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Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článku Štěkot psů při hlášení různých druhů zvěře

se liší, zjistili vědci uveřejněném na serveru tyden.cz. Jednotlivé věty jsou ozna-
čeny číslem v závorkách před začátkem věty.

(1) Kynologové dlouhodobě diskutují o tom, že lovečtí psi _____ hlásí
různá zvířata, díky čemuž mohou jejich majitelé _____, jakou zvěř pes sleduje.
(2) Zástupci univerzity uvedli, že ačkoliv o chování psů a jejich kooperaci s člo-
věkem se ví mnohé, tomuto typu hlasové komunikace vědci zatím věnovali jen
parciální pozornost. (3) Vědci z Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU
porovnali štěkání jezevčíků a teriérů na čtyři různé druhy zvířat – divoké prase,
lišku, králíka a kura domácího. (4) „Výsledky ukazují, že štěkání je možné ka-
tegorizovat podle druhů zvířat, na které psi štěkají. (5) Nejvíce odlišné bylo ště-
kání na nejnebezpečnější z testovaných zvířat, prase divoké. (6) Stejnou reakci
vykazovali i psi, kteří se s divokým prasetem nikdy dříve nesetkali,“ popsal ve-
doucí týmu Richard Policht. (7) Štěkání na lišku, která může ohrožovat menší
plemena, se téměř nelišilo od štěkání na „bezpečné“ druhy – králíka a kura.
(8) Podle vědců to napovídá, že pro typ štěkotu je _____ spíše velikost zvířete
než možné nebezpečí, které dané zvíře _____ pro psa. (9) „Vzájemné porozu-
mění signálům během lovu, ať už mezi lovícími vlky nebo mezi loveckými psy
a člověkem, tak může zvýšit efektivitu lovu,“ dodal Policht. (10) Lovecká spo-
lupráce psů a lidí má podle odborníků zřejmě původ v kooperativním chování
vlků.

1
Ve větě č. 1 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.
a) rozdílně; odhadnout
b) odlišně; poznat
c) nestejně; diagnostikovat

d) různě; identifikovat
e) jinak; rozpoznat

2
Ve větě č. 8 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo nejlépe hodí.
a) zásadová; reprezen-

tuje 

b) hlavní; označuje 

c) klíčová; představuje 

d) zásadní; tvoří 
e) ústřední; znamená 

3
Vevětě č. 4 se nachází slovo kategorizovat. Která z nabízenýchmožností se uvede-
nému slovu svým významem nejvíce blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) modulovat
b) hodnotit

c) posuzovat
d) známkovat

e) členit
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4
Ve větě č. 2 se nachází slovo parciální. Z nabízených možností vyberte slovo,
jehož význam se nejvíce blíží opačnému významu uvedeného slova. Vezměte
v úvahu také významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) dokonalý

b) kritický

c) kontextuální 
d) krajní 

e) absolutní 

5
Mohutný rozvoj archeologických interpretací, jež nejdříve pod vlivem sociál-
ních dějin a posléze především v přímé inspiraci kulturní antropologií ustou-
pily od _____ nalezeného a nálezových situací směrem ke snaze pochopit místo
nalezeného v síti kulturních vztahů, neponechal na bádání o středověku kámen
na kameni.

Vyberte, který pojem se nejlépe hodí na vynechané místo.

a) archivace 

b) deskripce 

c) postulace 

d) separace 

e) selekce 

6
Určete správné znění latinského výroku, který přisuzuje panovníkovi právo
diktovat svým poddaným náboženské vyznání.
a) Admandatum domini regis. 
b) Vitam regit Fortuna, non sapientia. 
c) Dominus et deus. 
d) Divide et impera. 
e) Cuius regio, eius religio. 

7
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) Do kroužku chodí a na vystoupení se připravuje 12 dívek. 
b) Tři sestry nasedají jednoho dne do auta a vyrážejí k rodičům na oslavu

otcových narozenin. 
c) Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou ženou Vanesou

a stěhuje se ze společného bytu ke svému kamarádu Viktorovi. 
d) Tajná služba věděla a svým způsobem napomohla teroristům v další akci. 
e) V novém čísle časopisu Slovo a slovesnost se Derek Vobořil a Eva Blažková

zabývají pseudoanglicismy. 
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Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

A− 1
B =

1

B

A

B
= B

(

1

B

)−A

= ?

a) 1  b) 0,5  c) 2  d) 0,25  e) 16 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

0 ≤ |y| ≤ 1 − |x| ?

a)

x

y

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

x

y



10
Určete poměr součtu délek úhlopříček čtverce o straně x ku obvodu rovnostran-
ného trojúhelníka o výšce x.

a)
√

6 b)

√

2

3
c)

√

1

6
d)

4
√

10

15
e)

2
√

2√
3



11
Petr si koupil půllitrovou minerálku. Potřeboval však vypít přesně litr tekutin.
Proto opakovaně, když upil právě třetinu lahve, dolil ji vodou do plna a dů-
kladně promíchal. Po posledním dolití dopil celý zbytek lahve a celkem tak vy-
pil požadovaný litr tekutin. Kolik procent původní minerálky bylo v poslední
Petrově dávce tekutin?
a) více než 35 procent
b) méně než 10 procent

c) 10 až 15 procent
d) 15 až 25 procent

e) 25 až 35 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x,−2) ⋆ (1, v) = (3, 1) ⋆ (u, v) a (u, v) ⋆ (1, 1) = 2.

Čemu je rovno (1, 2) ⋆ (x, y), jestliže y = 1?

a) 2x b) 4u + 4v c) u + v − 4y d) 4 e) 6y 

13
Vyberte největší číslo.

a)
4

3
+

3

5
b)

√

30

7
− 1

8
c) log0,2 0,04 d)

5

4
:

2

3
e) 0,25−0,5 
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet čísel
na obou úhlopříčkách je stejný. Určete číslo x2 + x + 1.

? ?
? x

22
8

13 17

a) 31  b) 5  c) 43  d) 13  e) 21 

15
Adam a Bára chodí do stejné třídy. Bára má dvakrát více spolužáků, než spolu-
žaček. Adam má o sedm více spolužáků než spolužaček. Kolik dětí je celkem
ve třídě.
a) 21  b) 27  c) 18  d) 28  e) 35 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou dvakrát (při-
čemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 24. O kolik
se bude výsledek lišit, zvětšíme-li číslo A o jedna a počet opakování zůstane
stejný?

vstup/vystup

−A

vstup/vystup

−A A. A.



a) 60  b) 78  c) 48  d) 36  e) 30 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 1  b) 5 a následně 2  c) 5  d) ⊖ 5  e) 4 

18
V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b)  c) 

d)  e) 
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19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

20

V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) x, z b) ⊖x, z c) y, z d) ⊖x, ⊖y e) x, y 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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21

V zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 

23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně je
jedno z písmen MUBRNO. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena BRNO.
Na začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní
straně je již připraveno písmeno B.

a) 1 › 2 › 1 b) 2 › 1 › 2 c) 1 › 1 › 1 d) 1 › 2 › 2 e) 2 › 1 › 1 

strana: 8
varianta: 01

(c) 2022Masarykova 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
Vmožnostech odpovědí vidíte krychle rozložené doplochy.Určete, která krychle
se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

25

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen namož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): A, O.

a) 24 b) 18 c) 17 d) 22 e) 21 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Analytické myšlení

26
Kamarádi Adam, Bedřich, Cyril, David a Emil si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označili, jaké barvy nemají v oblibě. V druhé
z tabulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých bar-
vách (každý záznamv tabulce odpovídá jednomu kusu). Každý chlapec dostal
tričko svojí velikosti a jiné barvy, než označil křížkem. Z následujícíchmožností
vyberte tvrzení, které je určitě pravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Adam L x x
Bedřich S x x
Cyril M x x
David M x x
Emil S x x

barva velikost 1ks
černá M S
bílá L L S
modrá M S
zelená L M

a) Černé tričko nemá žádný z kamarádů. 
b) Trička, která zbyla, jsou tří různých barev. 
c) Právě dva z chlapců mají modré tričko. 
d) Má-li Cyril modré tričko, pak David s Adamemmají tričko stejné barvy. 
e) Má-li David zelené třičko, pak Cyril s Bedřichem mají tričko stejné barvy. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni studenti jsou chytří.
2. Žádný student není chytrý.
3. Některý student je cizinec.
4. Některý cizinec není chytrý.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Vyberte správný zá-
věr.
a) Z výroku 2 spolu s výrokem 4 vyplývá výrok 3. 
b) Z výroku 2 spolu s výrokem 3 vyplývá výrok 4. 
c) Z negace výroku 3 spolu s negací výroku 4 vyplývá výrok 2. 
d) Výrok 1 je negací výroku 2. 
e) Výroky 1, 3 a 4 jsou v rozporu – nemohou platit současně. 

28
Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže je Tomáš automechanik, pak není učitel.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Jestliže je Tomáš automechanik, pak pracuje v dílně“

Které z následujících tvrzení můžeme dosadit na místo druhého?
a) Tomáš je učitel nebo pracuje v dílně. 
b) Tomáš není učitel nebo pracuje v dílně. 
c) Jestliže Tomáš není automechanik, pak nepracuje v dílně. 
d) Jestliže je Tomáš učitel, pak nepracuje v dílně. 
e) Tomáš je automechanik nebo není učitel. 
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29
Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 5:3. Rychlejší z nich v průměru naložil 125 beden za 2 ho-
diny. Za jak dlouho by pomalejší z nich naložil 50 beden? (Předpokládáme, že
jejich pracovní tempo je stálé.)

a) 1 h 20min b) 100min c) 1,5 h d) 120min e) 3/4 h 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohemnebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

D 3

C

E

5

12

BA

3

1



a) pole A  b) pole C  c) pole E  d) pole B  e) pole D

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 1 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si určitě nezvolil lichou číslici.
• Bedřich si zvolil číslici menší než pět.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou).
S1 Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po dělení dvěma.
S2 Adamovo číslo je alespoň o dva větší než Bedřichovo.
S3 Velikost rozdílu Adamova a Bedřichova čísla je větší než jedna.

a) S2, S1, S3  b) S1, S3, S2  c) S3, S2, S1  d) S3, S1, S2  e) S2, S3, S1 

32
Znásledujících útvarů vyberte obrazec s nejkratšímobvodemaobrazec s nejdel-
ším obvodem.

LK M NJ 

a) M, L  b) N, J c) L, J d) M, K e) N, K

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Je dáno pět tvrzení:
1. Pavel je lyžař nebo atlet.
2. Jestliže je Pavel atlet, pak není lyžař.
3. Pavel není lyžař nebo není atlet.
4. Jestliže Pavel není lyžař, pak je atlet.
5. Jestliže je Pavel lyžař, pak není atlet.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až šesté hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
• některé čtverce jsou černé už od počátku

Na obrázku je stav na počátku a po třech hodinách. V jakém stavu by mohla
být mřížka po šesti hodinách od počátku?

00:00 03:00 

a) 06:00  b) 06:00  c) 06:00  d) 06:00  e) 06:00 
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici se na mapě nachází ukrajinské město Charkov.

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

36
Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.

a) Mahátma Gándhí 
b) Matka Tereza 

c) Isaac Newton 

d) Henry Ford 

e) Winston Churchill 

37
Tento německý skladatel žil v letech 1685–1750. Byl mistrem polyfonie a při-
vedl k dokonalosti hudební formu fugy. Na svou tvorbu nepohlížel romanticky,
nýbrž jako na řemeslné umění, podložené pílí, nasazením a pevně zakotvené
v celku světa, jehož osou je Bůh. Byl virtuos hry na klávesové nástroje, považo-
vaný za jednoho z největších hudebních géniů všech dob a završitele barokního
hudebního stylu.

O kterého hudebního skladatele se jedná?
a) Richard Wagner
b) Johann Sebastian Bach 

c) Antonio Vivaldi 

d) Felix Mendelssohn-Bartholdy

e) Georg Friedrich Händel 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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38
Mezi nejznámější spisovatele českého původu patří Milan Kundera. Která z ná-
sledujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto autora?
a) Žert; Nesnesitelná lehkost bytí; Nevědění; Nesmrtelnost; Směšné lásky

b) Nesnesitelná lehkost bytí; Všecky krásy světa; Kniha smíchu a zapomnění;
Valčík na rozloučenou; Proměna 

c) Nesmrtelnost; Proměna; Směšné lásky; Kniha smíchu a zapomnění; Vyro-
zumění 

d) Noc a naděje; Vyrozumění; Valčík na rozloučenou; Majitelé klíčů; Život je
jinde 

e) Nesnesitelná lehkost bytí; Proměna; Krasosmutnění;Nesmrtelnost; Směšné
lásky

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta? EU
er kendetegnet ved sin kulturelle og sproglige mangfoldighed, og de sprog, der tales i
medlemslandene, er en væsentlig del af EU’s kulturarv.

a) lucemburština 

b) finština 

c) němčina 

d) rumunština 

e) dánština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je italský renesanční malíř. Obraz
vznikl ve druhé polovině patnáctého století. Inspirací mu pravděpodobně byl
Homérův chvalozpěv na Afroditu a báseň Angela Poliziana. Námětem obrazu
je příjezd ústřední postavy na ostrov Kythéru. Ta se vynořuje z moře, nesena
na lastuře, a jedna z bohyň ročních období jí podává plášť ozdobený jarními
květinami. O které dílo se jedná?
a) Jaro v Giverny

b) Imprese, východ slunce 

c) Dívka v lastuře 

d) Dívka s perlou

e) Zrození Venuše 

41
Režisérem toho filmu natočeného v sedmdesátých letech dvacátého století je
italský režisér Federico Fellini. Film se odehrává v malém městečku v předvá-
lečné Itálii, režisér se v něm vrací k příhodám svého dětství a dospívání. Hrdi-
nou filmu je dospívající chlapec Titta, důležitou roli ve filmu hraje i jeho pro-
bouzející se sexualita. Film kombinuje reálné obrazy s fantastickými náměty.
O který film se jedná?
a) Prázdniny v Římě 

b) Roma 

c) Mandolína kapitána Corelliho

d) Amarcord 

e) Sladký život

42
Kterým termínem se v sociologii označuje hierarchické socioekonomické roz-
vrstvení společnosti, které pramení ze sociální nerovnosti?
a) sociální status
b) sociální deviace 

c) sociální darwinismus

d) sociální stratifikace 

e) sociální facilitace 
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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Pití dostatečného množství tekutin je důležité pro řadu tělesných funkcí,

mimo jiné pomáhá srdci snadněji pumpovat krev. Studie, která byla zveřejněna
v časopise European Heart Journal, zjistila, že s každým zvýšením hladiny
sodíku v séru o 1 mmol/l v rámci normálního rozmezí se pravděpodobnost
vzniku srdečního selhání zvyšuje o 5%. Srdeční selhání je stav, kdy srdeční sval
nedokáže přečerpávat dostatek krve, aby uspokojil běžné potřeby organismu.
Vědci ve studii analyzovali informace od více než 11 tisíc dospělých ve věku 45
až 66 let a sledovali je po dobu 25 let. Při zkoumání úrovně hydratace se vědci
zaměřili na hladinu sodíku v krvi účastníků, známou také jako sérová koncent-
race sodíku, která se zvyšuje s tím, jak se snižuje hladina tekutin v krvi člověka.
Normální rozmezí sérové koncentrace sodíku je 135 až 146 mmol/l, ačkoli hod-
noty na horní hranici tohoto rozmezí by mohly v těle člověka vyvolat nutnost
začít šetřit vodou, uvedla hlavní autorka studieNatalia Dmitrieva. Vědci zjistili,
že u lidí s hladinou sodíku v séru na horní hranici normálního rozmezí – nad
143mmol/l – se v průběhu 25 let zvýšilo riziko vzniku srdečního selhání o 39%
ve srovnání s těmi, kteří měli nižší hladinu sodíku v séru. Zjištění platila i poté,
co vědci vzali v úvahu faktory, které mohou ovlivnit riziko srdečního selhání,
včetně věku, pohlaví, BMI, hladiny cholesterolu, kuřáctví, vysokého krevního
tlaku a toho, zda si účastníci obvykle přidávají sůl do jídla. Ze studie byli vylou-
čeni účastníci, kteří na začátku studie trpěli cukrovkou, obezitou nebo srdeč-
ním selháním. Není jasné, proč neoptimální hydratace může zvyšovat riziko
srdečního selhání, ale když člověk pije méně vody, jeho tělo uvolňuje antidiu-
retický hormon (ADH), který říká ledvinám, aby šetřily vodou a produkovaly
menší objem koncentrovanější moči. Zároveň se v těle aktivuje systém renin-
angiotenzin-aldosteron, který může přispívat k vysokému krevnímu tlaku, což
„je hlavní kardiovaskulární rizikový faktor“, uvedla Dmitrieva. (upravený úry-
vek z článku na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Jaké jsou hlavní kardiovaskulární rizikové faktory u osob ve středním a

vyšším věku?
b) Jak souvisí hladina sodíku v krvi coby ukazatel hydratace organismu s ri-

zikem vzniku srdečního selhání?
c) Jaká je optimální úroveň sérové koncentrace sodíku u osob ve středním a

vyšším věku?
d) Jak souvisí hladina sodíku v krvi coby ukazatel příjmu soli v potravě s ri-

zikem rozvoje vysokého tlaku?
e) Jak nízká hydratace ovlivňuje uvolňování antidiuretického hormonu a ak-

tivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron?

