent světové populace. Nyní však tlouš-
tíkům svítá naděje, že by se mohli nadbytečných kil zbavit i bez náročných
diet a cvičení. Mezinárodní tým vědců totiž během pokusů na myších ověřil
účinnost molekuly, jež redukuje množství tělesného tuku, aniž by se snížil pří-
jem potravy nebo narostla tělesná teplota. Jde o mitochondriální rozpojovač
BAM15, který dokáže změnit buněčný metabolismus tak, že tělo začne spalo-
vat více kalorií. Podle studie publikované v časopise Nature Communications
navíc látka snižuje inzulinovou rezistenci a má silný antioxidační efekt. Na zá-
kladě výsledků výzkumu u myší vědci plánují, že vyvinou lék proti obezitě a
chorobám s ní spojeným pro lidské pacienty. Uvnitř buněk – v mitochondriích
– probíhá převážná část buněčného dýchání, kdy dochází k oxidaci (rozkladu)
různých organických látek, což poskytuje energii pro tvorbu adenosintrifosfátu
(ATP). ATP zajišťuje skladování a přenos chemické volné energie v buňce. Pro
pochopení funkce BAM15 je třeba vědět, že v průběhu buněčného dýchání
dochází k pumpování protonů na vnější stranu vnitřní mitochondriální mem-
brány, přičemž jejich návrat do mitochondriálního matrixu na základě koncen-
tračního gradientu zprostředkovává membránový protein ATP syntáza za sou-
časné tvorby ATP. Existují však situace, kdy se část protonů navrací do mito-
chondrií, aniž by poháněly syntézu ATP. Jedná se o takzvané „odpřažení“ (an-
glicky „uncoupling“), což má za následek snížení účinnosti tvorby ATP. Od-
přahující protein 1 (UCP1) v buňkách hnědé tukové tkáně funguje jako přena-
šeč protonů (tzv. protonofor), čímž umožňuje „uncoupling“ a produkci tepla
namísto tvorby ATP. Farmakologická indukce hnědé tukové tkáně by mohla
pomoci v léčbě obezity. Již v roce 1995 Jan Kopecký z Fyziologického ústavu
AV ČR se spolupracovníky prokázal, že „uncoupling“ indukovaný transgenní
expresí UCP1 vmitochondriích buněk bílé tukové tkáně myší navodí rezistenci
k obezitě. Jako protonofory mohou fungovat i různé chemické látky, včetně
BAM15. Podávání BAM15 obézním myším vedlo k redukci tělesného tuku a
zároveň zlepšilo citlivost organismu k inzulinu. Navzdory těmto nadějným vý-
sledkům není jasné, kdy a zda vůbec vstoupí BAM15 do fáze klinického tes-
tování a jestli se neobjeví nežádoucí účinky, které jsou pro tuto skupinu látek
typické.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nesprávné.
a) Mechanismemredukce obezity je změnabuněčnéhometabolismunaúrovni

mitochondrií. 
b) Vědci otestovali na vzorku obézních osob nadějný lék proti obezitě, ale

není jasné, zda se u něj časem neprojeví nežádoucí účinky. 
c) Role odpřahujícího proteinu ve vytvoření rezistence vůči obezitě byla

u myší prokázána již před více než 25 lety. 
d) Molekula BAM15 může působit v tukových buňkách jako tzv. přenašeč

protonů. 
e) Aplikace molekuly BAM15 vedla u obézních myší ke snížení podílu těles-

ného tuku a redukci inzulinové rezistence. 
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Ve studii realizované americkými výzkumníky na vzorku 25 tisíc seniorů ve
věku nad 70 let byly zkoumány faktory ovlivňující riziko úmrtí z různých pří-
čin. Soubor seniorů zahrnoval jak osoby žijící ve svém původním bydlišti, tak
seniory v pečovatelských domech a dalších institucích. Senioři na začátku stu-
die vyplnili dotazníkovou baterii zjišťující nejrůznější faktory životního stylu.
Po pěti letech bylo zjišťováno, u kterých osob došlo k úmrtí a z jaké příčiny. Po-
někud překvapivou proměnnou, která mírně, ale významně snižovala riziko
úmrtí (bez rozlišení příčiny), bylo vlastnictví psa.

Určete, které z následujících tvrzení (pokud by bylo pravdivé) nejvíce
oslabuje závěr výzkumníků o vlivu vlastnictví psa na redukci mortality.
a) Senioři žijící v instituci mají menší možnost vlastnit zvířecího mazlíčka. 
b) Psa si s větší pravděpodobností pořizují senioři v dobrém zdravotním

stavu než senioři, jejichž zdraví je už podlomeno. 
c) U seniorů žijících v institucích bylo riziko úmrtí z jakékoli příčiny vý-

znamně vyšší než u seniorů s vlastním bydlením. 
d) Ve věku nad 70 let riziko úmrtí roste každý rok natolik výrazně, že jeho

mírné snížení nemá praktický význam. 
e) Vlastnictví psa snižovalo riziko úmrtí z jakékoli příčiny, ale ještě význam-

nějším prediktorem bylo vlastnictví psa pro redukci mortality z kardio-
vaskulárních příčin. 
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Ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity:
1. Akademický rok trvá dvanáct měsíců a člení se na podzimní a jarní se-

mestr se začátky 1. září a 1. února. Semestr zahrnuje nejméně jeden tý-
den období stanoveného pro zápis do semestru, nejméně tři týdny období
pro zápis předmětů, nejméně dvanáct a nejvýše patnáct týdnů výuky a
nejméně šest týdnů zkouškového období tak, aby a. se zkouškové ob-
dobí nepřekrývalo s výukou a předcházelo poslednímu dni období pro
zápis do následujícího semestru, b. období pro zápis do semestru kon-
čilo nejpozději uplynutím pátého pracovního dne po dni zahájení výuky
v semestru, c. období pro zápis předmětů končilo uplynutím třináctého
kalendářního dne po dni zahájení výuky v semestru, s možnou výjimkou
zápisu předmětů s blokovou výukou nebo zvláštním časovým režimem;
pravidla pro zápis takových předmětů zveřejní děkan ve veřejné části in-
ternetových stránek, d. období registrace předcházelo období pro zápis
předmětů. Zbývající část semestru tvoří období prázdnin. Harmonogram
akademického roku dále stanoví semestrální období pro konání státních
zkoušek (čl. 22 až 23) tak, aby se období stanovená pro jednotlivé semestry
nepřekrývala.

2. Časové rozvržení akademického roku je dáno harmonogramy MU a fa-
kult. Harmonogramy stanoví rektor po projednání s děkany tak, aby vý-
uka v semestru byla na všech fakultách zahájena k témuž datu, aby zá-
pis do studia v semestru začínal na všech fakultách k témuž datu a aby
byl zajištěn nejméně třítýdenní souběh zkouškových období na všech fa-
kultách. Harmonogramy musí obsahovat vymezení semestrálních období
registrace předmětů (čl. 11).

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nepravdivé.
a) Semestrální období pro konání státních zkoušek se pro různé semestry ne-

překrývají. 
b) Období prázdnin je součástí semestru. 
c) Období pro zápis předmětů a období výuky se nemohou překrývat. 
d) Zápis do semestru může proběhnout i v období výuky. 
e) Zkoušková období na jednotlivých fakultách MU se mohou překrývat. 
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Ustanovení Občanského zákoníku:

§ 34 Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých,
kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou
vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za pod-
mínek stanovených jiným právním předpisem.