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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44
Jaký hlavní závěr výzkumníci v popisované studii učinili?
a) Zvýšený příjem soli se ukázal být průkazným prediktorem rizika vzniku

srdečního selhání, kdy rozdíl 1% v sérové koncentraci sodíku znamenal
o 5% vyšší riziko srdečního selhání. 

b) Třebaže hranice normy pro sérovou koncentraci sodíku je 146 mmol/l,
optimální hodnota pro osoby ve středním a vyšším věku je maximálně
143 mmol/l. 

c) Čím nižší je příjem vody, tím vyšší je pravděpodobnost zvýšeného uvol-
ňování antidiuretického hormonu a aktivace systému renin-angiotenzin-
aldosteron. 

d) Sérová koncentrace sodíku na horní hranici normy znamená zvýšené ri-
ziko vzniku srdečního selhání v následujících 25 letech o 39% oproti oso-
bám s nižší hladinou. 

e) Hlavním kardiovaskulárním rizikovým faktorem u osob ve vyšším a střed-
ním věku se ukázal být vysoký tlak, spolu s kouřením, obezitou a diabe-
tem. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) Nazačátku studie zahrnoval výzkumný soubor více než 11 tisíc osob, které

netrpěly cukrovkou, obezitou nebo srdečním selháním. 
b) Ve studii byly zjišťovány rovněž údaje související s vybranými stravovacími

zvyklostmi účastníků. 
c) Na vztah mezi hodnotou sérové koncentrace sodíku a rizikem vzniku sr-

dečního selhání nemělo vliv, zda člověk kouří nebo je nekuřák. 
d) V době ukončení studie měli všichni její účastníci více než 65 let. 
e) Autorům studie se podařilo zcela objasnit mechanismus vztahu mezi mí-

rou hydratace a rizikem vzniku srdečního selhání. 

46
Jedním z možných limitů studie je, že neměřila přímo množství přijatých te-
kutin, ale použila sérovou koncentraci sodíku jako zástupný ukazatel úrovně
hydratace. Které ze zjištění předchozích studií, pokud by byla platná, tento po-
stup nejvíce opodstatňují?
a) Uosob s vysokým tlakem vede snížení příjmu soli kmírnému snížení krev-

ního tlaku. 
b) Doporučené množství tekutin je 1,5 až 2 litry pro ženy a 2 až 3 litry pro

muže, většina lidí však není schopna doporučený objem běžně přijímat. 
c) Potřeba příjmu tekutin se může lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně

úrovně fyzické zátěže. 
d) Rozdíly v množství vypitých tekutin mají na hladinu sodíku v séru mno-

hem větší vliv než rozdíly vmnožství soli, které lidé snědí, protože ledviny
obvykle velmi dobře vylučují přebytečnou sůl. 

e) Osobám s určitým onemocněním, např. srdečním selháním, které někdy
vede k hromadění tekutin v těle, může být doporučeno omezení příjmu
tekutin. 
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47
Předchozí výzkum stejného vědeckého týmu na souboru myší náhodně roz-
dělených do dvou skupin ukázal, že myši, které měly po celý život mírně ome-
zený přístup k vodě měly oproti myším s neomezeným přístupem k vodě vyšší
riziko vzniku ztvrdnutí srdečního svalu známého jako srdeční fibróza, které je
spojeno se srdečním selháním. V jakém vztahu je toto zjištění k hlavnímu zá-
věru studie popisované v zadání?
a) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože ve studii na

lidských subjektech nebyl nikomu příjem tekutin omezen. 
b) Oslabuje závěry studie popisované v zadání, protože u lidských subjektů

s nižší úrovní hydratace bylo zjištěno pouze zvýšené riziko srdečního se-
lhání, nikoli riziko vzniku srdeční fibrózy. 

c) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože způsob mě-
řenímíry hydratace byl v obou studiích zcela odlišný – u lidských subjektů
šlo o míru sérové koncentrace sodíku, která u myší zjišťována nebyla. 

d) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože není možné
srovnávat výsledky studie na lidských subjektech a na myších, u kterých
mohou být etiologické faktory srdečních onemocnění zcela odlišné. 

e) Podporuje závěry studie popisované v zadání a nabízí možný vysvětlující
mechanismus zvýšeného rizika srdečního selhání spojeného s nižší hydra-
tací u lidských subjektů. 

Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řáduUniverzityKarlovy, článek 3 (Or-

ganizace studia):
1.Akademický rok trvá dvanáct kalendářníchměsíců. 2.Akademický

rok se dělí zpravidla na zimní semestr a letní semestr. Součástí akademického
roku jsou také zkoušková období a prázdniny. 3. Rámcový průběh akade-
mického roku stanoví rektor po projednání s děkany v Harmonogramu akade-
mického roku formou opatření rektora. Začátek výuky, zkouškového období,
praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti stanoví po schválení
rektorem děkan fakulty v Harmonogramu akademického roku pro příslušnou
fakultu ve formě opatření děkana. Děkani fakult, které společně uskutečňují
studijní program podle čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu, stanoví tyto podrob-
nosti po vzájemné dohodě. 4. Po dobu prázdnin lze konat praxe, laboratorní
práce, tělovýchovné kurzy, exkurze apod. a plnit kontroly studia předmětů.
5. Studijní pobyt na jiné, zpravidla zahraniční vysoké škole organizovaný uni-
verzitou v rámci studia daného studijního programu je součástí tohoto studia.
6. Výuka na univerzitě je s výjimkou přednášek určena pouze pro studenty

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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univerzity. Je-li to nutné k zajištění účasti studentů univerzity na výuce, může
děkan opatřením účast veřejnosti na přednáškách omezit.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Rámcový harmonogram akademického roku na univerzitě stanoví rektor

po schválení děkany fakult. 
b) Veřejnost se může účastnit přednášek na univerzitě, pokud opatření dě-

kana nestanoví jinak. 
c) Akademický rok se vždy dělí na dva semestry a prázdniny. 
d) Začátek a konec období zápisu předmětů na jednotlivých fakultách stano-

vuje svým opatřením rektor univerzity. 
e) Zkoušky, coby jednu z forem kontroly studia předmětů, lze skládat vý-

hradně ve zkouškovém období. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) Studijní programmůže být uskutečňován společně dvěma nebo více fakul-

tami. 
b) Termín začátku zkouškového období na fakultě určuje děkan fakulty for-

mou opatření děkana. 
c) Některé kurzy je možné absolvovat i během prázdnin. 
d) Absolvuje-li student pobyt na zahraniční univerzitě, tento pobyt se mu

vždy započítá do studia v rámci jeho studijního programu. 
e) Rektor schvaluje harmonogram akademického roku jednotlivých fakult. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je specificita, tj. pravděpodobnost, že
test má negativní výsledek u osoby, která netrpí testovanou chorobou. Specifi-
cita testu XYZ je 50%. Jaká je přibližná pravděpodobnost, že testujeme-li 5 zdra-
vých osob testem XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich pozitivní?

a) 33%  b) 50%  c) 97%  d) 77%  e) 10% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

“Medical” cannabis has surged in popularity as 36 states and the District
of Columbia have commercialized its use for myriad health conditions through
medical marijuana cards (MMC). “In our study of patients randomized to ob-
tainmedicalmarijuana cards, we learned there can be negative consequences to
using cannabis for medical purposes. People with pain, anxiety or depression
symptoms failed to report any improvements, though those with insomnia ex-
perienced improved sleep,” says lead author Jodi Gilman, PhD, with the Cen-
ter for Addiction Medicine at MGH. Particularly disturbing to Gilman was the
fact individuals with symptoms of anxiety or depression— the most common
conditions for which medical cannabis is sought—were most vulnerable to de-
veloping cannabis use disorder (CUD). CUD symptoms include the need for
more cannabis to overcome drug tolerance, and continued use despite physi-
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cal or psychological problems caused by the cannabis. MGH researchers began
their trial in 2017 with 269 adults (average age of 37) from the greater Boston
area who were interested in obtaining a medical marijuana card. One group
was allowed to get MMCs immediately, while the second group, designed to
serve as a control, was asked to wait 12 weeks before obtaining a card. Both
groups were tracked over 12 weeks. The team found that the odds of develo-
ping CUDwere nearly two times higher in theMMC cohort than in the wait list
control group, and that by week 12, 10 percent of the MMC group had develo-
ped a CUD diagnosis, with the number rising to 20 percent in those seeking a
card for anxiety or depression.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) The control group in the study consisted of people who had been denied

a medical marijuana card. 
b) Some positive effects were observed in some of the study participants

using cannabis. 
c) No members of the control group who did not receive medical marijuana

cards developed symptoms of CUD during the first 12 weeks of the study. 
d) More than a fifth of the MMC group developed cannabis use disorder du-

ring the first 12 weeks of the study. 
e) The effect of medical cannabis on pain relief was demonstrated in the cited

study. 

52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) Peoplewho suffer from anxiety or depression,which are themost common

reasons for seeking medical cannabis, are also the most likely to develop
CUD. 

b) Members of the control group were approximately half as likely as mem-
bers of the MMC group to develop CUD during the 12 weeks of the study. 

c) The craving to use cannabis, despite the mental or physical difficulties
caused, may be a symptom of CUD. 

d) Participants in the study were randomly divided into two groups, one of
which served as a control. 

e) The experiment confirmed that cannabis users who suffer from anxiety or
depression develop CUD symptoms faster than users without these dis-
orders. 

53
The text contains the adjective vulnerable. Which of the following expressions
has the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective
is used in the text.
a) susceptible 

b) fragile 

c) unpredictable 

d) unstable 

e) weak

(c) 2022Masarykova 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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An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) Gymnastics is considered a universally cultivating exercise that promotes

the optimal development of an individual. 
b) I shall avoid beating around the bush and ask the mayor the questions that

are on everyone’s lips today. 
c) Video games such as Fortnite andMinecraft are compelling activities built

by masterminds who know how to capture the attention and persistence
of players. 

d) Pregnancy is a period full of emotions stemming from the big change in a
woman’s life; it is therefore only natural that pregnant women experience
not only feelings of happiness, but also fear and uncertainty. 

e) Both Tolkien’s academic career and his literary production are inseparable
from his love of language and philology. 

55
Formany, the concept of video game addiction seems far-fetched, particularly if
the concepts and definitions associated with addiction are related to the taking
of drugs. This paper provides an overview of the small, but growing area of
video game addiction and examines the treatment options available to those
affected by the _____ playing of video games.

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.

a) meaningless
b) futile 

c) casual 
d) excessive 

e) fruitful 

56
Which of the following statements about the EuropeanUnion (EU) is not correct
(as of January 2022)?
a) The EU has its own Constitution. 
b) The Czech Republic and the Slovak Republic joined the EU in 2004. 
c) The EU has its own currency, flag and anthem. 
d) The EU is an economic and political union of 27 countries. 
e) The United Kingdom left the EU on 31 January 2020. 
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Yossarian looked at him soberly and tried another approach. “Is Orr crazy?”

“He sure is,” Doc Daneeka said.
“Can you ground him?”
“I sure can. But first he has to ask me to. That’s part of the rule.”
“Then why doesn’t he ask you to?”
“Because he’s crazy,” Doc Daneeka said. “He has to be crazy to keep flying

combat missions after all the close calls he’s had. Sure, I can ground Orr. But
first he has to ask me to.”

“That’s all he has to do to be grounded?”
“That’s all. Let him ask me.”
“And then you can ground him?” Yossarian asked.
“No. Then I can’t ground him.”
“You mean there’s a catch?”
“Sure there’s a catch,”DocDaneeka replied. “Catch-22.Anyonewhowants

to get out of combat duty isn’t really crazy.”
Which of the following statements about the book (from which the above

excerpt is taken) is not true?
a) The novel is set during the Second World War. 
b) The book was written by a European author. 
c) The book is narrated in non-chronological order. 
d) The title of the book entered the English languagewith themeaning “a pro-

blematic situation for which the only solution is denied by a circumstance
inherent in the problem.” 

e) The main character in the book is Captain John Yossarian. 

58
Ian, John, and Kevin are three friends with the following occupations: doctor,
police officer, and teacher (not necessarily in this order). Each of them drives a
car of a different brand: Audi, BMW, or Citroën (again, not necessarily in this
order). We also know the following:
• Ian is not a doctor, and he does not drive an Audi.
• Kevin is not a teacher, and he does not drive a Citroën.

Choose the statement that is false if we assume that: The doctor drives a
Citroën.
a) John drives a Citroën. 
b) Kevin is not a doctor. 
c) Ian is a teacher. 

d) The teacher drives a BMW. 
e) Kevin does not drive an Audi. 

59
In Honza’s English language coursebook, unit 1 contains a certain number of
new expressions to learn. In every following unit, the number of new expres-
sions increases by two compared to the previous unit. Honza is now studying
unit 10, and hehas just discovered that the number of newexpressions is exactly
three times that of unit 1. Since he started the coursebook, he has learned 160
expressions. Howmanymore expressions does he need to learn before he com-
pletes unit 10?
a) 0  b) 7  c) 27  d) 20  e) 9 

(c) 2022Masarykova 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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Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

a) A, A, B, B b) A, D, E, E c) A, C, D, E d) A, A, A, A e) B, B, C, C 
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Test studijních předpokladů
(c) 2022 Masarykova univerzita

Varianta 02



Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článku Inteligentní robotický systém předpoví skli-

zeň rajčat i odhalí škůdce uveřejněném na serveru tyden.cz. Jednotlivé věty jsou
označeny číslem v závorkách před začátkem věty.

(1) Vědci z Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované
informatiky zlínské univerzity vyvíjejí ve spolupráci se zlínským holdingem
NWT inteligentní robotický systém, který bude ve sklenících s rajčaty analyzo-
vat jednotlivé rostliny. (2) Bude schopen vyhodnotit produkci, _____ objem i
kvalitu sklizně i včas _____ potenciální škůdce. (3) Zhruba do roku a půl by
systém měl být nasazen ve skleníku, poté bude testován, do dvou a půl let
by mělo přijít komerční využití, řekl ve čtvrtek novinářům vedoucí projektu
a ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence Roman Jašek. (4) Systém se
testuje na Farmě Bezdínek na Karvinsku, která patří do holdingu NWT a jež
obhospodařuje největší produkční skleníky v zemi. (5) Rajčata tam pěstuje asi
na deseti hektarech. (6) Systém bude _____ tak, že mezi jednotlivými řádky
ve velkokapacitních sklenících bude po kolejích jezdit robot a bude _____ kaž-
dou rostlinu a plody rajčat, jejich velikost i barvu. (7) „Stroj ulehčí práci far-
mářům, rozpozná rostlinu, dokáže identifikovat, že není ve správném stavu,
a upozorní na anomálii. (8) Ve sklenících je nebezpečí zavlečení škůdců, kteří
mohou napáchat velké škody. (9) Na základě dat jsme schopni zjistit, kde je lo-
žisko nákazy škůdců,“ uvedl ředitel divize Efektivní ICT společnosti NWT Vít
Štěpánek. (10) Farmy jsou podle něj tlačeny k tomu, aby dokázaly přesně říci,
jak objemná a v jaké kvalitě bude jejich předpokládaná sklizeň. (11) Systém
bude autonomní a bude farmářům nápomocný.

1
Ve větě č. 6 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.

a) vypadat; posuzovat
b) fungovat; zkoumat
c) pokračovat; ověřovat

d) běžet; hodnotit
e) pracovat; analyzovat

2
Ve větě č. 2 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo nejlépe hodí.

a) prorokovat; představit
b) identifikovat; projevit
c) předpovědět; odhalit

d) označit; odkrýt
e) poznat; vyzradit

3
Ve větě č. 11 se nachází slovo autonomní. Která z nabízenýchmožností se uvede-
nému slovu svým významem nejvíce blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) spontánní 
b) komplexní 

c) autoritativní 
d) samostatný

e) svobodný
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4
Ve větě č. 7 se nachází slovo anomálie. Která z nabízených možností se uvede-
nému slovu svým významem blíží nejméně? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) zvláštnost
b) odchylka 

c) nestálost
d) odlišnost

e) nepravidelnost

5
Vnejbližší době dojde k významné změněv regulaci profese porodní asistentky
v reakci na nežádoucí události, které se odehrály v jedné z nemocnic v zemi.
Tato změna je vládou viděna jako _____ krok pro navrácení důvěry lidu v kon-
trolní mechanismy a poskytovanou zdravotní péči. Spekulovat o tom, zda tyto
změny splní svá očekávání, je v současné době předčasné, vzhledem ke krátké
době od zavedení.

Vyberte, který pojem se nehodí na vynechané místo.
a) nezbytný

b) pozitivní 
c) úspěšný

d) zásadní 
e) významný

6
Určete správné znění latinského výroku, který popisuje jeden ze základním
demokratických právních principů a dle kterého je žádoucí vyslechnout obě
strany posuzovaného sporu.
a) Quis vult pacem, parat bellum. 
b) Audacem fortuna iuvat. 
c) Nema iudex sine actore. 

d) Audere est facere. 
e) Audiatur et altera pars. 

7
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) Bohužel je třeba chápat, že právní vymezenímenšin není jen otázkou teore-

tickou, o které by mohli poklidně filozofovat právníci s odborníky dalších
společenských věd. 

b) V minulé sezóně hokejový klub Kometa Brno jednou porazil, dvakrát re-
mizoval a jednou prohrál s pozdějšími mistry hokejové extraligy. 

c) Výstava nebyla sice tak komerčně úspěšná, což byznysmenku Peggy ne-
smírně zklamalo, ovšem pozornost v uměleckých kruzích vzbudila. 

d) V Nakladatelství Lidové noviny vznikla nová řada publikací Prameny
české etymologie, přinášející výbory z díla a bibliografie zajímavých po-
stav české etymologie. 

e) Chemickékonzervanty prodlužují potravinám„pultový život“, tedyumož-
nují vzdorovat mikroorganismům a působit proti nim. 