§ 35 Nezletilý, který dovršil patnáct let, semůže zavázat k výkonu závislé
práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být
sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní
docházku.

§ 36 Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy, bez ohledu
na obsah ostatních ustanovení, způsobilý jednat samostatně v těch záležitos-
tech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu.

§ 37 Přiznání svéprávnosti (1) Navrhne-li nezletilý, který není plně své-
právný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezle-
tilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a
obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezle-
tilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů
v zájmu nezletilého. (2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná
nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý
s návrhem souhlasí.

Která z následujících situací je v rozporu s výše uvedeným ustanovením?
a) Patnáctiletá dívka nastoupí den po dokončení povinné školní docházky na

brigádu jako servírka v kavárně. 
b) Soud nevyhoví návrhu šestnáctileté dívky na přiznání svéprávnosti, který

je zdůvodněn touhou dívky nemuset již nadále poslouchat rodiče, kteří
s návrhem nesouhlasí. 

c) Soud přizná svéprávnost sedmnáctiletému chlapci schopnému vlastní ob-
živy na základě návrhu jeho rodičů. 

d) Čtrnáctiletý chlapec, který dosudnesplnil povinnou školní docházku, hraje
v televizní reklamě. 

e) Patnáctiletá dívka, které chybí rok do dokončení povinné školní docházky,
je o prázdninách zaměstnána jako dělnice ve výrobním podniku. 

26
Na středních školách by měli mít možnost učit i odborníci bez pedagogického
vzdělání. Která z následujících možností obsahuje nejsilnější argument pro
výše uvedené tvrzení?
a) Pedagogické dovednosti lze získat i jinak než prostřednictvím formálního

pedagogického vzdělání. 
b) Většina dnešních středoškoláků nemá o skutečné vzdělání zájem. 
c) Odborníci mají u studentů i u kolegů pedagogů větší oblibu než absolventi

pedagogické fakulty. 
d) Čeští středoškoláci dosahují v mezinárodních srovnávacích testech nad-

průměrných výsledků, především v matematice a přírodních vědách. 
e) Po dvaceti a více letech učení hrozí u učitelů syndrom vyhoření. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Ministerstvo zdravotnictví navrhlo program s cílem snížit počet potratů u mla-
distvých dívek. Kromě osvětové kampaně o dopadech potratu na psychikumla-
dých žen je součástí balíčku také plná úhrada hormonální antikoncepce pro
dívky do 18 let zdravotními pojišťovnami a distribuce kondomů do středních
škol zdarma. Na jakém předpokladu je tento návrh opatření založen?
a) Příčinou nechtěných těhotenství u mladých dívek je nedostatek finančních

prostředků na antikoncepci. 
b) Psychické následky umělého přerušení těhotenství jsou mnohem horší

u mladých dívek než u zralých žen. 
c) Kromě nárůstu umělých přerušení těhotenství se u mladých dívek vysky-

tují ve zvýšené míře rovněž pohlavně přenosné choroby. 
d) Mladé dívky nejsou ve škole a v rodině dostatečně poučeny o možnostech

antikoncepce. 
e) Hormonální antikoncepce není pro mladé dívky vhodná, v tomto věku je

zdravější volbou bariérová antikoncepce jako je kondom. 

28
(1) Přehrady máme z toho důvodu, abychom si vodu na jaře chytili a poté ji
pouštěli v době, kdy je jí nedostatek. (2) Je to sice dočasná zásobárna, ale ta
řeší až to, co je pod tou přehradou na velkém toku. (3)Neřeší to, co je v okolní
krajině. (4) Ta zůstane suchá i nadále, protože nejsme schopni zavlažit z na-
šich zdrojů celou Českou republiku. (5) Budování rozsáhlých vodních ploch
je tak jednou z možností. (6) Jenže čím větší daná vodní plocha je, tím se
z ní taky odpařuje víc vody. (7) Podle krajinného ekologa Marka Havlíčka
je proto lepší obnovovat velké vodní toky. (8) Jde například o potoky nebo
říčky. (9) Pro zadržení vody v krajině jsou taky důležité například remízky,
které oddělují jednotlivá pole.

Jednotlivé věty (či souvětí) v úryvku z novinového článku jsou označeny
číslem v závorkách před začátkem věty. Jedna z vět byla změněna tak, že nyní
nezapadá do celkového vyznění článku. Která z nich to je?

a) 5  b) 6  c) 2  d) 7  e) 4 

29
(1)Nejen věřící, ale i ateisté se řídí jakýmsi morálním kompasem, i když třeba
založeným na mírně odlišných hodnotách. (2) Podle nové studie ateisté i vě-
řící shodně vysoce oceňují hodnoty, jako je ochrana slabších a spravedlnost, ale
věřící více než ateisté kladou důraz na respektování autorit, oddanost a posvát-
nost.

Jednotlivé části textu jsou na začátku označeny číslem v závorkách. Jaký je
vztah obou částí textu?
a) Část 2 rozporuje tvrzení z části 1. 
b) Část 2 představuje aplikaci teorie z části 1. 
c) Část 2 zpochybňuje důkazy předložené v části 1. 
d) Část 2 podporuje a rozvíjí tvrzení z části 1. 
e) Část 2 vyvozuje závěr z části 1. 
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Házíme dva hody kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že součet výsledků obou
hodů není větší než tři, pokud víme, že nejméně jednou nám padla jednička?
a) 1/3  b) 5/11  c) 3/11  d) 1/6  e) 3/12 

Analytické myšlení

31
Z následujících tvrzení je nejvýše jedno pravdivé.
• Jestliže jsem bohatý, pak si užívám.
• Jestliže nejsem bohatý, pak si neužívám.
• Jsem bohatý nebo si neužívám.

Vyberte správný závěr.

a) Užívám si právě tehdy, když jsem bohatý. 
b) Nejsem bohatý, ale užívám si. 
c) Jsem bohatý, ale neužívám si. 
d) Jsem bohatý a užívám si. 
e) Nejsem bohatý a neužívám si. 

32
Čtyři tabulky splňují následující pravidla:
• V každé z nich se vyskytuje každý ze symbolů A, B, C a D právě jednou.
• Nesmí se stát, že by kterýkoli symbol byl umístěný ve dvou různých tabul-

kách na stejné pozici (tj. ve stejném řádku i sloupci).

? ?
B ?

? B
? C

D A
? ?

? ?
? ?

Z následujících možností vyberte, jak vypadá poslední tabulka.

a)
B C
D A

 b)
C D
A B

 c)
A D
C B

 d)
A C
D B

 e)
B C
A D



33
Obrázky níže ukazují poměr množství bílých a černých mikroorganismů ve
vzorku. Každý bílý mikroorganismus váží 1 g, každý černý mikroorganismus
váží 1,5 g. Bílé mikroorganismy se postupně mění na černé. Vzorek je 2. den
o 40 g těžší než 1. den. Kolik gramů váží vzorek 3. den?

2. den 3. den1. den 

a) 400 g b) 320 g c) 340 g d) 440 g e) 360 g

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Cyklisté Ctirad aDavid vyrazili ve stejný okamžik na tutéž trať tvořenou čtyřmi
desetikilometrovými úseky. V jednotlivých úsecích trati měli tyto průměrné
rychlosti:

km/h

km
10 400 3020

10

20

30

40

David 

km/h

km
10 400 3020

10

20

30

40

Ctirad 



Vyberte pravdivé tvrzení.

a) Ctirad předjel Davida ve druhém úseku tratě. 
b) Některý z úseků tratě jeli oba společně. 
c) Ctirad měl stejnou celkovou průměrnou rychlost jako David. 
d) V polovině trasy byl David o deset minut dříve než Ctirad. 
e) David dorazil do cíle o dvacet minut později než Ctirad. 

35
Závodníci A a B tvoří jeden tým, který se účastní štafetového závodu. Rychlost
obou závodníků lze určit z uvedené tabulky.

závodník uražená vzdálenost čas
A 0,1 km 24 s
B 5,0 km 1/2h

V jakém poměru si mají rozdělit trať, chtějí-li na ní oba strávit stejný čas?

a) 2:1  b) 5:3  c) 4:3  d) 1:1  e) 3:2 

36
Cyril a David v každém ročním období vždy buďmluví pravdu (P), nebo lžou
(L) podle následující tabulky.

jaro léto podzim zima
Cyril P L P L
David P L L P

Dnes řekli:
Cyril: David lže a je zima.
David: Cyril mluví pravdu nebo je podzim.
Které z ročních období je?

a) jaro

b) zima 

c) léto

d) podzim 

e) nelze rozhodnout
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Graf znázorňuje relativní zastoupení výsledných známek studentů ve škole. Jak
velká část z těch studentů, kteří měli trojku, by si ji musela opravit na jedničku,
aby se školní průměr zlepšil (tj. snížil) o 0,6?

1 2 3 4 5 

a) více než polovina, ale méně než tři čtvrtiny

b) právě polovina 

c) více než tři čtvrtiny

d) méně než čtvrtina 

e) více než čtvrtina, ale méně než polovina 

38
Jsou dána tři tvrzení.

A: Všichni umělci jsou malíři.
B: Všichni malíři jsou umělci.
C: Všichni bohémové jsou malíři.

Tvrzení k nim opačná budeme označovat A, B a C. Ze kterých dvou tvrzení
vyplývá následující výrok?

X: „Některý bohém není umělec.“

a) B, C  b) A, C  c) A, B  d) B, C  e) A, B 

39
Z následující tabulky si Cyril zvolil jedno číslo, které nebylo v prostředním
sloupci a nebylo dělitelné třemi. David si zvolil číslo, které nebylo v prostředním
řádku a nebylo sudé.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Z následujících možností vyberte nepravdivé tvrzení.

a) Pravděpodobnost, že oba dva zvolili liché číslo je 2/3. 
b) Pravděpodobnost, že Cyril a David zvolili stejné číslo je 1/8. 
c) Pravděpodobnost, že Cyrilovo i Davidovo číslo dává stejný zbytek po dě-

lení třemi je 1/2. 
d) Pravděpodobnost, že Cyril zvolil větší číslo než David je 1/3. 
e) Pravděpodobnost, že David zvolil větší číslo než Cyril je 1/2. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Je dáno tvrzení:

„Jestliže jsem sportovec, pak jsem fotbalista nebo atlet.“
Určete, který z následujících výroků s tímto tvrzením není ekvivalentní.

a) Jestliže nejsem fotbalista, pak nejsem sportovec nebo jsem atlet. 
b) Jestliže nejsem atlet a jsem sportovec, pak jsem fotbalista. 
c) Jestliže jsem fotbalista nebo atlet, pak jsem sportovec. 
d) Nejsem sportovec nebo jsem fotbalista nebo jsem atlet. 
e) Jestliže nejsem fotbalista ani atlet, pak nejsem sportovec. 

English Section

41
The long-running debate over when humans first traveled to and from the
Americas rages on. One group of researchers reported that people arrived in
North America more than 15,000 years earlier than generally thought, based
on the discovery of roughly 33,000-year-old stone tools unearthed in Mexico.
Some archaeologists, however, _____ that the artifacts are even stone tools and
say that they may just be naturally broken rocks.

Choose the term that best fits the space in the text.

a) doubt b) report c) prove d) request e) confirm 

42
Astudentwith limited financial resources decided to live in a shared apartment
even though he would have preferred a place of his own.

Choose the proverb that best reflects the situation above.
a) Beggars can’t be choosers. 
b) You can’t have your cake and eat it too. 
c) When the going gets tough, the tough get going. 
d) A fool and his money are soon parted. 
e) Adversity and loss make a man wise. 

43
Each student is assigned a numerical 6-digit student identification code (SIC).
Michael has found out that:
• The sum of the first three digits and of the last three digits of his SIC are

the same and are equal to five.
• Out of the six digits of his SIC, there are more odd digits than even ones.
• His SIC is a number divisible by five.
• His SIC is an odd number.

Which of the statements below does not follow directly from the information
above?

a) Michael’s SIC contains two odd digits that are the same. 
b) Michael’s SIC does not contain the digit 2. 
c) Michael’s SIC contains the digit 0. 
d) Somewhere in Michael’s SIC, there are two digits the same side by side. 
e) The first digit in Michael’s SIC is 1. 
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The large graph (on the left of the image) shows the dependence of the num-
ber Y on the number x. The smaller graphs (on the right of the image) show
the dependency of the numbers A, B, C and D on the number x. Determine
which two of the numbers A, B, C and D can be added together to equal the
number Y. (The squares in the smaller graphs are equivalent to the squares in
the large graph.).

Which expression is correct?

0

Y
A B

C D
x

x x

x x

0 0

00



a) Y = A + B b) Y = A + C c) Y = B + C d) Y = A + D e) Y = B + D 
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The following text is an abstract of an article published in the journal Frontiers
in Psychology:

The coronavirus COVID-19 pandemic is an unprecedented health crisis.
Many governments around the world have responded by implementing lock-
down measures of various degrees of intensity. To be effective, these mea-
sures must rely on citizens’ cooperation. In the present study, we drew sam-
ples from the United States (N = 597), Italy (N = 606), and South Korea
(N = 693) and examined predictors of compliance with social distancing and
intentions to report the infection to both the authorities and acquaintances.
Datawere collected betweenApril 6th and 8th, 2020. We investigated the role of
cultural orientations of horizontal and vertical individualism and collectivism,
self-conscious emotions of shame and guilt related to the infection, and trust
in the government’s action. Across all countries, vertical collectivism (VC)
predicted stronger shame, whereas horizontal collectivism predicted stronger
trust in the government. Only in the United States was VC associated with
stronger trust. Stronger feelings of shame predicted lower compliance and in-
tentions to report the infection to both the authorities and acquaintances. In
contrast, guilt was associated with stronger intentions to report the infection to
the authorities. Finally, trust was associated with stronger compliance and in-
tentions to report the infection to the authorities. Unlike Italy and South Korea,
the association between trust and compliance was not statistically significant
in the United States. The implications of the findings and directions for future
research are discussed.

On the basis of the information in the text, decide which one of the follow-
ing statements is true.
a) Feelings of shame were linked to a lower likelihood of reporting the infec-

tion to the authorities. 
b) In Italy, trust in the government’s action was not significantly associated

with compliance with social distancing. 
c) Trust in the government’s action was significantly lower in the United

States in comparison with Italy and South Korea. 
d) Both vertical and horizontal collectivism predicted compliance with social

distancing. 
e) Government measures must address citizens’ feelings of shame to be effec-

tive. 

strana: 18
varianta: 03

(c) 2021Masarykova univerzita. ObsahTestu studijníchpředpokladů je duševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.