(c) 2022Masarykova 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: 3
varianta: 02



Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

AB = BA B

A
=

1

B
A · BB−A = ?

a) 0,5  b) 2  c) 1  d) 16  e) 0,25 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

|y| ≤ |x| ≤ 1 ?

a)

x

y

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

x

y



10
Seřaďte následující délky od nejmenší po největší:
• A je délka kružnice o poloměru x.
• B je součet délek úhlopříček čtverce o straně x.
• C je obvod rovnostranného trojúhelníka o výšce x.

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

11
Petr si koupil půllitrovou minerálku. Potřeboval však vypít přesně litr a půl te-
kutin. Proto opakovaně, když mu zbyla právě třetina láhve, dolil ji vodou do
plna a důkladně promíchal. Po posledním dolití dopil celý zbytek lahve a cel-
kem tak vypil požadovaný litr a půl tekutin. Kolik procent původní minerálky
bylo v poslední Petrově dávce tekutin?

a) 25 až 35 procent
b) méně než 10 procent

c) 10 až 15 procent
d) 15 až 25 procent

e) více než 35 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x,−2) ⋆ (−1, v) = −3, (3, 1) ⋆ (u, v) = 6, a (u, v) ⋆ (1, 1) = 2.

Čemu je rovno (1, 2) ⋆ (x, y), jestliže y = 1?

a) 4  b) −1  c) 0  d) 5  e) 2 

13
Vyberte nejmenší číslo.

a)

√

30

7
− 1

8
b) log0,2 0,04 c)

4

3
+

3

5
d)

5

4
:

2

3
e) 0,25−0,5 
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet čísel
na obou úhlopříčkách je stejný a je roven číslu 15. Určete číslo x2 + x + 1.

? ?
? x

19
?

18 ?

a) 21  b) 4  c) 43  d) 13  e) 31 

15
Bratři Adam, Bedřich a Cyril naložili se společným výdělkem tak, že Adam
si vzal 100Kč a Bedřich s Cyrilem si rozdělili zbytek v poměru 3:1. Kdyby se
rozdělili rovným dílem a každý si vzal třetinu výdělku, vyšlo by to Bedřichovi
nastejno. Kolik Kč činil jejich společný výdělek?

a) 150  b) 300  c) 450  d) 180  e) 210 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou dvakrát (při-
čemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 24. O ko-
lik se bude výsledek lišit, zvětšíme-li číslo A o dvě a každý z cyklů provedeme
pouze jedenkrát?

vstup/vystup

−A

vstup/vystup

−A A. A.



a) 60  b) 30  c) 20  d) 12  e) 6 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 4 a následně ⊖ 5  b) 6  c) 5  d) ⊖ 5  e) 3 a následně 2 
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V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b) 

c)  d) 

e) 

19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) x, z b) x, y c) ⊖x, y d) ⊖x, z e) ⊖y, z 

21

V zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 
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23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně
je jedno z písmen UAKYIV. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena KYIV. Na
začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní straně
je již připraveno písmeno K.

a) 2 › 1 › 2 b) 1 › 2 › 2 c) 2 › 1 › 1 d) 1 › 1 › 1 e) 1 › 2 › 1 

24
Vmožnostech odpovědí vidíte krychle rozložené doplochy.Určete, která krychle
se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

(c) 2022Masarykova 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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Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen na mož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): B, Z.

a) 28 b) 25 c) 22 d) 24 e) 32 
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Analytické myšlení

26
Kamarádi Adam, Bedřich, Cyril, David a Emil si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označili, jaké barvy nemají v oblibě. V druhé
z tabulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých bar-
vách (každý záznamv tabulce odpovídá jednomu kusu). Každý chlapec dostal
tričko svojí velikosti a jiné barvy, než označil křížkem. Z následujícíchmožností
vyberte tvrzení, které je určitě pravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Adam L x x
Bedřich S x x
Cyril L x x
David M x x
Emil S x x

barva velikost 1ks
černá M L
bílá M M S
modrá L S
zelená S M

a) Emil má tričko odlišné barvy od ostatních chlapců. 
b) David s Cyrilem mají tričko stejné barvy. 
c) Má-li Bedřich modré tričko, pak Emil s Davidem mají tričko stejné barvy. 
d) Od každé barvy zbylo právě jedno tričko. 
e) Má-li Emil bílé tričko, pak Bedřich s Adamemmají tričko stejné barvy. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni zaměstnanci mluví španělsky.
2. Některý zaměstnanec je Brazilec.
3. Žádný Brazilec nemluví španělsky.
4. Některý zaměstnanec není Brazilec.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Vyberte správný zá-
věr.
a) Výroky 1, 2, 3 nejsou v rozporu – mohou platit současně. 
b) Z výroku 1 spolu s výrokem 3 vyplývá negace výroku 2. 
c) Výroky 1, 3 a 4 jsou v rozporu – nemohou platit současně. 
d) Z výroku 1 spolu s negací výroku 3 vyplývá výrok 2. 
e) Výrok 2 je negací výroku 4. 

28
Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže je Tomáš automechanik, pak není učitel.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Tomáš není automechanik nebo pracuje v dílně.“

Které z následujících tvrzení nemůžeme dosadit na místo druhého?
a) Tomáš je učitel nebo pracuje v dílně. 
b) Tomáš pracuje v dílně a není učitel. 
c) Jestliže Tomáš nepracuje v dílně, pak je učitel. 
d) Tomáš není automechanik ani učitel. 
e) Jestliže je Tomáš učitel, pak nepracuje v dílně. 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 5:3. Pomalejší z nich v průměru naložil 75 beden za 100
minut. Za jak dlouho by rychlejší z nich naložil 50 beden? (Předpokládáme, že
jejich pracovní tempo je stálé.)

a) 1/2 h b) 3/4 h c) 2/3 h d) 50min e) 20min 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohem nebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

B D

4 A

3

1

E2

C1



a) pole A  b) pole E  c) pole C  d) pole D e) pole B 

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 1 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si určitě nezvolil číslici dělitelnou třemi ani čtyřmi.
• Bedřich si zvolil číslici menší než pět.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou).
S1 Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po dělení třemi.
S2 Adamovo číslo je alespoň o dva větší než Bedřichovo.
S3 Součet Adamova a Bedřichova čísla je menší než pět.
a) S2, S1, S3  b) S3, S1, S2  c) S2, S3, S1  d) S3, S2, S1  e) S1, S3, S2 

32
Dva z následujících útvarů mají stejný obvod. Které?

K NJ L M 

a) J, L  b) K, M c) L, M d) J, K e) M, N 
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Je dáno pět tvrzení:
1. Jestliže Pavel není lyžař, pak není atlet.
2. Jestliže je Pavel lyžař, pak není atlet.
3. Jestliže je Pavel atlet, pak není lyžař.
4. Pavel je lyžař nebo není atlet.
5. Jestlže je Pavel atlet, pak je lyžař.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až osmé hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
• některé čtverce jsou černé už od počátku

Na obrázku je stav na počátku a po čtyřech hodinách. V jakém stavu by mohla
být mřížka po osmi hodinách od počátku?

00:00 04:00 

a) 08:00  b) 08:00  c) 08:00  d) 08:00  e) 08:00 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici se na mapě nachází ukrajinské město Oděsa.

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

36
Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.

a) Henry Ford 

b) Julius Caesar
c) Matka Tereza 

d) Jean-Jacques Rousseau

e) René Descartes

37
Tento skladatel žil v letech 1770–1827. Izolace v důsledku sluchové choroby
byla vyvažována mohutnou fantazií a vnitřní představivostí. Mezi jeho nejzná-
mější díla patří klavírní sonáta č. 14 cismoll „Měsíční svit“ op. 27 obecně známá
jako Měsíční sonáta. Již za svého života měl tento skladatel mimořádný vliv na
své okolí. Goethe si po setkání s ním poznamenal: „Ještě nikdy jsem neviděl se-
vřenějšího, energičtějšího a niternějšího umělce. Velmi dobře chápu, že se musí
světu jevit velice podivínsky.“

O kterého hudebního skladatele se jedná?
a) Johann Sebastian Bach 

b) Ludwig van Beethoven 

c) Fryderyk Chopin 

d) Richard Wagner
e) Wolfgang Amadeus Mozart
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38
Mezi významné české spisovatele a dramatiky dvacátého století patří Karel Ča-
pek. Která z následujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto autora?
a) Bílá nemoc; Povídky z druhé kapsy; Matka; Příběh inženýra lidských duší;

Noc a naděje 

b) Matka; Noc a naděje; Bílá nemoc; Zahradníkův rok; Věc Makropulos
c) R.U.R.; Hovory s T. G. Masarykem; Asanace; Povídky z druhé kapsy; Vy-

rozumění 
d) Anglické listy; R.U.R.; Válka s Mloky; Bílá nemoc; Věc Makropulos
e) Hordubal; Audience; Povídky z druhé kapsy; R.U.R.; Bílá nemoc

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta?
Jedno od glavnih obilježja EU-a jest njegova kulturna i jezična raznolikost jer su jezici
koji se govore u zemljama EU-a važan dio kulturne baštine.

a) řečtina 

b) bulharština 

c) chorvatština 

d) rumunština 

e) polština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je nizozemský barokní malíř. Obraz
vznikl ve druhé polovině sedmnáctého století. Jde o portrét dívky s turbanem
na hlavě. Dílo vyniká sytými barvami na kontrastním černém pozadí. Totož-
nost vyobrazené dívky není známa, pravděpodobně se nejednalo o portrét na
objednávku. O které dílo se jedná?

a) Dívka s flétnou

b) Zrození Venuše 

c) Dívka s perlou

d) Milostný dopis
e) Mona Lisa 

41
Režisérem toho filmu natočeného v šedesátých letech dvacátého století je ital-
ský režisér Michelangelo Antonioni. Film zachycuje atmosféru swingujícího
Londýna a jeho hrdinou je profesionální fotograf, který náhodou vyfotografuje
v londýnském parku dvojici milenců. O který film se jedná?
a) Fotograf
b) Zatmění 

c) Zmizelá 

d) Láska ve městě 

e) Zvětšenina 

42
Kterým termínem se v sociologii označuje komplexní proces, kterým se člo-
věk prostřednictvím osvojování hodnot a norem dané kultury a komunikace
s druhými lidmi stává bytostí schopnou chovat se jako člen určité skupiny či
společnosti?
a) sociální alokace 

b) sociální stratifikace 

c) kolektivizace 

d) sociální mobilita 

e) socializace 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Jak diabetes 1. typu, kdy tělo neprodukuje dostatek inzulínu, tak diabetes

2. typu, kdy buňky vykazují inzulínovou rezistenci, mohou zhoršit mužskou
plodnost. Například cukrovka a s ní spojená vysoká hladina cukru v krvi může
narušit produkci testosteronu i spermií, což přispívá k nízkémupočtu spermií a
erektilní dysfunkci, a studie naznačují, že toto onemocnění je také spojeno s po-
škozením DNA ve spermatických buňkách. Dosavadní studie však zatím ne-
zkoumaly vliv léků na cukrovku. Nová studie publikovaná vAnnals of Internal
Medicine analyzovala data z více než 1,1milionu porodů získaných z dánského
národního registru. Z výzkumu byli vyloučeni novorozenci narození matkám
s diagnózou cukrovky nebo vysokého krevního tlaku. Vědci využili také re-
gistr receptů, aby zjistili všechny předepsané léky, které si otcové dětí během
sledovaného období vyzvedli v lékárnách. Vývoj a dozrávání spermií trvá při-
bližně tři měsíce, takže děti byly považovány za exponované léku na cukrovku,
pokud si jejich otec v tříměsíčním období před početím vyzvedl alespoň jeden
recept. Tým zahrnul do této analýzy tři skupiny léků na cukrovku fungujících
na odlišných principech: inzulin, metformin a sulfonylurea. Analýza ukázala,
že z 1,1 milionu dětí zahrnutých do analýzymělo více než 36 500 alespoň jednu
závažnou vrozenou vadu. Více než 7 000 dětí z celkového počtu bylo vystaveno
působení jednoho ze tří léků na cukrovku. Míra výskytu vrozených vad u dětí
vystavených inzulínu odpovídala míře výskytu v obecné populaci. U dětí, je-
jichž otcové měli předepsaný metformin, však byla míra výskytu vrozených
vad vyšší – 5,2%.Mezi dětmi vystavenýmimetforminu byla ve srovnání se zbyt-
kem studované populace obzvláště vysoká míra vrozených vad pohlavních or-
gánů a tyto vrozené vady pohlavních orgánů se objevily pouze udětímužského
pohlaví. Počet dětí vystavených působení sulfonylurey byl relativně malý – asi
650 ve srovnání s 1 450 ve skupině s metforminem– takže autoři nemohli s jis-
totou určit, zda tyto léky nesou související riziko vrozených vad. (upravený
úryvek z článku na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Jak ovlivňuje užívání léků na cukrovku v období vývoje spermií produkci

testosteronu u mužů s diabetem prvního a druhého typu?
b) Jak velký je výskyt závažných vrozených vad u dětí, jejich otecmá diagnos-

tikovaný diabetes prvního nebo druhého typu?
c) Jak velké riziko představuje užívání léků na cukrovku v období vývoje

spermií pro plodnost a pravděpodobnost erektilní dysfunkce?
d) Jak souvisí otcovo užívání léků na cukrovku v období vývoje spermií před

početím dítěte s rizikem závažných vrozených vad dítěte?
e) Jak velké riziko představuje onemocnění otce diabetem prvního nebo dru-

hého typu pro vznik vrozených vad pohlavních orgánů?
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Jaký hlavní závěr data z popisované studie podporují?
a) Diabetes prvního nebo druhého typu u otce zvyšuje sám o sobě riziko vro-

zených vad pohlavních orgánů. 
b) Užívánímetforminu ovlivňuje umužů s diabetemprvního a druhého typu

produkci testosteronu a tím i jejich plodnost. 
c) Diabetes prvního nebo druhého typu u otce představuje zvýšené riziko

vrozených vad dítěte. 
d) Užívání metforminu v období před početím může představovat zvýšené

riziko vrozených vad dítěte. 
e) Užívání metforminu v období vývoje spermií představuje ve srovnání

s užíváním sulfonylurey vyšší riziko pro plodnost a zvyšuje pravděpo-
dobnost erektilní dysfunkce. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) Velikost souboru otců užívajících v období vývoje spermií sulfonylureu

nebyla dostatečně velká pro posouzení vztahu užívání této látky s rizikem
vrozených vad. 

b) Pokud měla matka dítěte diagnostikovaný vysoký krevní tlak, nebylo její
dítě do studie zařazeno. 

c) Míra výskytu vrozených vad dětí otců, kteří v období vývoje spermií uží-
vali inzulín, přesahovala 5%. 

d) Pokud se u dětí otců užívajících metformin vyskytla vrozená vada pohlav-
ních orgánů, šlo o chlapce. 

e) Podíl výskytu vrozených vad u 1,1 milionu dětí, jejichž data byla ve studii
analyzována, nebyl vyšší než 4%. 

46
Následnými analýzami autoři popisované studie zjistili, že dětí, jejichž otcové
užívali metformin mimo kritické tříměsíční okno vývoje spermií, se zvýšené
riziko vrozených vad netýkalo, a že u neexponovaných sourozenců dětí s vro-
zenými vadami nebyla objevena zvýšená míra vrozených vad. V jakém vztahu
je toto zjištění k hlavnímu závěru studie popisované v zadání?
a) Podporuje závěry studie, že užívání metforminu zasahuje do vývoje sper-

mií umužů s diabetem prvního a druhého typu a tím ovlivňuje jejich plod-
nost. 

b) Podporuje závěry studie, že diabetes prvního nebo druhého typu u otce
zvyšuje sám o sobě riziko vrozených vad pohlavních orgánů. 

c) Podporuje závěry studie, že diabetes prvního nebo druhého typu u otce
představuje sám o sobě zvýšené riziko vrozených vad dítěte. 

d) Oslabuje závěry studie, žemetformin zvyšuje riziko vrozených vad tím, že
nějakým způsobem zasahuje do vývoje spermií u otce. 

e) Podporuje závěry studie, že metformin zvyšuje riziko vrozených vad tím,
že nějakým způsobem zasahuje do vývoje spermií u otce. 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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47
Který z následujících aspektů studie představuje největší omezení studie poten-
ciálně oslabující závěr, že metformin zvyšuje riziko vrozené vady dítěte?
a) Užívání metforminu otcem dítěte bylo stanoveno pouze na základě vy-

zvednutí receptu, nikoli údajů o skutečném užívání. 
b) Zvýšený výskyt vrozených vad se týkal především vrozených vad pohlav-

ních orgánů. 
c) Otcové nebyli do skupin osob užívajících jednotlivé léky na diabetes roz-

děleni náhodně. 
d) Ze studie byly vyloučeny děti, jejichž matky měly diagnostikovaný diabe-

tes. 
e) U jednoho z léků na cukrovku nebylomožné provést statistické porovnání. 

Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, článek 8

(Kontroly studia):
13.Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „vel-

mi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkou-
šky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“.
Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2, použije se klasifi-
kace známkami A až F, přičemž platí, že známky A a B odpovídají známce
„výborně“ (1), známky C a D odpovídají známce „velmi dobře“ (2), známka
E odpovídá známce „dobře“ (3) a známka F známce „neprospěl/a“ (4). V pří-
padě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky
ze všech v rámci daného studia konaných zkoušek (odstavec 2 písm. e)) a klasi-
fikovaných zápočtů (odstavec 2 písm. c)) a všech opravných termínů. Zkoušky
a klasifikované zápočty uznané v souladu s ustanovením odstavce 16 a 17 se
do prospěchového průměru nezapočítávají.

14. Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše tři-
krát, tj. má právo na dva opravné termíny;mimořádný opravný termín se nepři-
pouští. Student skládá druhý opravný termín ústní zkoušky z povinného či po-
vinně volitelného předmětu před zkušební komisí, která je složena minimálně
ze dvou zkoušejících. Umožňuje-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2
opakovaný zápis předmětu, koná se ústní zkouška před zkušební komisí až
v případě druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu; tímto
není dotčeno právo fakulty umožnit skládat ústní zkoušku před zkušební ko-
misí i v jiném případě, pokud to vyplývá z vnitřního předpisu fakulty podle
čl. 19 odst. 2.

15. Počet vypsaných termínů podle odstavce 14 musí být přiměřený po-
čtu studentů a nesmí být menší než tři; alespoň dva termíny spadající do zkouš-
kového období musí být vypsány před začátkem tohoto období. Další termíny
zkoušky lze vypsat s nejméně týdenním předstihem. Pokud jsou ve zkouško-
vém období vypsány pouze tři termíny a třetí vypsaný termín je kapacitně na-
plněn, musí být jeho kapacita navýšena nebo musí být vypsán další termín,
nebrání-li tomu harmonogram akademického roku. Nedostaví-li se student na
zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován
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a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných
důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební ko-
mise.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Pokud je poslední termín zkoušky ve zkouškovém období kapacitně napl-

něn, musí být vždy navýšena jeho kapacita, případně vypsán další termín. 
b) V prospěchovém průměru není rozdíl mezi známkou C a D. 
c) Každá ústní zkouška má jmenovánu zkušební komisi, která má vždy nej-

méně dva členy. 
d) Pokud je výsledek zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu uznán (podle

odstavce 16 a 17), započítává se do prospěchového průměru studenta. 
e) Veškeré termíny zkoušek musí být vypsány nejméně s týdenním předsti-

hem před začátkem zkouškového období. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) V předmětu, u něhož není umožněn opakovaný zápis, může student vy-

užít maximálně tří zkouškových termínů. 
b) Vnitřní předpis fakulty stanoví, zda je možné si předmět v případě ne-

úspěšného ukončení zapsat opakovaně. 
c) Úspěšný výsledek zkoušky může být vyjádřen písmeny A až E. 
d) Pokud se student ze zkoušky řádně omluví, nemusí mu termín zkoušky

propadnout. 
e) Neúspěšné pokusy o zkoušku se nezapočítávají do prospěchového prů-

měru. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je specificita, tj. pravděpodobnost, že
test má negativní výsledek u osoby, která netrpí testovanou chorobou. Spe-
cificita testu XYZ je 50%. Jaká je přibližná pravděpodobnost, že testujeme-li
4 zdravé osoby testem XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich pozitivní?
a) 94%  b) 80%  c) 33%  d) 77%  e) 50% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

For the peer-reviewed study, published in the Journal of Youth and Ado-
lescence, researchers looked at data frommore than 25,000 teenagers in the Uni-
ted States who had filled out questionnaires over several years. Theymeasured
the teenagers’ overall engagement with arts activities based on a wide range of
factors, from involvement in school clubs, orchestras, choirs, and arts classes
outside school, to whether they had visited museums or been to concerts, or
read on their own. They found that the more of these activities the teenagers
were involved in, the less likely they were to report being engaged in antisocial
behaviour—ranging from misbehaving at school, to getting into fights, to cri-
minalised behaviour such as stealing and selling drugs—both at the time of
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the first survey and when they were asked again about antisocial behaviour
one and two years later. The team also found that teenagers and young people
who were more engaged in the arts were likely to have better self-control sco-
res and view antisocial behaviour negatively. These outcomes have previously
been found tomake youngpeople less likely to engage in antisocial and crimina-
lised behaviours. Researchers looked at data from two US-based longitudinal
studies, the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health and
the National Education Longitudinal Study of 1988. Samples of participants in
both studies were nationally representative. The research team analysed ques-
tionnaires filled in by teenagers and their parents between 1988 and 2002. The
average age of participants at the start of these studies was 14 to 15 years. In
one of the cohorts, about half of adolescents reported engaging in antisocial
and criminalised behaviours in the last 12 months. The average number of ti-
mes participants engaged in these behaviours over the year was 1.6.

Although the researchers found that arts engagement was linked to fewer
positive perceptions of antisocial behaviour and better self-control scores, they
could not conclude that these factors were causally responsible for the asso-
ciation between arts engagement and antisocial behaviour as the study was
observational.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) The average teenager commits an average of 1.6 criminal acts per year. 
b) The researchers found a significant relationship between the level of ado-

lescent involvement in arts activities and the level of antisocial behaviour
one to two years later. 

c) Approximately half of teenagers aged 14 to 15 reported that they had
already committed an anti-social or even criminal act. 

d) The more arts activities adolescents practiced, the more positive their atti-
tude towards antisocial behaviour was. 

e) The average age at which adolescents start committing criminal or anti-
social acts is 14 to 15 years. 

52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) The artistic activitiesmonitored by the researchers included not only active

creation, but also the reception of the results of artistic activity. 
b) In previous studies, researchers have already found a relationship between

higher self-control scores and a lower likelihood of engaging in criminali-
sed activities among young people. 

c) The samples of subjects in the longitudinal studies whose data the resear-
chers used were representative of the U.S. population. 

d) Researchers have been able to show that the lack of involvement of tee-
nagers in artistic activities causes higher levels of antisocial behaviour. 

e) The study of 25,000 teenagers found a relationship between involvement
in the arts and perceptions of antisocial behaviour. 
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53
The text contains the adjective responsible. Which of the following expressions
has the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective
is used in the text.
a) accountable 

b) consistent
c) conscientious
d) trustworthy

e) reliable 

54
An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) Parents frequently report that they notice more irritability in their kids af-

ter they have played video games such as Fortnite and Minecraft. 
b) Her face resembled a house cat and a lioness at the same time,with a strong

muzzle but kind eyes and delicate ears. 
c) Our families did a fantastic job of not letting the cat out of the bag, although

there were times when I panicked that something about the party might
slip out. 

d) Most people play tennis for pleasure or to improve their physical fitness. 
e) The first bomb, a black bag containing dynamite, was discovered by a visi-

tor on the steps leading up to the Chapel of St Mary Undercroft. 

55
There are many _____ that video game players get from engaging in their cho-
sen activity. These can be educational, social or therapeutic. However, there is
evidence that when taken to extremes, video game playing can be addictive,
especially when the game is online, since the game never pauses or ends and
has the potential to be a perpetual activity.

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.

a) power-ups
b) problems

c) risks
d) benefits

e) pleasures

56
Which of the following statements about the European Union’s (EU) currency
is not correct (as of January 2022)?
a) According to the ISO 4217 standard, the EU’s currency is denoted by the

code EUR. 
b) The first physical euro coins and banknotes entered into circulation on 1 Ja-

nuary 2002. 
c) Every euro banknote (and coin) has a national design on the back side

with an image specifically chosen by the country that issued the banknote. 
d) The euro is managed and administered by the European Central Bank and

the Eurosystem (which is composed of the central banks of the eurozone
countries). 

e) Nineteen of the 27 member states use the euro as their official currency. 
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57
But the incredulous Stuart was not convinced, andwhen the handwas finished,
said eagerly: “You have a strange way, Ralph, of proving that the world has
grown smaller. So, because you can go round it in three months—”

“In eighty days,” interrupted Phileas Fogg.
“That is true, gentlemen,” added John Sullivan. “Only eighty days, now

that the section between Rothal and Allahabad, on the Great Indian Peninsula
Railway, has been opened. Here is the estimate made by the Daily Telegraph:
From London to Suez viâ Mont Cenis and Brindisi,

by rail and steamboats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 days
From Suez to Bombay, by steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 days
From Bombay to Calcutta, by rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 days
From Calcutta to Hong Kong, by steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 days
From Hong Kong to Yokohama (Japan), by steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 days
From Yokohama to San Francisco, by steamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 days
From San Francisco to New York, by rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 days
From New York to London, by steamer and rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 days

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 days.”

Which of the following statements about the book (from which the above
excerpt is taken) is not true?
a) The author is considered one of the founders of the science fiction genre. 
b) The book was originally written in English. 
c) The book has been adaptedmany times for cinema, theatre, and radio, and

as a video game. 
d) The book was first published in the 19th century. 
e) In addition to more than 50 novels, the author also wrote numerous plays,

short stories and poems. 

58
Ian, John, and Kevin are three friends with the following occupations: doctor,
police officer, and teacher (not necessarily in this order). Each of them drives a
car of a different brand: Audi, BMW, or Citroën (again, not necessarily in this
order). We also know the following:
• Ian is not a doctor, and he drives an Audi.
• John is not a police officer.

Choose the statement that is false if we assume that: The police officer
drives a BMW.

a) The teacher drives an Audi. 
b) Ian is a teacher. 
c) The doctor does not drive a Citroën. 
d) John drives a Citroën. 
e) Kevin is not a doctor. 
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59
In Honza’s English language coursebook, unit 1 contains a certain number of
new expressions to learn. In every following unit, the number of new expressi-
ons increases by three compared to the previous unit. Honza is now studying
unit 5, and he has just discovered that the number of new expressions is exactly
two times that of unit 1. Given that the coursebook consists of ten units, how
many new expressions does it contain?
a) 285  b) 255  c) 90  d) 135  e) 300 

60

Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

a) A, A, D, C b) A, C, D, E c) D, D, D, D d) B, B, E, E e) D, D, E, E 
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Test studijních předpokladů
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Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článku Štěkot psů při hlášení různých druhů zvěře

se liší, zjistili vědci uveřejněném na serveru tyden.cz. Jednotlivé věty jsou ozna-
čeny číslem v závorkách před začátkem věty.

(1) Kynologové dlouhodobě diskutují o tom, že lovečtí psi _____ hlásí
různá zvířata, díky čemuž mohou jejich majitelé _____, jakou zvěř pes sleduje.
(2) Zástupci univerzity uvedli, že ačkoliv o chování psů a jejich kooperaci s člo-
věkem se ví mnohé, tomuto typu hlasové komunikace vědci zatím věnovali jen
parciální pozornost. (3) Vědci z Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU
porovnali štěkání jezevčíků a teriérů na čtyři různé druhy zvířat – divoké prase,
lišku, králíka a kura domácího. (4) „Výsledky ukazují, že štěkání je možné ka-
tegorizovat podle druhů zvířat, na které psi štěkají. (5) Nejvíce odlišné bylo ště-
kání na nejnebezpečnější z testovaných zvířat, prase divoké. (6) Stejnou reakci
vykazovali i psi, kteří se s divokým prasetem nikdy dříve nesetkali,“ popsal ve-
doucí týmu Richard Policht. (7) Štěkání na lišku, která může ohrožovat menší
plemena, se téměř nelišilo od štěkání na „bezpečné“ druhy – králíka a kura.
(8) Podle vědců to napovídá, že pro typ štěkotu je _____ spíše velikost zvířete
než možné nebezpečí, které dané zvíře _____ pro psa. (9) „Vzájemné porozu-
mění signálům během lovu, ať už mezi lovícími vlky nebo mezi loveckými psy
a člověkem, tak může zvýšit efektivitu lovu,“ dodal Policht. (10) Lovecká spo-
lupráce psů a lidí má podle odborníků zřejmě původ v kooperativním chování
vlků.

1
Ve větě č. 1 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.
a) odlišně; poznat
b) jinak; rozpoznat
c) nestejně; diagnostikovat

d) rozdílně; odhadnout
e) různě; identifikovat

2
Ve větě č. 8 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo nejlépe hodí.
a) zásadová; reprezen-

tuje 

b) zásadní; tvoří 
c) ústřední; znamená 

d) klíčová; představuje 

e) hlavní; označuje 

3
Vevětě č. 4 se nachází slovo kategorizovat. Která z nabízenýchmožností se uvede-
nému slovu svým významem nejvíce blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) posuzovat
b) hodnotit

c) známkovat
d) modulovat

e) členit
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4
Ve větě č. 2 se nachází slovo parciální. Z nabízených možností vyberte slovo,
jehož význam se nejvíce blíží opačnému významu uvedeného slova. Vezměte
v úvahu také významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) krajní 
b) dokonalý

c) kritický

d) absolutní 
e) kontextuální 

5
Reakce veřejnosti na katastrofy je navzdory variacím v prožívání různých kata-
strof různými společenstvími podobná a bývá popisována v závislosti na pře-
vládajících emocích ve společnosti. Bezprostředně po katastrofě se nálada ve
společnosti zlepšuje nad obvyklou úroveň, nastáváheroická fáze záchranypřed
akutnímnebezpečím, následovaná idylickou fází, běhemníž se zvyšuje sociální
_____ komunity a lidé se identifikují s hrdiny a oběťmi.

Vyberte, který pojem se nejlépe hodí na vynechané místo.
a) pnutí 
b) status

c) diferenciace 

d) koheze 

e) konformita 

6
Určete správné znění jisté právní zásady římského práva, jejíž význam spočívá
v tom, že mlčení lze za jistých okolností považovat za projev souhlasu.
a) Exceptio regulam probat. 
b) Errores medicorum terra tegit. 
c) Veritas super omnia vincit. 
d) Qui tacet, consentire videtur. 
e) Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 

7
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) Postupující oteplování Arktidy vede k tání permafrostu pod hladinou

moře a ke změnám tvaru mořského dna. 
b) Oficiální vyšetřování okolností smrti ministra zahraničí Jana Masaryka se

stalo terčem pozdější kritiky, protože údajně ignorovalo některé důkazy. 
c) Přeprava ropných látek a manipulace s nimi probíhá podle speciálních

směrnic. 
d) Výsledky diplomatických jednání mezi čelními představiteli obou znepřá-

telených mocností nelze očekávat před nebo během mírových rozhovorů. 
e) Od roku 1980už Peggy žila natrvalo vNewYorku a začala se věnovat psaní

básní a drobných próz. 

(c) 2022Masarykova 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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Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

AA−B =
1

B
A · A = B

BA

A
= ?

a) 16  b) 0,5  c) 2  d) 8  e) 1 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

|x| ≤ |y| ≤ 1 ?

a)

x

y

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

x

y



10
Určete poměr obvodu čtverce s úhlopříčkou délky x ku výšce rovnostranného
trojúhelníka o obvodu x.

a)
√

6 b)
4
√

2√
3

c)
2
√

2√
3

d)
4
√

10

3
e) 4

√
6 

11
Petr si koupil litrovou minerálku. Potřeboval však vypít přesně litr a půl teku-
tin. Proto opakovaně, když upil právě čtvrtinu láhve, dolil ji vodou do plna
a důkladně promíchal. Po posledním dolití dopil celý zbytek lahve a celkem
tak vypil požadovaný litr a půl tekutin. Kolik procent původní minerálky bylo
v poslední Petrově dávce tekutin?

a) 15 až 25 procent
b) méně než 10 procent

c) 10 až 15 procent
d) více než 35 procent

e) 25 až 35 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x,−1) ⋆ (1, v) = (2, 1) ⋆ (u, v) a (u, v) ⋆ (3, 3) = 12.

Který z následujících výsledků nemůžeme dosadit na místo otazníku, je-li y = 2,
(1,−2) ⋆ (x, y) = ?

a) x/2 b) x − u − v c) u + v d) 2y e) 2u + 2v − x 

13
Vyberte největší číslo.

a) log0,5 0,125 b)
5

4
+

5

3
c)

11

3
:

5

4
d)

√

17

2
+

1

4
e) 820,25 
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet čísel na
úhlopříčce obsahující x je dvojnásobný oproti součtu čísel na druhé úhlopříčce.
Určete číslo x2 + x + 1.

? ?
? x

20
7

13 14

a) 13  b) 6  c) 43  d) 21  e) 31 

15
Míša a Jana mají dnes narozeniny. Před třemi lety byl jejich věk v poměru 2:5,
za tři roky bude jejich věk v poměru 1:2. Kolik let je věkový rozdíl mezi nimi?
a) 33  b) 25  c) 9  d) 18  e) 15 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou jedenkrát
(přičemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 6. O ko-
lik se bude výsledek lišit, zůstane-li číslo A stejné a každý z cyklů provedeme
dvakrát?

vstup/vystupvstup/vystup

A. A.+A +A



a) 60  b) 24  c) 78  d) 12  e) 36 

(c) 2022Masarykova 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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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 1  b) ⊖ 5  c) 5  d) 4  e) 5 a následně 2 

18
V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b) 

c)  d)  e) 
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19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

20

V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) x, z b) ⊖x, ⊖y c) x, y d) y, z e) ⊖x, z 

(c) 2022Masarykova 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: 03



21

V zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 

23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně je
jedno z písmen MUBRNO. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena BRNO.
Na začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní
straně je již připraveno písmeno B.

a) 2 › 1 › 1 b) 1 › 2 › 1 c) 1 › 2 › 2 d) 1 › 1 › 1 e) 2 › 1 › 2 
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24
Vmožnostech odpovědí vidíte krychle rozložené doplochy.Určete, která krychle
se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

25

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen namož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): A, O.

a) 17 b) 18 c) 24 d) 22 e) 21 

(c) 2022Masarykova 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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Analytické myšlení

26
Kamarádi Adam, Bedřich, Cyril, David a Emil si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označili, jaké barvy nemají v oblibě. V druhé
z tabulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých bar-
vách (každý záznamv tabulce odpovídá jednomu kusu). Každý chlapec dostal
tričko svojí velikosti a jiné barvy, než označil křížkem. Z následujícíchmožností
vyberte tvrzení, které je určitě pravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Adam L x x
Bedřich M x x
Cyril M x x
David L x x
Emil S x x

barva velikost 1ks
černá S M
bílá M L
modrá M S
zelená S L M

a) Právě dva z chlapců mají zelené tričko. 
b) Má-li Adam tričko odlišné barvy od ostatních, pak Bedřich má modré

tričko. 
c) Má-li Bedřichmodré tričko, pakCyrilmá tričko odlišné barvy od ostatních. 
d) Emil má tričko stejné barvy, jako některý další z chlapců. 
e) Mezi tričky, která zbyla, některá z barev chybí. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni členové našeho klubu jsou muži.
2. Žádný člen našeho klubu není sportovec.
3. Některý muž je sportovec.
4. Každý sportovec je členem našeho klubu.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Vyberte správný zá-
věr.
a) Výrok 2 je negací výroku 4. 
b) Výroky 2, 3 a 4 nejsou v rozporu – mohou platit současně. 
c) Z výroku 1 spolu s výrokem 3 vyplývá negace výroku 2. 
d) Z výroku 1 spolu s negací výroku 2 vyplývá výrok 3. 
e) Výroky 1, 2 a 3 jsou v rozporu – nemohou platit současně. 
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28
Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže Tomáš není ženatý, pak nemá děti.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Tomáš bydlí v podnájmu nebo je ženatý.“

Které z následujících tvrzení můžeme dosadit na místo druhého?
a) Jestliže má Tomáš děti, pak nebydlí v podnájmu. 
b) Tomáš nemá děti nebo bydlí v podnájmu. 
c) Tomáš není ženatý nebo nemá děti. 
d) Jestliže Tomáš nebydlí v podnájmu, pak má děti. 
e) Jestliže je Tomáš ženatý, pak nebydlí v podnájmu. 