46
The following text is an excerpt from a brief research report published on the
ScienceDailywebsite:

An international team of researchers have identified 50 new genes for eye
color in the largest genetic study of its kind to date. The study involved the
genetic analysis of almost 195,000 people across Europe and Asia. These find-
ingswill help to improve the understanding of eye diseases such as pigmentary
glaucoma and ocular albinism, where eye pigment levels play a role. In addi-
tion, the team found that eye color in Asians with different shades of brown is
genetically similar to eye color in Europeans ranging from dark brown to light
blue. This study builds on previous research in which scientists had identified
a dozen genes linked to eye color, believing there to be manymore. Previously,
scientists thought that variation in eye color was controlled by one or two genes
only, with brown eyes dominant over blue eyes.

What is the main idea of the passage?
a) Brown eye color is not genetically dominant over blue eye color, as scien-

tists previously believed. 
b) This large new study showed that genetics play amajor role in eye diseases

such as pigmentary glaucoma. 
c) The genetics of human eye color is much more complex than previously

thought. 
d) Light blue eye color is common in Europe, but extremely rare in Asia. 
e) With the exception of eye color, people across Europe and Asia are geneti-

cally similar in many ways. 

47
A standard daily pass at a sports facility costs 100 CZK. Children get a 20 CZK
discount; club members get a 30 CZK discount. The discounts cannot be com-
bined – only the larger discount is applied. Today, there were 20 visitors at the
facility. Six of them were children; 8 were club members. How many children
were club members if the total takings for that day were 1 660 CZK?

a) 4  b) 0  c) 3  d) 1  e) 2 
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Three friends – Sandra, Robin and Felicity – are each attending a summer train-
ing camp in a different country – Sweden, Russia or France – each devoted to
a different kind of sport – swimming, running or football. We also know the
following:
• None of the friends’ name starts with the same letter as the country in

which that friend’s camp is taking place.
• None of the friends’ name startswith the same letter as the sport that friend

is going to do at the camp.
• The swimmer is going to France.

Which of the statements below is false?

a) Robin is not going to Sweden. 
b) Felicity is going to do running. 
c) The footballer is going to Russia. 
d) Robin is not going to do swimming. 
e) Sandra is going to Russia. 
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Verbální myšlení

1
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo.

Úspěšná transplantace hlavy může být provedena už v příští dekádě, do-
mnívá se britský neurochirurg Bruce Mathew. Tvrdí také, že zná způsob, jak
přenést vědomí člověka do jiného těla. Informoval o tom britský deník The
Guardian. Mathew věří, že k úspěšnosti operace je nutné transplantovat nejen
hlavu, ale také celou míchu. Vědci, kteří doposud usilovali o tuto _____ ope-
raci, se podle něj chybně pokoušeli míchu přerušit. Tento bývalý vedoucí neu-
rochirurg v univerzitní nemocnici v yorkshirskémměstě Hull ke svému závěru
dospěl při psaní sci-fi románu. Kritice se neurochirurg brání. „Vždyť jsou tisíce
lidí, kteří si chtějí nechat zmrazit tělo, a firmy, které věří, že je dokážou jednoho
dne oživit, vyléčit jejich choroby, dát jim nová těla. Ve srovnání s tím je můj
návrh ještě konzervativní.“

a) kognitivní b) kontroverzní c) koncepční d) fundamentální e) autonomní 

2
Přečtěte si upravenýúryvek z článku uveřejněného na serveru lidovky.cz a z na-
bízených možností vyberte slovo, které se na vynechané místo hodí nejméně.

Novou a rychlou metodu pro porovnání citlivosti různých antigenních
testů vyvinuli vědci z Akademie věd ČR. Vědci metodě podrobili 13 testů a
rozdíly byly podle nich značné. Podle nich je nyní problém v tom, že u většiny
antigenních testů, které jsou nyní na trhu, jsou validace a klinické studie dělány
na pacientech s příznaky nemoci. Řekli, že _____ metoda validace testu je zalo-
žena na tom, že se použije referenční metoda, tedy metoda PCR, a následně se
výsledky porovnají. Problémem je, že na takové porovnání je třeba mít velké
množství pacientů, řádově až stovky na jeden typ testu. Je to logisticky i ča-
sově náročné. A ačkoliv nová metoda dřívější postupy plně nezastoupí, může
pomoci a proces ulehčit.

a) tradiční b) průměrná c) běžná d) klasická e) standardní 

3
Z nabízenýchmožností vyberte slovo, jehož význam se nejvíce blíží opačnému
významu slova explicitní?

a) tradiční b) nepochopený c) vhodný d) nevyřčený e) nekoncepční 
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4
Následující text je stručnou anotací knihy J. Krtičkové Proměna pohřebního rituálu
na přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu.

Publikace zkoumá osvícenská nařízení, k jejichž realizaci došlo na konci
19. století. Konkrétně jde o přesunutí hřbitovů za hranice města, výstavbu már-
nic, zřizování soukromých pohřebních ústavů a profesi hrobníků. Současně je
pozornost věnována i kremačnímu hnutí, které představovalo jeden z nejpod-
statnějších zásahů do tradiční podoby pohřbu. Důraz je taktéž kladen na re-
alizaci konkrétních spalovacích zařízení, jmenovitě na neuskutečněný projekt
na chebském hřbitově a dále pak na dokončené stavby v saském Plavně, ba-
vorském Selbu a na české straně hranice v Karlových Varech-Rybářích. V rámci
zkoumání krematorií dochází k analýze tehdejších obyvatel města Chebu, kteří
si zvolili kremaci jako způsob naložení se svými ostatky. Klíčovým tématem je
postupné rozšiřování fakultativního pohřbu žehem napříč sociálním spektrem
společnosti.

V textu se nachází slovo fakultativní. Z nabízených možností vyberte tu,
která se uvedenému slovu svýmvýznamemnejvíce blíží. Vezměte v úvahu také
významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.

a) nenáročný b) netradiční c) okázalý d) volitelný e) nákladný 

5
Někteří lidé jsou velice zanícení nebo nadšení pro určitou věc či činnost. Určete,
který z uvedených pojmů nejlépe vystihuje takový druh nadšení.

a) aktivita b) extáze c) entuziasmus d) agilita e) empatie 

6
Za syntaktickou či stylistickou chybu je považováno např. vybočení z větné kon-
strukce, spřežení nebo směšování vazeb. Z nabízených možností vyberte větu,
v níž k takové chybě došlo.
a) Úspěšné dokončení projektu nelze očekávat v řádech měsíců, dočkáme se

jej spíše za několik let. 
b) Tento kurz se skládá z nepovinných přednášek a povinných laboratorních

cvičení. 
c) Poutavou a zároveň srozumitelnou formou se v knize vysvětluje proble-

matika osvojování jazyka u dětí a také to, jak se učí jazyky dospělí. 
d) V průběhu výzkumu byly zaznamenány reakce osob, které svědčily pro i

proti ověřované hypotéze. 
e) Pro zachování duševní rovnováhy je důležité, aby naše činy byly v souladu

s našimi názory, přesvědčeními a postoji. 

7
Určete, které z uvedených slov se svým významem nejméně hodí mezi ostatní.

a) zvláštní b) neobvyklý c) mimořádný d) neotřelý e) záhadný 
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8
Zásadním _____ naší studie byla nevyrovnanost výzkumného souboru, kdy
počet respondentů v kategorii starší 45 let nebyl dostatečný. Příčinou byla _____
administrace testové baterie online přes internet.