29
Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 5:2. Rychlejší z nich v průměru naložil 125 beden za 100 mi-
nut. Za jak dlouho by pomalejší z nich naložil 75 beden? (Předpokládáme, že
jejich pracovní tempo je stálé.)

a) 2 h 20min b) 200min c) 250min d) 1,5 h e) 5/2 h 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohemnebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

B A E

1

4

C D 1

4

1



a) pole B  b) pole C  c) pole A  d) pole E  e) pole D

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 1 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si určitě nezvolil číslici dělitelnou třemi ani čtyřmi.
• Bedřich si zvolil číslici větší než pět.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou).
S1 Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po dělení dvěma.
S2 Bedřichovo číslo je alespoň o tři větší než Adamovo.
S3 Součet Adamova a Bedřichova čísla je větší než deset.

a) S2, S3, S1  b) S2, S1, S3  c) S3, S1, S2  d) S1, S2, S3  e) S3, S2, S1 

(c) 2022Masarykova 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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32
Znásledujícíchútvarů vyberte obrazec s největšímobsahemaobrazec s nejmen-
ším obsahem.

LK M NJ 

a) M, L  b) M, N  c) M, K d) K, N  e) J, L 

33
Je dáno pět tvrzení:
1. Jestliže Pavel není atlet, pak je lyžař.
2. Jestliže Pavel není lyžař, pak není atlet
3. Pavel je lyžař nebo atlet.
4. Jestliže Pavel není lyžař, pak je atlet.
5. Pavel není atlet nebo je lyžař.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až šesté hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
• některé čtverce jsou černé už od počátku

Na obrázku je stav na počátku a po čtyřech hodinách. V jakém stavu by
mohla být mřížka po šesti hodinách od počátku?

00:00 04:00 

a) 06:00  b) 06:00  c) 06:00  d) 06:00  e) 06:00 
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici se na mapě nachází ukrajinské město Kyjev.

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

36
Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.

a) John Fitzgerald Kennedy

b) Benjamin Franklin 

c) Henry Ford 

d) Julius Caesar
e) René Descartes

37
Tento skladatel žil v letech 1813–1883. Jeho tvorba spojuje Beethovenovu sym-
fonickou řeč, divadelní výraz a iracionální metafyziku a vytváří umělecký mý-
tus, jehož patos překročil hranice hudebního dramatu, proměnil se v kult a byl
vnesen do společensko-politické sféry. Mezi nejznámější díla tohoto význam-
ného představitele hudebního romantismu patří např. opera BludnýHolanďan
či operní tetralogie Prsten Nibelungův.

O kterého hudebního skladatele se jedná?

a) Johannes Brahms
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Petr Iljič Čajkovskij

d) Joseph Haydn 

e) Richard Wagner

(c) 2022Masarykova 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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38
Mezi významné české spisovatele dvacátého století patří BohumilHrabal. Která
z následujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto autora?
a) Noc a naděje; Proces; Příběh inženýra lidských duší; Slavnosti sněženek;

Ostře sledované vlaky

b) Asanace; Slavnosti sněženek; Obsluhoval jsem anglického krále;Městečko,
kde se zastavil čas; Proces

c) Taneční hodiny pro starší a pokročilé; Asanace; Městečko, kde se zastavil
čas; Ostře sledované vlaky; Proces

d) Krasosmutnění; Asanace; Bambini di Praga; Ostře sledované vlaky; Pábi-
telé 

e) Postřižiny; Slavnosti sněženek; Ostře sledované vlaky; Obsluhoval jsem an-
glického krále; Příliš hlučná samota 

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta?
EU:lle on luonteenomaista sen kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus, ja EU:ssa pu-
hutut kielet ovat olennainen osa sen kulttuuriperintöä.
a) rumunština 

b) finština 

c) chorvatština 

d) maďarština 

e) dánština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je nizozemský postimpresionista.
Obraz pochází z druhé poloviny devatenáctého století. Třebaže jej malíř vytvo-
řil po paměti během dne, znázorňuje noční pohled z pokojového okna sanato-
ria v jihofrancouzskémměstě Saint-Rémy-de-Provence. V centrální pozici je na
obraze zachycena obec, nad ní pak vířící obloha. O které dílo se jedná?
a) Hvězdná noc
b) Západ slunce 

c) Sen letní noci 
d) Nebeští jezdci 

e) Noční hlídka 

41
Režisérem toho filmu natočeného v sedmdesátých letech dvacátého století je
americký režisér Woody Allen, který současně hraje hlavní mužskou roli neu-
rotického romantika zamilovaného do venkovské dívky toužící po kariéře zpě-
vačky. V průběhu filmu seAllenova postava obrací na diváky a diskutuje s nimi,
používá vysvětlující titulky a animace. O který film se jedná?

a) Annie Hallová 

b) Sladký život
c) Zahraj to znovu, Same 

d) Hana a její sestry

e) Láska ve městě 

42
Kterým termínem se v sociologii označuje soubor aktuálních i potenciálních
zdrojů, které může určitá osoba využívat díky tomu, že se zná s druhými
lidmi?
a) sociální kapitál 
b) sociální stratifikace 

c) sociální mobilita 

d) sociální facilitace 

e) sociální reprodukce 
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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Pití dostatečného množství tekutin je důležité pro řadu tělesných funkcí,

mimo jiné pomáhá srdci snadněji pumpovat krev. Studie, která byla zveřejněna
v časopise European Heart Journal, zjistila, že s každým zvýšením hladiny
sodíku v séru o 1 mmol/l v rámci normálního rozmezí se pravděpodobnost
vzniku srdečního selhání zvyšuje o 5%. Srdeční selhání je stav, kdy srdeční sval
nedokáže přečerpávat dostatek krve, aby uspokojil běžné potřeby organismu.
Vědci ve studii analyzovali informace od více než 11 tisíc dospělých ve věku 45
až 66 let a sledovali je po dobu 25 let. Při zkoumání úrovně hydratace se vědci
zaměřili na hladinu sodíku v krvi účastníků, známou také jako sérová koncent-
race sodíku, která se zvyšuje s tím, jak se snižuje hladina tekutin v krvi člověka.
Normální rozmezí sérové koncentrace sodíku je 135 až 146 mmol/l, ačkoli hod-
noty na horní hranici tohoto rozmezí by mohly v těle člověka vyvolat nutnost
začít šetřit vodou, uvedla hlavní autorka studieNatalia Dmitrieva. Vědci zjistili,
že u lidí s hladinou sodíku v séru na horní hranici normálního rozmezí – nad
143mmol/l – se v průběhu 25 let zvýšilo riziko vzniku srdečního selhání o 39%
ve srovnání s těmi, kteří měli nižší hladinu sodíku v séru. Zjištění platila i poté,
co vědci vzali v úvahu faktory, které mohou ovlivnit riziko srdečního selhání,
včetně věku, pohlaví, BMI, hladiny cholesterolu, kuřáctví, vysokého krevního
tlaku a toho, zda si účastníci obvykle přidávají sůl do jídla. Ze studie byli vylou-
čeni účastníci, kteří na začátku studie trpěli cukrovkou, obezitou nebo srdeč-
ním selháním. Není jasné, proč neoptimální hydratace může zvyšovat riziko
srdečního selhání, ale když člověk pije méně vody, jeho tělo uvolňuje antidiu-
retický hormon (ADH), který říká ledvinám, aby šetřily vodou a produkovaly
menší objem koncentrovanější moči. Zároveň se v těle aktivuje systém renin-
angiotenzin-aldosteron, který může přispívat k vysokému krevnímu tlaku, což
„je hlavní kardiovaskulární rizikový faktor“, uvedla Dmitrieva. (upravený úry-
vek z článku na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Jak souvisí hladina sodíku v krvi coby ukazatel příjmu soli v potravě s ri-

zikem rozvoje vysokého tlaku?
b) Jak nízká hydratace ovlivňuje uvolňování antidiuretického hormonu a ak-

tivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron?
c) Jak souvisí hladina sodíku v krvi coby ukazatel hydratace organismu s ri-

zikem vzniku srdečního selhání?
d) Jaké jsou hlavní kardiovaskulární rizikové faktory u osob ve středním a

vyšším věku?
e) Jaká je optimální úroveň sérové koncentrace sodíku u osob ve středním a

vyšším věku?
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44
Jaký hlavní závěr výzkumníci v popisované studii učinili?
a) Sérová koncentrace sodíku na horní hranici normy znamená zvýšené ri-

ziko vzniku srdečního selhání v následujících 25 letech o 39% oproti oso-
bám s nižší hladinou. 

b) Třebaže hranice normy pro sérovou koncentraci sodíku je 146 mmol/l,
optimální hodnota pro osoby ve středním a vyšším věku je maximálně
143 mmol/l. 

c) Zvýšený příjem soli se ukázal být průkazným prediktorem rizika vzniku
srdečního selhání, kdy rozdíl 1% v sérové koncentraci sodíku znamenal
o 5% vyšší riziko srdečního selhání. 

d) Hlavním kardiovaskulárním rizikovým faktorem u osob ve vyšším a střed-
ním věku se ukázal být vysoký tlak, spolu s kouřením, obezitou a diabe-
tem. 

e) Čím nižší je příjem vody, tím vyšší je pravděpodobnost zvýšeného uvol-
ňování antidiuretického hormonu a aktivace systému renin-angiotenzin-
aldosteron. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) Autorům studie se podařilo zcela objasnit mechanismus vztahu mezi mí-

rou hydratace a rizikem vzniku srdečního selhání. 
b) Ve studii byly zjišťovány rovněž údaje související s vybranými stravovacími

zvyklostmi účastníků. 
c) V době ukončení studie měli všichni její účastníci více než 65 let. 
d) Nazačátku studie zahrnoval výzkumný soubor více než 11 tisíc osob, které

netrpěly cukrovkou, obezitou nebo srdečním selháním. 
e) Na vztah mezi hodnotou sérové koncentrace sodíku a rizikem vzniku sr-

dečního selhání nemělo vliv, zda člověk kouří nebo je nekuřák. 

46
Jedním z možných limitů studie je, že neměřila přímo množství přijatých te-
kutin, ale použila sérovou koncentraci sodíku jako zástupný ukazatel úrovně
hydratace. Které ze zjištění předchozích studií, pokud by byla platná, tento po-
stup nejvíce opodstatňují?
a) Uosob s vysokým tlakem vede snížení příjmu soli kmírnému snížení krev-

ního tlaku. 
b) Doporučené množství tekutin je 1,5 až 2 litry pro ženy a 2 až 3 litry pro

muže, většina lidí však není schopna doporučený objem běžně přijímat. 
c) Rozdíly v množství vypitých tekutin mají na hladinu sodíku v séru mno-

hem větší vliv než rozdíly vmnožství soli, které lidé snědí, protože ledviny
obvykle velmi dobře vylučují přebytečnou sůl. 

d) Potřeba příjmu tekutin se může lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně
úrovně fyzické zátěže. 

e) Osobám s určitým onemocněním, např. srdečním selháním, které někdy
vede k hromadění tekutin v těle, může být doporučeno omezení příjmu
tekutin. 
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47
Předchozí výzkum stejného vědeckého týmu na souboru myší náhodně roz-
dělených do dvou skupin ukázal, že myši, které měly po celý život mírně ome-
zený přístup k vodě měly oproti myším s neomezeným přístupem k vodě vyšší
riziko vzniku ztvrdnutí srdečního svalu známého jako srdeční fibróza, které je
spojeno se srdečním selháním. V jakém vztahu je toto zjištění k hlavnímu zá-
věru studie popisované v zadání?
a) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože není možné

srovnávat výsledky studie na lidských subjektech a na myších, u kterých
mohou být etiologické faktory srdečních onemocnění zcela odlišné. 

b) Podporuje závěry studie popisované v zadání a nabízí možný vysvětlující
mechanismus zvýšeného rizika srdečního selhání spojeného s nižší hydra-
tací u lidských subjektů. 

c) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože způsob mě-
řenímíry hydratace byl v obou studiích zcela odlišný – u lidských subjektů
šlo o míru sérové koncentrace sodíku, která u myší zjišťována nebyla. 

d) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože ve studii na
lidských subjektech nebyl nikomu příjem tekutin omezen. 

e) Oslabuje závěry studie popisované v zadání, protože u lidských subjektů
s nižší úrovní hydratace bylo zjištěno pouze zvýšené riziko srdečního se-
lhání, nikoli riziko vzniku srdeční fibrózy. 

Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řáduUniverzityKarlovy, článek 3 (Or-

ganizace studia):
1.Akademický rok trvá dvanáct kalendářníchměsíců. 2.Akademický

rok se dělí zpravidla na zimní semestr a letní semestr. Součástí akademického
roku jsou také zkoušková období a prázdniny. 3. Rámcový průběh akade-
mického roku stanoví rektor po projednání s děkany v Harmonogramu akade-
mického roku formou opatření rektora. Začátek výuky, zkouškového období,
praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti stanoví po schválení
rektorem děkan fakulty v Harmonogramu akademického roku pro příslušnou
fakultu ve formě opatření děkana. Děkani fakult, které společně uskutečňují
studijní program podle čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu, stanoví tyto podrob-
nosti po vzájemné dohodě. 4. Po dobu prázdnin lze konat praxe, laboratorní
práce, tělovýchovné kurzy, exkurze apod. a plnit kontroly studia předmětů.
5. Studijní pobyt na jiné, zpravidla zahraniční vysoké škole organizovaný uni-
verzitou v rámci studia daného studijního programu je součástí tohoto studia.
6. Výuka na univerzitě je s výjimkou přednášek určena pouze pro studenty
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univerzity. Je-li to nutné k zajištění účasti studentů univerzity na výuce, může
děkan opatřením účast veřejnosti na přednáškách omezit.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Akademický rok se vždy dělí na dva semestry a prázdniny. 
b) Začátek a konec období zápisu předmětů na jednotlivých fakultách stano-

vuje svým opatřením rektor univerzity. 
c) Veřejnost se může účastnit přednášek na univerzitě, pokud opatření dě-

kana nestanoví jinak. 
d) Rámcový harmonogram akademického roku na univerzitě stanoví rektor

po schválení děkany fakult. 
e) Zkoušky, coby jednu z forem kontroly studia předmětů, lze skládat vý-

hradně ve zkouškovém období. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) Rektor schvaluje harmonogram akademického roku jednotlivých fakult. 
b) Absolvuje-li student pobyt na zahraniční univerzitě, tento pobyt se mu

vždy započítá do studia v rámci jeho studijního programu. 
c) Termín začátku zkouškového období na fakultě určuje děkan fakulty for-

mou opatření děkana. 
d) Některé kurzy je možné absolvovat i během prázdnin. 
e) Studijní programmůže být uskutečňován společně dvěma nebo více fakul-

tami. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je specificita, tj. pravděpodobnost, že
test má negativní výsledek u osoby, která netrpí testovanou chorobou. Specifi-
cita testu XYZ je 50%. Jaká je přibližná pravděpodobnost, že testujeme-li 5 zdra-
vých osob testem XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich pozitivní?

a) 33%  b) 50%  c) 77%  d) 10%  e) 97% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

“Medical” cannabis has surged in popularity as 36 states and the District
of Columbia have commercialized its use for myriad health conditions through
medical marijuana cards (MMC). “In our study of patients randomized to ob-
tainmedicalmarijuana cards, we learned there can be negative consequences to
using cannabis for medical purposes. People with pain, anxiety or depression
symptoms failed to report any improvements, though those with insomnia ex-
perienced improved sleep,” says lead author Jodi Gilman, PhD, with the Cen-
ter for Addiction Medicine at MGH. Particularly disturbing to Gilman was the
fact individuals with symptoms of anxiety or depression— the most common
conditions for which medical cannabis is sought—were most vulnerable to de-
veloping cannabis use disorder (CUD). CUD symptoms include the need for
more cannabis to overcome drug tolerance, and continued use despite physi-
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cal or psychological problems caused by the cannabis. MGH researchers began
their trial in 2017 with 269 adults (average age of 37) from the greater Boston
area who were interested in obtaining a medical marijuana card. One group
was allowed to get MMCs immediately, while the second group, designed to
serve as a control, was asked to wait 12 weeks before obtaining a card. Both
groups were tracked over 12 weeks. The team found that the odds of develo-
ping CUDwere nearly two times higher in theMMC cohort than in the wait list
control group, and that by week 12, 10 percent of the MMC group had develo-
ped a CUD diagnosis, with the number rising to 20 percent in those seeking a
card for anxiety or depression.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) More than a fifth of the MMC group developed cannabis use disorder du-

ring the first 12 weeks of the study. 
b) Some positive effects were observed in some of the study participants

using cannabis. 
c) No members of the control group who did not receive medical marijuana

cards developed symptoms of CUD during the first 12 weeks of the study. 
d) The effect of medical cannabis on pain relief was demonstrated in the cited

study. 
e) The control group in the study consisted of people who had been denied

a medical marijuana card. 