Vyberte nejvhodnější dvojici slov na vynechaná místa.

a) aspektem; jednostranná 

b) prvkem; jednoznačně 

c) přínosem; zjevně 

d) faktorem; nevhodná 

e) limitem; pravděpodobně 

9
Určete, která z uvedených možností nejlépe odpovídá významovému vztahu
dvojice pojmů v zadání.

slušný : lascivní

a) unylý : melancholický

b) nesourodý : diferencovaný

c) unavený : motivovaný

d) korektní : precizní 
e) zábavný : fádní 

10
Slova se stejnou formou, ale zcela odlišným významem se označují jako homo-
nyma. Určete, která z uvedených dvojic obsahuje homonymní kořeny.

a) rostlina; porost
b) smírný; míra 

c) lední; lednice 

d) potřebný; spotřeba 

e) nalomit; úlomek

Numerické myšlení

11
Neznámé číslo větší než 0 a menší než sto dává po dělení čísly 4, 5 i 6 zbytek
dva. Jaký zbytek dává toto číslo po dělení číslem 7?

a) 3  b) 2  c) 4  d) 6  e) 5 

12

1 2 3 4

y

x

1

2

3

4



Na obrázku je vyznačena množina dvojic čísel [x, y]. Kterou z následujících ne-
rovností nelze tuto množinu popsat?

a) 2 ≤ x ≤ y + 1 ≤ 4 

b) 0 ≤ y− 1 ≤ x− 2 ≤ 2 

c) 2 ≤ y + 1 ≤ x ≤ 4 

d) 3 ≤ y+ 2 ≤ x+ 1 ≤ 5 

e) 1 ≤ y ≤ x − 1 ≤ 3 
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13
V krabici jsou červené a zelené kuličky v poměru 7:4. Odebereme-li od každé
barvy tři kusy, bude jejich poměr 2:1. Jaký bude poměr, když k původnímu
množství od každé barvy tři kusy přidáme?

a) 8 : 5  b) 4 : 3  c) 3 : 2  d) 9 : 7  e) 5 : 3 

14
Pro číslo x platí

0,25x = 8.

Určete číslo y = 125
1
x .

a) 0,5  b) 25  c) 0,04  d) 0,625  e) 5 

15
Součin dvou kladných čísel je 6, jejich podíl je 1,5. Určete jejich součet.

a) 6  b) 7  c) 8  d) 9  e) 5 

16 A 4 C

4 X B

C B 3

V tabulce nahoře dávají čísla v každém řádku i v každém sloupci tentýž součet.
Čemu je rovno A − B + X − C?

a) 2  b) −2  c) 0  d) 7  e) −1 

17
Pro číslo A platí

A2
≤ 4 .

Kterou z následujících nerovností splňuje číslo

B = A2 + 2A − 3 ?

a) −3 ≤ B ≤ 3 

b) −4 ≤ B ≤ 5 

c) −3 ≤ B ≤ 5 

d) −5 ≤ B ≤ 4 

e) −4 ≤ B ≤ 4 

18
Dvojice čísel se sčítají a násobí číslem podle následujících pravidel:

(

a
b

)

+

(

c
d

)

=

(

a + c
b + d

)

,

K

(

a
b

)

=

(

Ka
Kb

)

.

Platí

X

(

2

1

)

+ Y

(

0

−3

)

=

(

−6

−6

)

.

Určete součet X + Y.

a) −2  b) 0  c) −4  d) 2  e) 4 
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Libovolně dlouhá posloupnost čísel se mění podle následujícího předpisu (tj.
počet členů se po provedení šipky sníží o jeden):

(a b c d e) −→ (a + b b + c c + d d + e)

Platí
(a b c d) −→ (? x ?) −→ (? ?) −→ (25).

Určete číslo x, víte-li, že a + b + c + d = 9.

a) 5  b) 4  c) 16  d) 8  e) 10 

20
Různá písmena zastupují různé cifry 0 až 9 (stejná stejné). Čísla zastupují sama
sebe. Co patří na místo otazníků?

B + 3 = DC

B + C = DD

CCD − BB = ???

a) DDD  b) DCD  c) DDC  d) DCC  e) CDC 

Kritické myšlení

21
Následující shrnutí pochází z časopisu Věda a výzkum:

Muž jako živitel a hlava rodiny? A co když je to jinak? Joanna Syrda, eko-
nomka z Univerzity v Bathu, zjišťovala, jak se rozložení příjmu domácnosti od-
ráží na duševním zdraví mužské části populace. Do studie, kterou otiskl Perso-
nality and Social Psychology Bulletin, zahrnula více než šest tisíc heterosexu-
álních párů ze Spojených států amerických. Její výsledky ukazují, že duševní
zdraví a pohoda mužů je ohrožena, pokud výše příjmu manželky činí více než
40 % celkových příjmů domácnosti. Ještě vyšší míru stresu vykazují muži, kteří
jsou na svých ženách zcela finančně závislí, a rovněž ti, na nichž naopak leží
tíha finančního zajištění celé domácnosti. Zjištění z uvedeného výzkumu odka-
zují k tradičnímu chápání genderových rolí v rodině, ať tomu faktické uspořá-
dání odpovídá, či nikoli. Živitelská role je ve společnosti totiž stále často kon-
struována jako nedílná součást mužské identity. Český kvalitativní výzkum Ži-
vitelé a živitelky z roku 2012 potvrdil, že očekávání, že by měl být schopný
rodinu finančně zabezpečit, může být pro muže v situaci, kdy je výhradním
či hlavním živitelem rodiny, vysoce stresující. Tato situace může vést k vnitř-
ním tenzím s různým dopadem na život muže – od zdravotních a psychických
problémů až po sociální.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nesprávné.
a) Nejmenší míru stresu vykazovali muži z rodin, které udržují tradiční gen-

derové role, kdy muž je výhradním živitelem rodiny. 
b) Česká studie byla provedena za pomoci metod kvalitativního výzkumu. 
c) Americká studie zkoumala několik tisíc partnerských párů. 
d) Muži z rodin, kde je jediným živitelem žena, vykazovali vyšší míru stresu

než muži, kteří na své ženě nebyli zcela finančně závislí. 
e) Závěry americké a české studie, třebaže provedené odlišnými metodami,

nebyly v rozporu. 
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Následující úryvek pochází z časopisu Věda a výzkum:

Neoplodněná lidská vajíčka uvolňují takzvané chemoatraktanty, jimiž k so-
bě lákají spermie. Vědci z univerzit ve Stockholmu a Manchesteru však nyní
odhalili, že tyto látky působí odlišně na sperma různých mužů a v podstatě
určují, která spermie bude úspěšná. A zdaleka ne vždy upřednostní tu od stá-
lého partnera. „Očekávali jsme, že se do výsledků experimentů promítne part-
nerský efekt, ale v polovině případů vajíčka zvolila spermie náhodnýchmužů,“
uvedl pro CNN John Fitzpatrick ze Stockholmské univerzity, jeden z autorů stu-
die zveřejněné odborným časopisem Proceedings of the Royal Society B. Tyto
chemické signály tedy zřejmě umožňují ženám, aby si pro oplodnění vybraly
geneticky nejvhodnější protějšek. Výsledky výzkumu bymohly pomoci v léčbě
neplodnosti. Zmiňovaný výzkum dokládá, že vajíčko není pasivní objekt, který
čeká, až bude oplodněn spermiemi, ale že je schopné si spermie vybírat, a to i
u člověka. Vědci ukázali, že strategie výběru spermie vajíčkem je mnohdy zcela
odlišná od výběru partnera. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že výběr nej-
lepší spermie probíhá namnoha úrovních a také na různou vzdálenost. Existuje
mnoho selekčních bariér, kde spermie skládají test nejen z fitness, ale i z „dospě-
losti“ (tzv. maturace), která obnáší mnoho klíčových kroků zásadních k získání
schopnosti oplození. Vědci však nyní ukázali, že vajíčko neponechává nic ná-
hodě a zásadně posouvá jazýček vah směrem ke spermiímmužů, kteří mohou
být pro početí potomka vhodnější. K tomu vajíčku slouží tzv. folikulární teku-
tina vylučovaná při ovulaci. Ta obsahuje chemické látky, tzv. chemoatraktanty,
které mohou selekci spermií zásadně ovlivnit. Nicméně je třeba si uvědomit, že
stejně jako výběr partnera, tak i výběr spermie není jednostranný proces. Jedná
se o vzájemnou komunikaci mezi pohlavními buňkami, kdy i spermie musí
oplývat schopností na signály vysílané vajíčkem reagovat.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které není správné.
a) O úspěšnosti spermie při oplodnění vajíčka rozhodují vlastnosti obou po-

hlavních buněk. 
b) Komunikace mezi vajíčkem a spermií probíhá ve fázi před oplodněním

oboustranně. 
c) Schopnost spermie oplodnit vajíčko není definována pouze jediným para-

metrem genetické vhodnosti. 
d) Při ovulaci je vajíčkem vylučována tekutina obsahující tzv. chemoatrak-

tanty. 
e) Neoplodněná lidská vajíčka k sobě zpravidla více lákají spermie jiných

mužů než je stálý partner ženy. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.
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V americké studii na vzorku 1700 dětí a adolescentů ve věku 7 až 17 let byly
zkoumány faktory ovlivňující školní prospěch – známky v hlavních předmě-
tech jako čtení, matematika a cizí jazyky. Bylo zjištěno, že pokud mělo dítě
v mladším školním věku v dětském pokoji TV přístroj, dosahovalo významně
horších školních výsledků ve zmíněných předmětech než děti, které TV ve
svém pokoji neměly. U dětí ve starším školním věku pak znamenal vyšší počet
hodin strávených týdně u jakékoli obrazovky (TV, herní konzole, tablet, mobil)
významně horší školní výsledky.

Určete, které z následujících tvrzení (pokud by bylo pravdivé) nejvíce
oslabuje závěr výzkumníků o negativním vlivu televize na školní výsledky
dětí.
a) U dětí, které kromě vyššího počtu hodin strávených sledováním TV na-

víc hrály ve vyšší míře násilné hry, byla vyšší pravděpodobnost, že opustí
základní či střední školu předčasně. 

b) Ve věku 12 let a vyšším mělo nějaký typ zařízení s obrazovkou ve svém
pokoji 80 % dětí. 

c) Vlastnictví počítače v domácnosti dítěte bylo spojeno s lepšími školními
výsledky v matematice. 

d) Většina rodičů dětí ve výzkumném vzorku používala zákaz TV a dalších
obrazovek jako jeden z nejčastějších výchovných prostředků. 

e) Přítomnost TV v dětském pokoji byla významně častější u dětí rodičů se
základním vzděláním, než u dětí rodičů s vysokoškolským vzděláním. 

strana: 8
varianta: 04

(c) 2021Masarykova univerzita. ObsahTestu studijníchpředpokladů je duševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.



24
Ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity:
1. Pro účely tohoto Řádu se předměty a jejich bloky, které jsou součástí pro-

gramů uskutečňovaných naMU a fakultách, dělí na povinné, povinně voli-
telné a volitelné. Tato vlastnost se předmětu nebo bloku přisuzuje vždy ve
vztahu ke konkrétnímu studiu. Předměty vypisované na fakultách nebo
vysokoškolských ústavech nad rámec programů jsou volitelné.

2. Předmět může být uskutečňován v jiném jazyce, než je jazyk programu,
stanoví-li tak charakteristika předmětu. Tímto jiným jazykem nemůže být
jazyk český.

3. Povinným se rozumí předmět, jehož absolvování, včetně předepsaného
způsobu ukončení, je pro studium závazné. Povinně volitelným se rozumí
předmět, který je součástí povinného bloku. Povinným blokem se rozumí
soubor předmětů, z něhož je závazně předepsáno absolvování minimál-
ního počtu předmětů včetně předepsaného způsobu ukončení, případně
minimálního počtu kreditů. Ostatní předměty jsou ve vztahu ke studiu vo-
litelné.

4. Příprava práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné, státní rigorózní
nebo státní doktorské zkoušky předepsané v příslušném programu, je
v příslušnémprogramu povinnýmpředmětem. Přípravu jedné bakalářské,
diplomové, rigorózní nebo disertační práce (dále jen „závěrečná práce“)
a její obhajobu nelze započíst do více souběžných studií.

Na základě informací z textu vyberte tvrzení, které je nepravdivé.
a) Předmět může být v jednom studiu povinným, zatímco v jiném studiu

povinně volitelným. 
b) Povinný blok má vždy závazně předepsáno, jaký počet předmětů je z něj

nutno absolvovat. 
c) Předměty vypsané mimo rámec programu nemohou být povinné. 
d) Je-li jazyk programu jiný než čeština, nemůže být předmět uskutečňován

v češtině. 
e) Povinně volitelný předmět je vždy součástí povinného bloku. 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.
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Ustanovení Občanského zákoníku:

§ 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobra-
zení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85 (1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že
bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým
způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

§ 86 Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zá-
konný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé pro-
story, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obra-
zový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě
člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve
stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

§ 87 (1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo
zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů
osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.
(2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje pod-
statná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu
z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.

§ 88 (1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či ob-
razový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo
právem chráněných zájmů jiných osob. (2) Svolení není třeba ani v případě,
když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový zá-
znam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě,
že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89 Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení
člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo
uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravo-
dajství.

Která z následujících situací je v rozporu s výše uvedeným ustanovením?
a) Občan nahraje vystoupení obecního zastupitele při veřejném zasedání za-

stupitelstva, aniž si předem vyžádá svolení. 
b) Občan si na diktafon nahraje průběh projednávání svého přestupku ve

správním řízení. 
c) Televizní reportér nahraje bez jejich svolení reportáž o lyžařích porušují-

cích vládní opatření. 
d) Studentka nahraje video opilého spolužáka a bez jeho svolení jej veřejně

vystaví na sociální síti, ale neoznačí ho tam jménem. 
e) Lékař nahraje se svolením rodičů průběh terapie u kojence a nahrávku pre-

zentuje na odborné konferenci. 
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Očkování proti spalničkám by mělo být u malých dětí povinné. Která z násle-
dujících možností obsahuje nejsilnější argument pro výše uvedené tvrzení?
a) Proti povinnému očkování jsou především nevzdělaní rodiče, na které ne-

působí apel na nutnost nemocem předcházet. 
b) Jiné nebezpečné onemocnění, dětskou obrnu, se u nás podařilo zcela era-

dikovat již ve 20. století. 
c) Celosvětově poklesl počet úmrtí na spalničkymezi lety 2000 a 2010 o 74 %. 
d) Spalničky mohou být u malých dětí zvláště nebezpečné a vysoce infekční;

pro kolektivní imunitu je nutná vysoká míra proočkovanosti populace. 
e) Většinamalých dětí navštěvuje kolektivní zařízení, kde se infekční nemoci

snadno šíří. 