52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) Peoplewho suffer from anxiety or depression,which are themost common

reasons for seeking medical cannabis, are also the most likely to develop
CUD. 

b) Members of the control group were approximately half as likely as mem-
bers of the MMC group to develop CUD during the 12 weeks of the study. 

c) Participants in the study were randomly divided into two groups, one of
which served as a control. 

d) The craving to use cannabis, despite the mental or physical difficulties
caused, may be a symptom of CUD. 

e) The experiment confirmed that cannabis users who suffer from anxiety or
depression develop CUD symptoms faster than users without these dis-
orders. 

53
The text contains the adjective vulnerable. Which of the following expressions
has the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective
is used in the text.
a) weak

b) fragile 

c) unpredictable 

d) susceptible 

e) unstable 
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54
An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) China has promised to continue reducing its excess capacity in coal mi-

ning and steel production, which has been the cause of trade disputeswith
many countries. 

b) In a recent study, researchers found that kids who met clinical criteria for
video game addiction performed worse at school. 

c) With so many mortgage deals around, getting expert help in finding the
right product to suit your financial needs can be highly advantageous. 

d) I have to be careful not to spill the beans about our findings and recom-
mendations today, but I can tell you that this report has some interesting
things to say about how the federal government manages risk. 

e) I don’t usually like lima beans, but these had a subtle taste rather than the
overpowering flavor of normal lima beans, and they didn’t have the usual
crumbly texture. 

55
Perfectionismhas been conceptualized as a personality variable that underlies a
variety of psychological problems. Recently, however, theorists and researchers
have begun to distinguish between two opposite types of perfectionism, one of
which is a maladaptive form that results in emotional distress, while the other
is relatively _____.

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.
a) limited 

b) benign 

c) dangerous
d) unknown 

e) bad 

56
Which of the following statements about the European Parliament is not correct
(as of January 2022)?
a) The Parliament is directly elected every five years. 
b) The Parliament is composed of 705 members. 
c) The next election to the Parliament will be in 2026. 
d) The Parliament’s headquarters are in Strasbourg, France. 
e) The current president of the Parliament is Roberta Metsola. 
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57
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had
gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy
had been with him. But after forty days without a fish the boy’s parents had
told him that the old man was now definitely and finally salao, which is the
worst form of unlucky, and the boy had gone at their orders in another boat
which caught three good fish the first week. It made the boy sad to see the old
man come in each day with his skiff empty and he always went down to help
him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was
furled around the mast. The sail was patched with flour sacks and, furled, it
looked like the flag of permanent defeat.

The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his
neck. The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from
its reflection on the tropic sea were on his cheeks. The blotches ran well down
the sides of his face and his hands had the deep-creased scars from handling
heavy fish on the cords. But none of these scars were fresh. They were as old as
erosions in a fishless desert.

Everything about himwas old except his eyes and theywere the same color
as the sea and were cheerful and undefeated.

Which of the following statements about the book (from which the above
excerpt is taken) is not true?
a) The author of the book was awarded the Nobel Prize in Literature. 
b) The book was originally written in English. 
c) The author of the book also published the dystopian satirical novelAClock-

work Orange. 
d) The book was written by an American author. 
e) The book was written and published in the early 1950s. 

58
Ian, John, and Kevin are three friends with the following occupations: doctor,
police officer, and teacher (not necessarily in this order). Each of them drives a
car of a different brand: Audi, BMW, or Citroën (again, not necessarily in this
order). We also know the following:
• Ian is a doctor, and he does not drive an Audi.
• John does not drive a BMW.

Choose the statement that is false if we assume that: The teacher drives a
BMW.
a) John is not a teacher. 
b) John does not drive an Audi. 
c) Kevin is not a police officer. 

d) Ian drives a Citroën. 
e) The police officer drives an Audi. 
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In Honza’s English language coursebook, unit 1 contains a certain number of
new expressions to learn. In every following unit, the number of new expressi-
ons increases by four compared to the previous unit. Honza has recently disco-
vered that the number of new expressions in unit 5 is exactly three times that
of unit 1. He has been systematically following the coursebook unit by unit
from the beginning and today he learned his 200th expression. What unit is he
currently at?
a) 10  b) 8  c) 12  d) 11  e) 9 

60

Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

a) A, C, D, E b) A, A, B, B c) A, D, E, E d) A, A, A, A e) B, B, C, C 
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Test studijních předpokladů
(c) 2022 Masarykova univerzita

Varianta 04



Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článku Inteligentní robotický systém předpoví skli-

zeň rajčat i odhalí škůdce uveřejněném na serveru tyden.cz. Jednotlivé věty jsou
označeny číslem v závorkách před začátkem věty.

(1) Vědci z Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované
informatiky zlínské univerzity vyvíjejí ve spolupráci se zlínským holdingem
NWT inteligentní robotický systém, který bude ve sklenících s rajčaty analyzo-
vat jednotlivé rostliny. (2) Bude schopen vyhodnotit produkci, _____ objem i
kvalitu sklizně i včas _____ potenciální škůdce. (3) Zhruba do roku a půl by
systém měl být nasazen ve skleníku, poté bude testován, do dvou a půl let
by mělo přijít komerční využití, řekl ve čtvrtek novinářům vedoucí projektu
a ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence Roman Jašek. (4) Systém se
testuje na Farmě Bezdínek na Karvinsku, která patří do holdingu NWT a jež
obhospodařuje největší produkční skleníky v zemi. (5) Rajčata tam pěstuje asi
na deseti hektarech. (6) Systém bude _____ tak, že mezi jednotlivými řádky
ve velkokapacitních sklenících bude po kolejích jezdit robot a bude _____ kaž-
dou rostlinu a plody rajčat, jejich velikost i barvu. (7) „Stroj ulehčí práci far-
mářům, rozpozná rostlinu, dokáže identifikovat, že není ve správném stavu,
a upozorní na anomálii. (8) Ve sklenících je nebezpečí zavlečení škůdců, kteří
mohou napáchat velké škody. (9) Na základě dat jsme schopni zjistit, kde je lo-
žisko nákazy škůdců,“ uvedl ředitel divize Efektivní ICT společnosti NWT Vít
Štěpánek. (10) Farmy jsou podle něj tlačeny k tomu, aby dokázaly přesně říci,
jak objemná a v jaké kvalitě bude jejich předpokládaná sklizeň. (11) Systém
bude autonomní a bude farmářům nápomocný.

1
Ve větě č. 6 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.

a) vypadat; posuzovat
b) pokračovat; ověřovat
c) běžet; hodnotit

d) fungovat; zkoumat
e) pracovat; analyzovat

2
Ve větě č. 2 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo nejlépe hodí.

a) prorokovat; představit
b) předpovědět; odhalit
c) identifikovat; projevit

d) označit; odkrýt
e) poznat; vyzradit

3
Ve větě č. 11 se nachází slovo autonomní. Která z nabízenýchmožností se uvede-
nému slovu svým významem nejvíce blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) autoritativní 
b) komplexní 

c) svobodný

d) samostatný

e) spontánní 
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4
Ve větě č. 7 se nachází slovo anomálie. Která z nabízených možností se uvede-
nému slovu svým významem blíží nejméně? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) odlišnost
b) nepravidelnost

c) odchylka 

d) nestálost
e) zvláštnost

5
Zaobíráme-li se v archeologii nálezy kachlů, až příliš často nám nezbývá než
přiznat, že nejsme schopni uspokojivě charakterizovat sociální postavení ně-
kdejších uživatelů konkrétních otopných zařízení.Úvahy o původu (a nezřídka
také o relativní chronologii) těchto artefaktů je tak nutné považovat v zásadě za
_____. Při hodnocení proto volíme obecně znějící konstatování, která v podstatě
kategorizují pouze sídelní povahu té které lokality.

Vyberte, který pojem se nejlépe hodí na vynechané místo.
a) nevhodné 

b) ověřené 

c) spekulativní 
d) správné 

e) definitivní 

6
Určete správné znění latinského výroku, který zdůrazňuje historickou podmí-
něnost mravního jednání.

a) Nullum crimen sine lege. 
b) Tempus vulnera sanat. 
c) Historia magistra vitae. 

d) Mores secundum tempus. 
e) Memento mori. 

7
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) Radek je zvyklý na maminčinu kuchyni a je s ní spokojený. 
b) Ernst se tak zamiloval do Dorothey Tanningové, že opustil bezstarostný

život s milionářkou a dal přednost lásce k mladé a pohledné malířce. 
c) Byt se nacházel ve viditelném nepořádku, přítomné zaujaly především

střepy a polštáře na podlaze v koupelně. 
d) Domnívala se, že její čin získá vyšší váhu, když bude mít tolik diváků na

tak důležitém místě. 
e) Naprestižnímezinárodní konferenci vystoupilamladá a nadějná vědkyně,

která představila a diskutovala o svém referátu z oblasti mezikulturní psy-
chologie. 
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Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

A =
B

A
B

1
A = A

AB−A

A
= ?

a) 1  b) 2  c) 0,5  d) 4  e) 16 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

|y| ≤ 1 − |x − 1| ?

a)

x

y

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

x

y



10
Seřaďte následující délky od nejmenší po největší:
• A je obvod kruhu o průměru x.
• B je obvod čtverce s úhlopříčkou délky x.
• C je trojnásobek výšky rovnostranného trojúhelníka o straně x.

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

11
Petr si koupil litrovou minerálku. Potřeboval však vypít přesně dva a půl litru
tekutin. Proto opakovaně, když upil právě polovinu láhve, dolil ji vodou do
plna a důkladně promíchal. Po posledním dolití dopil celý zbytek lahve a cel-
kem tak vypil požadovaného dva a půl litru tekutin. Kolik procent původní
minerálky bylo v poslední Petrově dávce tekutin?
a) 10 až 15 procent
b) méně než 10 procent

c) 15 až 25 procent
d) více než 35 procent

e) 25 až 35 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x, 1) ⋆ (1, v) = (2,−1) ⋆ (u, v) a (u, v) ⋆ (3,−3) = 9.

Čemu je rovno číslo y, jestliže platí:
(1,−2) ⋆ (x, y) = 14

a) −2  b) 6  c) −8  d) 3  e) −4 

13
Vyberte nejmenší číslo.

a)
11

3
:

5

4
b) 810,25 c) log0,5 0,125 d)

5

4
+

5

3
e)

√

19

2
− 1

4
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet čísel
na úhlopříčce obsahující x je třetinový oproti součtu čísel na druhé úhlopříčce.
Určete číslo x2 + x + 1.

? ?
? x

20
12

14 18

a) 43  b) 3  c) 13  d) 31  e) 21 

15
Petr a Jirka mají dnes narozeniny. Před třemi lety byl Petr čtyřikrát starší než
Jirka. Za tři roky bude Petr dvakrát starší než Jirka. V jakém poměru je jejich
věk právě dnes?
a) 3:1  b) 7:3  c) 5:2  d) 8:3  e) 7:2 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou dvakrát (při-
čemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 60. O ko-
lik se bude výsledek lišit, zmenšíme-li číslo A o dvě a počet opakování zůstane
stejný?

vstup/vystupvstup/vystup

A. A.+A +A



a) 24  b) 30  c) 6  d) 36  e) 12 
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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 4 a následně ⊖ 5  b) 5  c) ⊖ 5  d) 3 a následně 2  e) 6 
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V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b) 

c)  d) 

e) 

19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) x, z b) ⊖x, y c) x, y d) ⊖x, z e) ⊖y, z 

21

V zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 

strana: 8
varianta: 04

(c) 2022Masarykova 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.



23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně
je jedno z písmen UAKYIV. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena KYIV. Na
začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní straně
je již připraveno písmeno K.

a) 2 › 1 › 1 b) 1 › 1 › 1 c) 1 › 2 › 1 d) 1 › 2 › 2 e) 2 › 1 › 2 

24
Vmožnostech odpovědí vidíte krychle rozložené doplochy.Určete, která krychle
se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen na mož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): B, Z.

a) 32 b) 25 c) 22 d) 28 e) 24 

strana: 10
varianta: 04

(c) 2022Masarykova 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.



Analytické myšlení

26
Kamarádi Adam, Bedřich, Cyril, David a Emil si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označili, jaké barvy nemají v oblibě. V druhé
z tabulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých bar-
vách (každý záznamv tabulce odpovídá jednomu kusu). Každý chlapec dostal
tričko svojí velikosti a jiné barvy, než označil křížkem. Z následujícíchmožností
vyberte tvrzení, které je určitě pravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Adam L x x
Bedřich M x x
Cyril M x x
David S x x
Emil M x x

barva velikost 1ks
černá S M
bílá M
modrá M M L
zelená S L M

a) Má-li Adam tričko odlišné barvy od ostatních, pak Bedřich má modré
tričko. 

b) David má tričko stejné barvy, jako některý další z chlapců. 
c) Od každé barvy jedno tričko zbylo. 
d) Má-li David s Cyrilem stejnou barvu trička, pak Emil má zelené tričko. 
e) Některý z chlapců má bílé tričko. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni učitelé jsou vzdělanci.
2. Žádný vzdělanec není mladík.
3. Některý učitel je mladík.
4. Některý mladík je vzdělanec.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Vyberte správný zá-
věr.
a) Výroky 1, 2 a 3 nejsou v rozporu – mohou platit současně. 
b) Z výroku 1 spolu s výrokem 4 vyplývá výrok 3. 
c) Z výroku 1 spolu s výrokem 3 nevyplývá výrok 4. 
d) Z výroku 2 spolu s negací výroku 1 vyplývá výrok 3. 
e) Výrok 2 je negací výroku 4. 

(c) 2022Masarykova 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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Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže Tomáš není ženatý, pak nemá děti.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Jestliže Tomáš nebydlí v podnájmu, pak je ženatý.“

Které z následujících tvrzení nemůžeme dosadit na místo druhého?
a) Tomáš bydlí v podnájmu a nemá děti. 
b) Jestliže Tomáš nebydlí v podnájmu, pak má děti. 
c) Jestliže Tomáš nemá děti, pak bydlí v podnájmu. 
d) Tomáš je ženatý a nemá děti. 
e) Jestliže má Tomáš děti, pak nebydlí v podnájmu. 

29
Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 5:2. Pomalejší z nich v průměru naložil 60 beden za 90 mi-
nut. Za jak dlouho by rychlejší z nich naložil 75 beden? (Předpokládáme, že
jejich pracovní tempo je stálé.)

a) 1 h 15min b) 80min c) 3/4 h d) 2/3 h e) 50min 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohem nebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

A 2 B

3

4

1 D E

C 1



a) pole B  b) pole E  c) pole A  d) pole C  e) pole D

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 1 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si určitě nezvolil lichou číslici.
• Bedřich si zvolil číslici větší než pět.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou).
S1 Součet Adamova a Bedřichova čísla je sudý.
S2 Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po dělení třemi.
S3 Bedřichovo číslo je alespoň dvakrát větší než Adamovo.
a) S2, S3, S1  b) S3, S2, S1  c) S1, S3, S2  d) S2, S1, S3  e) S3, S1, S2 
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32
Dva z následujících útvarů mají stejný obsah. Které?

LK M NJ 

a) K, N  b) J, N  c) K, L  d) J, M e) L, N 

33
Je dáno pět tvrzení:
1. Jestliže je Pavel atlet, pak není lyžař.
2. Pavel není lyžař nebo je atlet.
3. Jestliže je Pavel lyžař, pak je atlet.
4. Jestliže je Pavel lyžař, pak není atlet.
5. Jestliže Pavel není atlet, pak je lyžař.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až šesté hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
Naobrázku je stavna počátku apo třech hodinách. V jakém stavu bymohla

být mřížka po šesti hodinách od počátku?

00:00 03:00 

a) 06:00  b) 06:00  c) 06:00  d) 06:00  e) 06:00 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici se na mapě nachází ukrajinské město Lvov.

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

36
Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.

a) Friedrich Nietzsche 

b) Henry Ford 

c) David Livingstone 

d) Matka Tereza 

e) Paul Verlaine 

37
Tvorba tohoto skladatele, který žil v letech 1840 až 1893,má sice svérázný ruský
charakter, přijímá však také západní vlivy. Bývá označován za jednoho z hlav-
ních tvůrců hudebního romantismu.Mezi jeho nejznámější díla patří např. jeho
symfonie či balety Labutí jezero a Louskáček.