27
Magistrát krajského města se rozhodl zapojit do celostátního programu pre-
vence dětské obezity. Součástí balíku opatření je vybudování sítě dětských hřišť,
včetně venkovních sportovišť a posiloven, a rovněž systém dotací pro dětské
slevy v bazénech a dalších vnitřních sportovištích. Na jakém předpokladu je
tento návrh opatření založen?
a) Dnešní děti, zvláště městské, si už neumějí hrát venku bez dozoru dospě-

lých, a musejí být ke hrám povzbuzovány. 
b) Děti nemají možnost navštěvovat sportoviště určená primárně pro do-

spělé. 
c) Děti mají k pohybu příležitostí dost, ale nejsou svými rodiči vedeny ke

zdravé stravě a pohybu, a tak dávají přednost pasivní zábavě jako jsou po-
čítačové hry. 

d) Dnešní děti tráví mnohem méně času venku na čerstvém vzduchu, což
vede k rozvoji civilizačních chorob, jako je právě obezita. 

e) Dětská obezita je způsobena nedostatkem příležitostí nebo finančních pro-
středků k pohybové aktivitě. 

28
(1) Amatérský archeolog objevil v Královéhradeckém kraji lokalitu starou
20 000 let z období paleolitu. (2)Na návrší Pardědub nad řekou Labe u obce
Skalice na Hradecku našel dva artefakty z pazourku, které svědčí o tábořišti
z doby takzvaných lovců mamutů. (3) Byla objevena nová paleolitická loka-
lita v místě, kde doposud žádné takto staré nálezy známé nebyly. (4) Z to-
hoto hlediska jde o významný objev. (5) Pro archeology není Pardědub příliš
známý. (6) Bylo tam zaznamenánomnoho nálezů ze zemědělského pravěku
a také ze středověku. (7) Tímto nálezem se ale osídlení lokality posouvá dál
do minulosti, až do starší doby kamenné.

Jednotlivé věty (či souvětí) v úryvku z novinového článku jsou označeny
číslem v závorkách před začátkem věty. Jedna z vět byla změněna tak, že nyní
nezapadá do celkového vyznění článku. Která z nich to je?

a) 2  b) 7  c) 5  d) 6  e) 3 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.
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(1)Rozdíly v platechmužů a žen jsou vyšší v zemích či oblastech, kde hraje dů-
ležitou roli náboženství, oproti sekulárním společnostem, kde se rozdíly snižují.
(2) Podle výzkumníků jsou v nábožensky založených společnostech více rozli-
šeny role muže a ženy; ženy jsou více vnímány jako sexuální objekty a společ-
nost je méně ochotna přijmout ženy v politice a na vedoucích pozicích.

Jednotlivé části textu jsou na začátku označeny číslem v závorkách. Jaký je
vztah obou částí textu?
a) Část 2 nabízí vysvětlení obecného tvrzení z části 1. 
b) Část 2 představuje aplikaci teorie z části 1. 
c) Část 2 vyvozuje závěr z části 1. 
d) Část 1 obsahuje obecné tvrzení a část 2 konkrétní příklad. 
e) Část 2 vyvrací tvrzení v části 1. 

30
Jednou z vlastností diagnostického testu je specificita, tj. pravděpodobnost, že
výsledek testu bude negativní u osoby, která netrpí testovanou chorobou. Spe-
cificita testu ABC je 50 %. Jaká je pravděpodobnost (zaokrouhleno na celá pro-
centa), že testujeme-li 5 zdravých osob testem ABC, test vyjde u všech pěti ne-
gativní?

a) 15 %  b) 75 %  c) 3 %  d) 50 %  e) 67 % 

Analytické myšlení

31
Z následujících tvrzení je nejvýše jedno pravdivé.
• Jestliže jsem vzdělaný, pak mám titul.
• Jestliže nemám titul, pak nejsem vzdělaný.
• Nejsem vzdělaný nebo mám titul.

Vyberte správný závěr.

a) Jsem vzdělaný právě tehdy, když mám titul. 
b) Nemám titul ani nejsem vzdělaný. 
c) Jsem vzdělaný a mám titul. 
d) Jsem vzdělaný, ale titul nemám. 
e) Titul mám, ale vzdělaný nejsem. 

32
Čtyři tabulky splňují následující pravidla:
• V každé z nich se vyskytuje každý ze symbolů A, B, C a D právě jednou.
• Nesmí se stát, že by kterýkoli symbol byl umístěný ve dvou různých tabul-

kách na stejné pozici (tj. ve stejném řádku i sloupci).

? ?
D ?

? D
? C

A B
? ?

? ?
? ?

Z následujících možností vyberte, jak vypadá poslední tabulka.

a)
B C
A D

 b)
B A
C D

 c)
C A
B D

 d)
D C
B A

 e)
D C
A B
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Obrázky níže ukazují poměr množství bílých a černých mikroorganismů ve
vzorku. Každý bílý mikroorganismus váží 1 g, každý černý mikroorganismus
váží 1,5 g. Bílé mikroorganismy se postupně mění na černé. Vzorek je 2. den
o 40 g těžší než 1. den. Kolik gramů váží vzorek 3. den?

2. den 3. den1. den 

a) 320 g b) 400 g c) 360 g d) 420 g e) 480 g

34
Cyklisté Ctirad aDavid vyrazili ve stejný okamžik na tutéž trať tvořenou čtyřmi
desetikilometrovými úseky. V jednotlivých úsecích trati měli tyto průměrné
rychlosti:

km/h
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10 400 3020

10

20

30

40

Ctirad 



Vyberte nepravdivé tvrzení.

a) David dorazil do cíle o dvacet minut později než Ctirad. 
b) Třetí úsek trval Davidovi dvakrát déle než Ctiradovi. 
c) Ctirad předjel Davida ve třetím úseku tratě. 
d) Ctirad měl vyšší celkovou průměrnou rychlost než David. 
e) V polovině trasy byl Ctirad o deset minut později než David. 

35
Závodníci A a B tvoří jeden tým, který se účastní štafetového závodu. Rychlost
obou závodníků lze určit z uvedené tabulky.

závodník uražená vzdálenost čas
A 0,1 km 36 s
B 6,0 km 1/2h

V jakém poměru si mají rozdělit trať, chtějí-li na ní oba strávit stejný čas?

a) 3:4  b) 2:3  c) 4:5  d) 5:6  e) 1:1 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.
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Emil a Filip v každém ročním období vždy buď mluví pravdu (P), nebo lžou
(L) podle následující tabulky.

jaro léto podzim zima
Emil P L L P
Filip P P L L

Dnes řekli:
Emil: Filip lže a je jaro.
Filip: Emil lže nebo je podzim.
Které z ročních období je?

a) podzim 

b) léto

c) zima 

d) jaro

e) nelze rozhodnout

37
Graf znázorňuje relativní zastoupení výsledných známek studentů ve škole. Jak
velká část z těch studentů, kteří měli trojku, by si ji musela opravit na jedničku,
aby se školní průměr zlepšil (tj. snížil) o 0,8?

1 2 3 4 5 

a) více než polovina, ale méně než tři čtvrtiny

b) méně než čtvrtina 

c) více než tři čtvrtiny

d) právě polovina 

e) více než čtvrtina, ale méně než polovina 

38
Jsou dána tři tvrzení.

A: Některý matematik není učitel.
B: Některý zaměstnanec školy není učitel.
C: Všichni učitelé jsou matematici.

Tvrzení k nim opačná budeme označovat A, B a C. Ze kterých dvou tvrzení
vyplývá následující výrok?

X: „Některý zaměstnanec školy není matematik.“

a) B, C  b) B, C  c) A, B  d) A, B  e) B, C 
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Z následující tabulky si Cyril zvolil jedno číslo, které nebylo v prostředním
sloupci a nebylo dělitelné třemi. David si zvolil číslo, které nebylo v prostředním
řádku a nebylo sudé.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Z následujících možností vyberte pravdivé tvrzení.

a) Pravděpodobnost, že Cyril zvolil větší číslo než David je 1/2. 
b) Pravděpodobnost, že oba dva zvolili liché číslo je 1/2. 
c) Pravděpodobnost, že David zvolil větší číslo než Cyril je 1/2. 
d) Pravděpodobnost, že Cyrilovo i Davidovo číslo dává stejný zbytek po dě-

lení třemi je 1/3. 
e) Pravděpodobnost, že Cyril a David zvolili stejné číslo je 1/4. 

40
Je dáno tvrzení:

„Jsem sportovec, ale nejsem ani atlet ani fotbalista.“
Určete, který z následujících výroků není opakem tohoto tvrzení.

a) Nejsem sportovec nebo jsem fotbalista nebo jsem atlet. 
b) Jestliže nejsem atlet a jsem sportovec, pak jsem fotbalista. 
c) Jestliže nejsem fotbalista ani atlet, pak nejsem sportovec. 
d) Jsem fotbalista i atlet, ale nejsem sportovec. 
e) Jestliže nejsem fotbalista, pak nejsem sportovec nebo jsem atlet. 

English Section

41
Researchers reported that Indigenous South Americans crossed thousands of
kilometers of open ocean and reached eastern Polynesia more than 800 years
ago, not long after settlers fromAsia initially colonized the islands. That conclu-
sion rests on genetic evidence suggesting the intrepid South Americans mated
with ancient Polynesians. But some anthropologists _____whether early South
American groups had the equipment or seafaring skills necessary for the jour-
ney. Ancient Polynesians, who were expert navigators, may have traveled to
South America, bringing new DNA with them on a return trip home.

Choose the term that best fits the space in the text.

a) reject b) support c) question d) deny e) corroborate 

(c) 2021Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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A woman talking about her friend: “She is such a nasty gossip! All I did was
mention to my friends that she looks fat in those jeans, and she’s going around
calling me a stupid cow behind my back!”

Choose the proverb that best reflects the situation above.
a) Clothes do not make the man. 
b) The squeaky wheel gets the grease. 
c) Those who live in glass houses shouldn’t throw stones. 
d) Better to wear out than to rust out. 
e) You can’t unscramble a scrambled egg. 

43
Each student is assigned a numerical 6-digit student identification code (SIC).
Charlie has found out that:
• The sum of the first three digits and of the last three digits of his SIC are

the same and are equal to five.
• His SIC is a number divisible by four.
• His SIC does not contain three equal digits.
• His SIC does not contain the digit 1.

Which of the statements below does not follow directly from the information
above?

a) Out of the six digits in Charlie’s SIC, there are more even digits than odd
ones. 

b) Charlie’s SIC does not contain the digit 4. 
c) Charlie’s SIC is a number divisible by eight. 
d) Charlie’s SIC contains two odd digits that are the same. 
e) Charlie’s SIC is a number divisible by ten. 
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The large graph (on the left of the image) shows the dependence of the num-
ber Y on the number x. The smaller graphs (on the right of the image) show
the dependency of the numbers A, B, C and D on the number x. Determine
which two of the numbers A, B, C and D can be added together to equal the
number Y. (The squares in the smaller graphs are equivalent to the squares in
the large graph.).

Which expression is correct?

Y
A B

C D
x

x x

x x

0 0

0 0

0



a) Y = A + D b) Y = B + D c) Y = C + D d) Y = A + B e) Y = B + C 
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The following text is an abstract of an article published in the journal Psycholog-
ical Science:

Experts in domains such asmusic or sports often start training early. It has
been suggested that this may reflect a sensitive period in childhood for skill ac-
quisition. However, it could be that familial factors (e.g., genetics) contribute
to the association. Here, we examined the effect of age of onset of musical train-
ing on musical aptitude and achievement in professional musicians (n = 310)
and twins (n = 7, 786). In line with previous literature, results showed that
an earlier age of onset was associated with higher aptitude and achievement in
both samples. After we adjusted for lifetime practice hours, age of onset was
associated only with aptitude (p < .001; achievement: p > .14). Twin analy-
ses showed that the association with aptitude was fully explained by familial
factors. Thus, these findings provide little support for a sensitive period for
music, but highlight that familial factors play an important role for associations
between age of onset of training and skills in adulthood.

On the basis of the information in the text, decide which one of the follow-
ing statements is true.
a) Previous studies showed no link between the age of onset of musical train-

ing and achievement. 
b) The research confirmed the existence of a period in early childhood during

which the brain is particularly susceptible to musical stimulation. 
c) A sample of 7,786 pairs of twin professional musicianswas analyzed in the

study. 
d) The study found that lifetime practice hours play no significant role in the

achievement of professional musicians. 
e) The results indicate that familial factors have a substantial influence on

the link between the age individuals start music practice and their future
musical ability. 
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The following text is an excerpt from a brief research report published on the
ScienceDailywebsite:

A new global analysis led by Imperial College London and published in
the journal The Lancet has assessed the height and weight of school-aged chil-
dren and adolescents across theworld. The study, which used data from 65mil-
lion children aged 5 to 19 years old in 193 countries, revealed that school-aged
children’s height and weight, which are indicators of their health and the qual-
ity of their diet, vary enormously around the world. There was a 20 cm dif-
ference between 19-year-olds in the tallest and shortest nations, which repre-
sented an eight-year growth gap for girls, and a six-year growth gap for boys.
The international team behind the study warns that highly variable childhood
nutrition, especially lack of quality food, may lead to stunted growth and a rise
in childhood obesity, thus affecting children’s health and wellbeing for their
entire lives.

What is the main idea of the passage?
a) Highly variable nutrition and low quality food has a greater impact on the

health of girls than that of boys. 
b) Short height in childhood or adolescence affects a person’s health for the

rest of their life. 
c) There are huge differences between nations in indicators of school-aged

children’s health such as height and weight. 
d) Low quality food is the key factor in rising child obesity across the world. 
e) Between the ages of 11 and 19, a girl should grow by an average of 20 cm. 

47
A standard daily pass at a sports facility costs 100 CZK. Children get a 50 CZK
discount; club members get a 30 CZK discount. The discounts cannot be com-
bined – only the larger discount is applied. Today, there were 20 visitors at the
facility. Six of them were children; 8 were club members. How many children
were club members if the total takings for that day were 1 460 CZK?

a) 0  b) 3  c) 2  d) 1  e) 4 

48
Three friends – Carl, Tony and Stan – are going on holiday each to a different
island destination – Corsica, Tenerife or Sicily – where each of them is planning
to engage in a different kind of sport – climbing, trekking or surfing. We also
know the following:
• None of the friends’ name starts with the same letter as the island that

friend is travelling to.
• None of the friends’ name startswith the same letter as the sport that friend

is planning to do.
• The trekker is travelling to Corsica.

Which of the statements below is false?

a) Carl is going to do surfing. 
b) Stan is not going to Tenerife. 
c) Tony is travelling to Sicily. 

d) Stan is not going to do trekking. 
e) The climber is travelling to Sicily. 
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