O kterého hudebního skladatele se jedná?
a) Fryderyk Chopin 

b) Modest Petrovič Musorgskij
c) Alexandr Borodin 

d) Petr Iljič Čajkovskij
e) Igor Stravinskij
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38
Mezi významné české spisovatele dvacátého století patří Arnošt Lustig. Která
z následujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto autora?
a) Colette z Antverp; Proces; Proměna; Noc a naděje; Nemilovaná: Z deníku

sedmnáctileté Perly Sch. 
b) Dita Saxová; Lea: Dívka z Leeuwardenu; Krásné zelené oči; Modlitba pro

Kateřinu Horovitzovou; Asanace 

c) Lea:Dívka z Leeuwardenu;Krasosmutnění; Transport z ráje; Colette zAntverp;
Vyrozumění 

d) Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou; Colette z Antverp; Démanty noci;
Noc a naděje; Krásné zelené oči 

e) Krásné zelené oči; Asanace; Nemilovaná: Z deníku sedmnáctileté Perly
Sch.; Proměna; Dita Saxová 

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta?
A UE caracteriza-se pela sua diversidade cultural e linguística e as línguas faladas nos
países da UE constituem uma componente essencial do seu património cultural.
a) slovinština 

b) finština 

c) italština 

d) nizozemština 

e) portugalština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je katalánský malíř, známý svými
surrealistickými díly. Obraz vznikl v první polovině dvacátého století. Inspirací
byl údajně malířův sen a dílo má znázorňovat metafyzický obraz času pohlcu-
jícího sebe sama – na obrazu se několikrát vyskytují hodiny. O které dílo se
jedná?
a) Cesta na věčnost
b) Sen 

c) Naplnění 

d) Zahrada pozemských rozkoší 
e) Persistence paměti 

41
Režisérem toho krátkého filmu natočeného v první polovině dvacátého století
je španělský režisér Luis Buñuel, který je rovněž spoluautorem scénáře – dru-
hým scénáristou byl Salvador Dalí. Při psaní scénáře použili metodu podobnou
surrealistickému automatickému psaní a výsledný film je tak tvořen rychlým
sledem surrealistických obrazů. O který film se jedná?
a) Sladký život
b) Barcelona 

c) Andaluský pes
d) Ženy na pokraji nervového zhroucení 
e) Iluze cestuje tramvají 

42
Kterým termínem se v sociologii označuje možnost jednotlivce či skupiny par-
ticipovat na statcích, službách či hodnotách, z jejichž užívání jsou ostatní vylou-
čeni?
a) sociální alokace 

b) kulturní kapitál 
c) sociální privilegium 

d) sociální status
e) sociální kapitál 

(c) 2022Masarykova 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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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Jak diabetes 1. typu, kdy tělo neprodukuje dostatek inzulínu, tak diabetes

2. typu, kdy buňky vykazují inzulínovou rezistenci, mohou zhoršit mužskou
plodnost. Například cukrovka a s ní spojená vysoká hladina cukru v krvi může
narušit produkci testosteronu i spermií, což přispívá k nízkémupočtu spermií a
erektilní dysfunkci, a studie naznačují, že toto onemocnění je také spojeno s po-
škozením DNA ve spermatických buňkách. Dosavadní studie však zatím ne-
zkoumaly vliv léků na cukrovku. Nová studie publikovaná vAnnals of Internal
Medicine analyzovala data z více než 1,1milionu porodů získaných z dánského
národního registru. Z výzkumu byli vyloučeni novorozenci narození matkám
s diagnózou cukrovky nebo vysokého krevního tlaku. Vědci využili také re-
gistr receptů, aby zjistili všechny předepsané léky, které si otcové dětí během
sledovaného období vyzvedli v lékárnách. Vývoj a dozrávání spermií trvá při-
bližně tři měsíce, takže děti byly považovány za exponované léku na cukrovku,
pokud si jejich otec v tříměsíčním období před početím vyzvedl alespoň jeden
recept. Tým zahrnul do této analýzy tři skupiny léků na cukrovku fungujících
na odlišných principech: inzulin, metformin a sulfonylurea. Analýza ukázala,
že z 1,1 milionu dětí zahrnutých do analýzymělo více než 36 500 alespoň jednu
závažnou vrozenou vadu. Více než 7 000 dětí z celkového počtu bylo vystaveno
působení jednoho ze tří léků na cukrovku. Míra výskytu vrozených vad u dětí
vystavených inzulínu odpovídala míře výskytu v obecné populaci. U dětí, je-
jichž otcové měli předepsaný metformin, však byla míra výskytu vrozených
vad vyšší – 5,2%.Mezi dětmi vystavenýmimetforminu byla ve srovnání se zbyt-
kem studované populace obzvláště vysoká míra vrozených vad pohlavních or-
gánů a tyto vrozené vady pohlavních orgánů se objevily pouze udětímužského
pohlaví. Počet dětí vystavených působení sulfonylurey byl relativně malý – asi
650 ve srovnání s 1 450 ve skupině s metforminem– takže autoři nemohli s jis-
totou určit, zda tyto léky nesou související riziko vrozených vad. (upravený
úryvek z článku na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Jak velké riziko představuje onemocnění otce diabetem prvního nebo dru-

hého typu pro vznik vrozených vad pohlavních orgánů?
b) Jak velké riziko představuje užívání léků na cukrovku v období vývoje

spermií pro plodnost a pravděpodobnost erektilní dysfunkce?
c) Jak ovlivňuje užívání léků na cukrovku v období vývoje spermií produkci

testosteronu u mužů s diabetem prvního a druhého typu?
d) Jak velký je výskyt závažných vrozených vad u dětí, jejich otecmá diagnos-

tikovaný diabetes prvního nebo druhého typu?
e) Jak souvisí otcovo užívání léků na cukrovku v období vývoje spermií před

početím dítěte s rizikem závažných vrozených vad dítěte?

strana: 16
varianta: 04

(c) 2022Masarykova 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.



44
Jaký hlavní závěr data z popisované studie podporují?
a) Užívání metforminu v období vývoje spermií představuje ve srovnání

s užíváním sulfonylurey vyšší riziko pro plodnost a zvyšuje pravděpo-
dobnost erektilní dysfunkce. 

b) Diabetes prvního nebo druhého typu u otce zvyšuje sám o sobě riziko vro-
zených vad pohlavních orgánů. 

c) Užívánímetforminu ovlivňuje umužů s diabetemprvního a druhého typu
produkci testosteronu a tím i jejich plodnost. 

d) Užívání metforminu v období před početím může představovat zvýšené
riziko vrozených vad dítěte. 

e) Diabetes prvního nebo druhého typu u otce představuje zvýšené riziko
vrozených vad dítěte. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) Pokud se u dětí otců užívajících metformin vyskytla vrozená vada pohlav-

ních orgánů, šlo o chlapce. 
b) Podíl výskytu vrozených vad u 1,1 milionu dětí, jejichž data byla ve studii

analyzována, nebyl vyšší než 4%. 
c) Velikost souboru otců užívajících v období vývoje spermií sulfonylureu

nebyla dostatečně velká pro posouzení vztahu užívání této látky s rizikem
vrozených vad. 

d) Pokud měla matka dítěte diagnostikovaný vysoký krevní tlak, nebylo její
dítě do studie zařazeno. 

e) Míra výskytu vrozených vad dětí otců, kteří v období vývoje spermií uží-
vali inzulín, přesahovala 5%. 

46
Následnými analýzami autoři popisované studie zjistili, že dětí, jejichž otcové
užívali metformin mimo kritické tříměsíční okno vývoje spermií, se zvýšené
riziko vrozených vad netýkalo, a že u neexponovaných sourozenců dětí s vro-
zenými vadami nebyla objevena zvýšená míra vrozených vad. V jakém vztahu
je toto zjištění k hlavnímu závěru studie popisované v zadání?
a) Podporuje závěry studie, že užívání metforminu zasahuje do vývoje sper-

mií umužů s diabetem prvního a druhého typu a tím ovlivňuje jejich plod-
nost. 

b) Podporuje závěry studie, že diabetes prvního nebo druhého typu u otce
zvyšuje sám o sobě riziko vrozených vad pohlavních orgánů. 

c) Podporuje závěry studie, že metformin zvyšuje riziko vrozených vad tím,
že nějakým způsobem zasahuje do vývoje spermií u otce. 

d) Podporuje závěry studie, že diabetes prvního nebo druhého typu u otce
představuje sám o sobě zvýšené riziko vrozených vad dítěte. 

e) Oslabuje závěry studie, žemetformin zvyšuje riziko vrozených vad tím, že
nějakým způsobem zasahuje do vývoje spermií u otce. 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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47
Který z následujících aspektů studie představuje největší omezení studie poten-
ciálně oslabující závěr, že metformin zvyšuje riziko vrozené vady dítěte?
a) Otcové nebyli do skupin osob užívajících jednotlivé léky na diabetes roz-

děleni náhodně. 
b) Ze studie byly vyloučeny děti, jejichž matky měly diagnostikovaný diabe-

tes. 
c) Užívání metforminu otcem dítěte bylo stanoveno pouze na základě vy-

zvednutí receptu, nikoli údajů o skutečném užívání. 
d) U jednoho z léků na cukrovku nebylomožné provést statistické porovnání. 
e) Zvýšený výskyt vrozených vad se týkal především vrozených vad pohlav-

ních orgánů. 

Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, článek 8

(Kontroly studia):
13.Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „vel-

mi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkou-
šky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“.
Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2, použije se klasifi-
kace známkami A až F, přičemž platí, že známky A a B odpovídají známce
„výborně“ (1), známky C a D odpovídají známce „velmi dobře“ (2), známka
E odpovídá známce „dobře“ (3) a známka F známce „neprospěl/a“ (4). V pří-
padě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky
ze všech v rámci daného studia konaných zkoušek (odstavec 2 písm. e)) a klasi-
fikovaných zápočtů (odstavec 2 písm. c)) a všech opravných termínů. Zkoušky
a klasifikované zápočty uznané v souladu s ustanovením odstavce 16 a 17 se
do prospěchového průměru nezapočítávají.

14. Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše tři-
krát, tj. má právo na dva opravné termíny;mimořádný opravný termín se nepři-
pouští. Student skládá druhý opravný termín ústní zkoušky z povinného či po-
vinně volitelného předmětu před zkušební komisí, která je složena minimálně
ze dvou zkoušejících. Umožňuje-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2
opakovaný zápis předmětu, koná se ústní zkouška před zkušební komisí až
v případě druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu; tímto
není dotčeno právo fakulty umožnit skládat ústní zkoušku před zkušební ko-
misí i v jiném případě, pokud to vyplývá z vnitřního předpisu fakulty podle
čl. 19 odst. 2.

15. Počet vypsaných termínů podle odstavce 14 musí být přiměřený po-
čtu studentů a nesmí být menší než tři; alespoň dva termíny spadající do zkouš-
kového období musí být vypsány před začátkem tohoto období. Další termíny
zkoušky lze vypsat s nejméně týdenním předstihem. Pokud jsou ve zkouško-
vém období vypsány pouze tři termíny a třetí vypsaný termín je kapacitně na-
plněn, musí být jeho kapacita navýšena nebo musí být vypsán další termín,
nebrání-li tomu harmonogram akademického roku. Nedostaví-li se student na
zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován
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a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných
důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební ko-
mise.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Pokud je výsledek zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu uznán (podle

odstavce 16 a 17), započítává se do prospěchového průměru studenta. 
b) Veškeré termíny zkoušek musí být vypsány nejméně s týdenním předsti-

hem před začátkem zkouškového období. 
c) Pokud je poslední termín zkoušky ve zkouškovém období kapacitně napl-

něn, musí být vždy navýšena jeho kapacita, případně vypsán další termín. 
d) Každá ústní zkouška má jmenovánu zkušební komisi, která má vždy nej-

méně dva členy. 
e) V prospěchovém průměru není rozdíl mezi známkou C a D. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) Pokud se student ze zkoušky řádně omluví, nemusí mu termín zkoušky

propadnout. 
b) Úspěšný výsledek zkoušky může být vyjádřen písmeny A až E. 
c) Neúspěšné pokusy o zkoušku se nezapočítávají do prospěchového prů-

měru. 
d) Vnitřní předpis fakulty stanoví, zda je možné si předmět v případě ne-

úspěšného ukončení zapsat opakovaně. 
e) V předmětu, u něhož není umožněn opakovaný zápis, může student vy-

užít maximálně tří zkouškových termínů. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je specificita, tj. pravděpodobnost, že
test má negativní výsledek u osoby, která netrpí testovanou chorobou. Spe-
cificita testu XYZ je 50%. Jaká je přibližná pravděpodobnost, že testujeme-li
4 zdravé osoby testem XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich pozitivní?
a) 94%  b) 50%  c) 80%  d) 77%  e) 33% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

For the peer-reviewed study, published in the Journal of Youth and Ado-
lescence, researchers looked at data frommore than 25,000 teenagers in the Uni-
ted States who had filled out questionnaires over several years. Theymeasured
the teenagers’ overall engagement with arts activities based on a wide range of
factors, from involvement in school clubs, orchestras, choirs, and arts classes
outside school, to whether they had visited museums or been to concerts, or
read on their own. They found that the more of these activities the teenagers
were involved in, the less likely they were to report being engaged in antisocial
behaviour—ranging from misbehaving at school, to getting into fights, to cri-
minalised behaviour such as stealing and selling drugs—both at the time of
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the first survey and when they were asked again about antisocial behaviour
one and two years later. The team also found that teenagers and young people
who were more engaged in the arts were likely to have better self-control sco-
res and view antisocial behaviour negatively. These outcomes have previously
been found tomake youngpeople less likely to engage in antisocial and crimina-
lised behaviours. Researchers looked at data from two US-based longitudinal
studies, the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health and
the National Education Longitudinal Study of 1988. Samples of participants in
both studies were nationally representative. The research team analysed ques-
tionnaires filled in by teenagers and their parents between 1988 and 2002. The
average age of participants at the start of these studies was 14 to 15 years. In
one of the cohorts, about half of adolescents reported engaging in antisocial
and criminalised behaviours in the last 12 months. The average number of ti-
mes participants engaged in these behaviours over the year was 1.6.

Although the researchers found that arts engagement was linked to fewer
positive perceptions of antisocial behaviour and better self-control scores, they
could not conclude that these factors were causally responsible for the asso-
ciation between arts engagement and antisocial behaviour as the study was
observational.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) Approximately half of teenagers aged 14 to 15 reported that they had

already committed an anti-social or even criminal act. 
b) The researchers found a significant relationship between the level of ado-

lescent involvement in arts activities and the level of antisocial behaviour
one to two years later. 

c) The more arts activities adolescents practiced, the more positive their atti-
tude towards antisocial behaviour was. 

d) The average teenager commits an average of 1.6 criminal acts per year. 
e) The average age at which adolescents start committing criminal or anti-

social acts is 14 to 15 years. 

52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) The artistic activitiesmonitored by the researchers included not only active

creation, but also the reception of the results of artistic activity. 
b) In previous studies, researchers have already found a relationship between

higher self-control scores and a lower likelihood of engaging in criminali-
sed activities among young people. 

c) The study of 25,000 teenagers found a relationship between involvement
in the arts and perceptions of antisocial behaviour. 

d) Researchers have been able to show that the lack of involvement of tee-
nagers in artistic activities causes higher levels of antisocial behaviour. 

e) The samples of subjects in the longitudinal studies whose data the resear-
chers used were representative of the U.S. population. 
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53
The text contains the adjective responsible. Which of the following expressions
has the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective
is used in the text.
a) reliable 

b) consistent
c) conscientious
d) accountable 

e) trustworthy

54
An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) After many hours working overtime trying to get the financial reports

out, I discovered that my right arm was becoming increasingly difficult to
move. 

b) Patientswith veryweak legsmay need sticks, crutches, or awalking frame. 
c) Some scientific studies suggest that the most addictive video games are

fantasy role-playing games, especially for kids who are shy or unpopular. 
d) This new system is going to cost an arm and a leg in reports and proposals

and working groups and talking shops, and that’s before it’s even been
introduced. 

e) At school, I feel there is a lack of focus on practical knowledge and experi-
ence; the lessons are always focused on theoretical knowledge and memo-
rizing. 

55
Perfectionism refers to the personality trait of setting difficult goals and _____
evaluating one’s own performance in relation to the achievement of these goals.
It has strong associations with diverse symptoms of psychological maladjust-
ment and disorders, which has made it a topic of extensive research.

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.

a) critically

b) rarely

c) reliably

d) positively

e) favorably

56
Which of the following statements about the European Commission is not
correct (as of January 2022)?
a) The Commission President is proposed by the European Council and elec-

ted by the European Parliament. 
b) The Commission has a total of 81 members (3 from each EU country). 
c) The President of the European Commission is Ursula von der Leyen. 
d) The Commission is the executive branch of the European Union. 
e) The Commission is primarily based in Brussels, Belgium. 
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57
I believe that on that first night I went to Gatsby’s house I was one of the few gu-
ests who had actually been invited. People were not invited to Gatsby’s parties
– they simply went. They got into automobiles which bore them all but unbi-
dden out to Long Island, through ash and autumn and ending up at Gatsby’s
door. Once there, they were introduced by somebody who knew Gatsby, and
after that they conducted themselves according to the rules of behavior associ-
ated with an amusement park. Sometimes they came andwent without having
met Gatsby at all, came for the party with a singlemindedness and simplicity
of heart that was its own ticket of admission.

Which of the following statements about the book (from which the above
excerpt taken) is not true?
a) The author of the book is considered an important member of the Lost

Generation. 
b) The story of the book is set in the Jazz Age in New York. 
c) In the movie adaptation from 2013, the main character is played by Leo-

nardo DiCaprio. 
d) The author of the book became a close friend of Ernest Hemingway. 
e) The book was written before the First World War. 

58
Ian, John, and Kevin are three friends with the following occupations: doctor,
police officer, and teacher (not necessarily in this order). Each of them drives a
car of a different brand: Audi, BMW, or Citroën (again, not necessarily in this
order). We also know the following:
• Kevin is not a doctor, and he does not drive an Audi.
• Ian is not a police officer.
• The teacher does not drive a BMW.

Choose the statement that is false if we assume that: The police officer
drives an Audi.

a) Kevin does not drive a BMW. 
b) The doctor does not drive a Citroën. 
c) Ian is not a teacher. 
d) John is a doctor. 
e) The teacher drives a Citroën. 

59
InHonza’s English language coursebook, unit 1 contains 20 new expressions to
learn. In every following unit, the number of new expressions increases by the
same number as in the previous unit. Honza has been systematically following
the coursebook unit by unit from the beginning and has just completed unit 5.
He has discovered that the number of new expressions in this unit is exactly
two times that of unit 1. Given that the whole coursebook consists of seven
units, how many new expressions are left to study?

a) 150  b) 84  c) 240  d) 140  e) 95 
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60

Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

a) B, B, E, E b) A, C, D, E c) A, A, D, C d) D, D, E, E e) D, D, D, D 
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Test studijních předpokladů
(c) 2022 Masarykova univerzita

Varianta 05



Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článku Vědci bilancují: Mikrobiom má pro zdraví zá-

sadní význam uveřejněném na serveru tyden.cz. Jednotlivé věty jsou označeny
číslem v závorkách před začátkem věty.

(1) Prevence závažných chorob včetně rakoviny, snižování cholesterolu
v krvi nebo úprava tlaku. (2) To jsou jen některé z benefitů, které může při-
nést správná péče o náš mikrobiom. (3) Kvalitní probiotika mají podle někte-
rých autorů _____ vliv na prevenci mnoha onemocnění, problém aktuální vědy
ale spočívá v tom, že je _____ dostat probiotika na místo jejich působení v ten-
kém, ale hlavně v tlustém střevě. (4) Lactobacillus Bulgaricus je v současnosti
jedinou probiotickou bakterií pojmenovanou po konkrétní lokalitě. (5) Lidem
z oblasti bulharského pohoří Rodopy jsou její příznivé účinky známy již několik
století, přičemž bakterie pochází ze zelených rostlin a vod tohoto pohoří, kde
se jí daří díky zřejmě specifickým a jedinečným přírodním podmínkám. (6) Při
pokusech „vysadit“ ji i v jiných lokalitách na světě totiž bakterie mutuje, ztrácí
schopnost reprodukce a z prostředí postupně mizí. (7) Kdežto v Bulharsku
může být každoročně počátkem května izolována přímo z jarní vody v míst-
ních dubových lesích. (8) V roce 2011 se tamním vědcům prof. Alexandrovovi
a MUDr. Petrovové podařilo izolovat několik původních kmenů Lactobacillus
Bulgaricus DWT1 a Steptococcus Thermophilus DWT4,5,6,7,8, ze kterých po-
mocí nejmodernějších biotechnologických metod připravili probiotikum Lak-
tera a v roce 2015 získali na jeho výrobu patent v USA. (9) Dané kmeny bak-
terií vykazují díky svému vodnímu původu mimořádnou _____ při průchodu
zažívacím traktem amohou tak bez _____ ztrát doputovat až do tlustého střeva.
(10) Zároveň těmto probiotikům nevadí ani skladování po dobu až dvou let při
pokojové teplotě. (11) Vědci při následných analýzách působení těchto probi-
otik zjistili jejich značný potenciál při prevenci celé řady onemocnění, včetně
těžkého průběhu momentálně aktuálního onemocnění covid-19, při snižování
schopnosti replikace dalších virů nebo při ničení nádorových buněk.

1
Ve větě č. 3 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.

a) zásadní; náročné 

b) značný; složité 

c) důležitý; přirozené 

d) významný; komplikované 

e) podstatný; obtížné 

2
Ve větě č. 9 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo nejlépe hodí.

a) trvanlivost; typických 

b) robustnost; nesporných 

c) houževnatost; přesvědčivých 

d) odolnost; výrazných 

e) imunitu; jasných 
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3
Ve větě č. 2 se nachází slovo benefit. Která z nabízenýchmožností se uvedenému
slovu svým významem blíží nejméně? Vezměte v úvahu také významový kon-
text, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) užitek b) prospěch  c) blaho d) přínos e) výhoda 

4
Ve větě č. 5 se nachází slovo specifický. Která z nabízených možností se uvede-
nému slovu svým významem nejvíce blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) zásadní 
b) osobitý

c) vhodný

d) význačný

e) výrazný

5
Prohlásí-li kandidát na prezidenta, že se chce zasadit o lepší stát, nechává tím
zcela bez vysvětlení výraz lepší, čímž je otevřen značný prostor posluchačově
imaginaci. Taková tvrzení mohou v komunikaci zastávat negativní roli a umož-
ňovat _____ interpretaci sdělení.

Vyberte, který pojem se nejlépe hodí na vynechané místo.
a) nejednoznačnou

b) iracionální 
c) pejorativní 
d) koherentní 

e) efektivní 

6
Určete správné znění latinského výroku, který vystihuje korupční potenciál
mocenského postavení.
a) Amicus est tamquam alter idem. 
b) Duobus certantibus tertius gaudet. 
c) Fortes fortuna adiuvat. 
d) Honores mutant mores. 
e) Homo homini lupus. 

7
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) Charlotte Cordayová sledovala politické dění a sympatizovala zvláště s gi-

rondisty, tedy s umírněnými revolucionáři. 
b) Můj kamarád Aleš našel a ujal se černé kočky, ale nakonec zjistil, že patří

staré paní z vedlejší vesnice. 
c) Ernst byl doslova uchvácen autoportrétem Narozeniny, na němž malířka

pózuje poloobnažená. 
d) Naprestižnímezinárodní konferenci vystoupilamladá a nadějná vědkyně,

která představila svůj referát a diskutovala o něm s kolegy v auditoriu. 
e) Na základě podrobných měření světově uznávaný vědec Jiří Straus nabyl

přesvědčení, že ministr Masaryk v plném vědomí očekával, že jej někdo
z okna vyhodí. 
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Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

A−A =
A

B · B

B

A
= A (A · B)

1
A = ?

a) 3  b) 0,5  c) 1  d) 8  e) 1/3 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

|y| ≤ 1 − |x + 1| ?

a)

x

y

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

y

x



10
Určete poměr obsahu čtverce s úhlopříčkou délky x ku obsahu rovnostranného
trojúhelníka o výšce x.

a)

√
3

2
b)

√
6 c)

√

1

6
d)

2
√

2√
3

e)
4
√

10

15


11
Petr si nalil plnou sklenici vína s vodou v poměru 1:1. Poté opakovaně – celkem
třikrát – vždy, když upil právě třetinu sklenice, dolil ji čistým vínem do plna a
důkladně promíchal. Kolik procent vína bylo ve sklenici po posledním Petrově
dolití?
a) méně než 60 procent
b) 60 až 70 procent

c) 80 až 90 procent
d) 70 až 80 procent

e) více než 90 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x, 2) ⋆ (1, v) = (3,−1) ⋆ (u, v) a (u, v) ⋆ (−1, 1) = 2.

Čemu je rovno (1, 4) ⋆ (x, y), jestliže y = 2?
a) −6  b) x/2  c) u − v  d) 2y  e) v − u 

13
Vyberte největší číslo.

a)

√

7

6
− 1

5
b)

7

3
:

5

2
c) 4−0,5 + 0,4 d) 2 log0,25 0,5 e)

1

4
+

2

3
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet čísel
na úhlopříčce obsahující x je o čtyři větší než součet čísel na druhé úhlopříčce.
Určete číslo x2 − x + 1.

? ?
? x

22
12

17 17

a) 7  b) 43  c) 13  d) 31  e) 21 

15
Jedna tableta Vitamaxu obsahuje 8mg vitamínu C a 1mg vitamínu E. Jedna
tableta Maxivitu obsahuje 6mg vitamínu C a 2mg vitamínu E. Kolik tablet
celkem (těchto dvou přípravků) má dostat pacient, kterému bylo předepsáno
100mg vitamínu C a 20mg vitamínu E?
a) 14  b) 11  c) 12  d) 13  e) 15 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou dvakrát (při-
čemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 48. O kolik
se bude výsledek lišit, zvětšíme-li číslo A o jedna a počet opakování zůstane
stejný?

vstup/vystupvstup/vystup

A. A.−2A −2A



a) 120  b) 156  c) 96  d) 60  e) 72 
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sahu je bez předchozího písemného souhlasu Masarykovy univerzity výslovně zakázáno.
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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 2 a následně znovu 2  b) 3 a následně ⊖ 4  c) ⊖ 2  d) ⊖ 1  e) 2 

18
V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b) 

c)  d)  e) 
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19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

20

V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) ⊖x, z b) x, ⊖z c) ⊖x, ⊖y d) z, y e) ⊖x, y 

(c) 2022Masarykova 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 zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 

23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně je
jedno z písmen MUBRNO. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena BRNO.
Na začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní
straně je již připraveno písmeno B.

a) 1 › 2 › 1 b) 2 › 1 › 2 c) 2 › 1 › 1 d) 1 › 2 › 2 e) 1 › 1 › 1 
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24
Vmožnostech odpovědí vidíte krychle rozložené doplochy.Určete, která krychle
se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

25

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen namož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): X, N.

a) 36 b) 22 c) 24 d) 32 e) 28 

(c) 2022Masarykova 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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Analytické myšlení

26
Kamarádky Anna, Bára, Cilka, Dana a Eva si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označily, jaké barvy mají v oblibě. V druhé z ta-
bulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých barvách
(každý záznamv tabulce odpovídá jednomukusu). Každá dívka dostala tričko
svojí velikosti v některé z barev, kterou označila křížkem. Z následujících mož-
ností vyberte tvrzení, které je určitě nepravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Anna L x x
Bára S x x
Cilka M x x
Dana M x x
Eva S x x

barva velikost 1ks
černá M S
bílá L L S
modrá M S
zelená L M

a) Trička, která zbyla, jsou tří různých barev. 
b) Žádná z dívek nemá černé tričko. 
c) Má-li Bára modré tričko, pak Eva nemá bílé. 
d) Má-li Cilka tričko odlišné barvy od ostatních, pak Dana má modré tričko. 
e) Právě dvě z dívek mají zelené tričko. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni psychologové jsou magistři.
2. Žádný magistr není nevzdělaný člověk.
3. Některý psycholog je nevzdělaný člověk.
4. Některý nevzdělaný člověk je magistr.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Čtyři z následujících
závěrů jsou správné, jeden ne – ten vyberte.
a) Z výroku 2 spolu s výrokem 3 vyplývá negace výroku 1. 
b) Z výroku 1 spolu s výrokem 3 vyplývá výrok 4. 
c) Z výroku 2 spolu s negací výroku 1 vyplývá výrok 3. 
d) Výrok 2 je negací výroku 4. 
e) Výroky 1, 2 a 3 jsou v rozporu – nemohou platit současně. 

28
Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže Tomáš není student, pak je dospělý.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Jestliže Tomáš není student, pak je zaměstnanec.“

Které z následujících tvrzení můžeme dosadit na místo druhého?
a) Tomáš je dospělý nebo je zaměstnanec. 
b) Jestliže Tomáš není dospělý, pak není zaměstnanec. 
c) Jestliže Tomáš je student, pak není zaměstnanec. 
d) Tomáš není student nebo je dospělý. 
e) Tomáš není dospělý nebo je zaměstnanec. 
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29
Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 4:3. Rychlejší z nich v průměru naložil 100 beden za hodinu
a půl. Za jak dlouho by pomalejší z nich naložil 125 beden? (Předpokládáme,
že jejich pracovní tempo je stálé.)

a) 2 h 30min b) 180min c) 2 h d) 200min e) 8/3 h 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohemnebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

D

A

5

B 1

2

C E

1

3

3



a) pole C  b) pole A  c) pole E  d) pole B  e) pole D

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 0 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si určitě nezvolil lichou číslici.
• Bedřich si zvolil číslici menší než tři.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou). (Nula je dělitelná každým celým čís-
lem.)
S1 Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po dělení třemi.
S2 Součet Adamova a Bedřichova čísla je menší než šest.
S3 Součet Adamova a Bedřichova čísla je větší než pět.
a) S1, S3, S2  b) S2, S1, S3  c) S2, S3, S1  d) S3, S2, S1  e) S3, S1, S2 

(c) 2022Masarykova 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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32
Znásledujícíchútvarů vyberte obrazec s nejkratšímobvodema obrazec s nejdel-
ším obvodem.

U V Y ZX 

a) X, Z b) U, Y c) V, Y d) Y, Z e) Z, V 

33
Je dáno pět tvrzení:
1. Jestliže je Pavel lyžař, pak je atlet.
2. Pavel je atlet nebo lyžař.
3. Jestliže Pavel není atlet, pak není lyžař.
4. Jestliže Pavel není lyžař, pak je atlet.
5. Pavel není lyžař nebo není atlet.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až sedmé hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
• některé čtverce jsou černé už od počátku

Na obrázku je stav na počátku a po čtyřech hodinách. V jakém stavu by
mohla být mřížka po sedmi hodinách od počátku?

00:00 04:00 

a) 07:00  b) 07:00  c) 07:00  d) 07:00  e) 07:00 
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici leží město Tallin.

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

36
Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze
přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.
a) Julius Caesar
b) Mahátma Gándhí 

c) Vladimir Putin 

d) Matka Tereza 

e) Winston Churchill 

37
Tento skladatel, který žil v letech 1685–1759, patří k nejhranějším barokním
skladatelům. Za svého života zapůsobil ve světové metropoli Londýně na svo-
bodnou a osvícenou měšťanskou společnost především svými oratorii a do-
konce získal i britské občanství. Slávu mu přineslo především oratorium Me-
siáš, které složil v roce 1741.

O kterého hudebního skladatele se jedná?

a) Wolfgang Amadeus Mozart
b) Johann Sebastian Bach 

c) Igor Stravinskij

d) Georg Friedrich Händel 
e) Petr Iljič Čajkovskij

(c) 2022Masarykova 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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Mezi významné české spisovatele dvacátého století patří Josef Škvorecký. Která
z následujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto autora?
a) Příběh inženýra lidských duší; Hříchy pro pátera Knoxe; Zbabělci; Všecky

krásy světa; Asanace 

b) Asanace; Legenda Emöke; Vyrozumění; Tankový prapor; Nápady čtenáře
detektivek

c) Tankový prapor; Zbabělci; Konec nylonového věku; Legenda Emöke; Pří-
běh inženýra lidských duší 

d) Noc a naděje; Vyrozumění; Nápady čtenáře detektivek; Zbabělci; Mirákl 
e) Krasosmutnění; Mirákl; Hříchy pro pátera Knoxe; Příběh inženýra lid-

ských duší; Všecky krásy světa 

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta? EU
kännetecknas av sin kulturella och språkliga mångfald, och de språk som talas i EU är
en viktig del av kulturarvet.
a) němčina 

b) švédština 

c) finština 

d) estonština 

e) nizozemština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je rakouský malíř, který většinu
svého života prožil ve Vídni. Obraz vznikl v první polovině dvacátého století a
představuje vrchol autorova „zlatého období“. Dílo zobrazuje objímající se pár
v květinovém poli – zatímco mužská postava se vyznačuje čtvercovými a ob-
délníkovými formami, u ženy převládají měkké linie a květinové vzory. O které
dílo se jedná?

a) Milenci pod srpkem měsíce 

b) Imprese, východ slunce 

c) Polibek

d) Milostný dopis
e) Milostná ptačí píseň 

41
Režisérem toho filmu natočeného v padesátých letech dvacátého století je švéd-
ský režisér Ingmar Bergman. Toto filmové podobenství zachycuje cestu středo-
věkého rytíře pochmurným krajem postiženým morovou epidemií. Při ranní
modlitbě na břehu moře se hlavnímu hrdinovi zjeví Smrt. O který film se
jedná?
a) Hosté večeře Páně 

b) Ďáblovo oko

c) Sedmá pečeť

d) Amarcord 

e) Lesní jahody

42
Kterým termínem se v sociologii označuje skupina, která jedinci slouží jako
standardhodnocení vlastního chování, postojů, aspirací, životního stylu, vzhledu
atd. a na členství v níž aspiruje, pokud jejím členem není?
a) kontrolní 
b) primární 

c) sekundární 
d) referenční 

e) formální 
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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Fyzická aktivita prospívá tělu i mysli. Lékaři již dlouho vědí, že cvičení

může být prevencí kardiovaskulárních onemocnění a existují doporučení pro
přesnémnožství náročného nebomírného cvičení potřebného ke zlepšení zdraví
srdce.Ale odpovídající dávka cvičení pro kognitivní zdraví zatímnebyla známa.
„Často slýcháme rady, abychom byli aktivnější, které jsou dávány s cílem zlep-
šit myšlení,“ řekla Joyce Gomes-Osman, hlavní autorka studie publikované
v časopise Neurology Clinical Practice. „Co to však znamená? Znamená to, že
člověk musí každý všední den 30 minut cvičit? Nebo hodinu denně? A jaký
druh cvičení?“ Nový výzkum zkoumal téměř 100 dříve publikovaných stu-
dií o vztahu cvičení a kognitivních funkcí, kterých se zúčastnilo celkem více
než 11 tisíc osob, jejichž průměrný věk byl 73 let. Hlavním zjištěním analýzy
výsledků těchto studií bylo, že různé formy cvičení vedly k bystřejšímu myš-
lení, pokud účastníci dosáhli minimálně celkem 52 hodin cvičení v průběhu
šesti měsíců. Studie s menším počtem hodin cvičení nebo s kratším časovým
rozsahem nepřinesly pozitivní výsledky. Cvičení s nízkou intenzitou (jako je
jóga a tai-či) fungují stejně dobře jako cvičení s vysokou intenzitou, silová a ae-
robní cvičení. Důležitým zjištěním studie také bylo, že cvičení nemusí probíhat
v rámci stanoveného počtu hodin denně nebo týdně, podstatné je dosáhnout
hranice 52 hodin v průběhu půl roku. Cvičení zlepšovalo specifické kognitivní
funkce, konkrétně plánování a zahájení plnění úkolů, rychlost zpracování a
exekutivní funkce, což je schopnost soustředit se a řídit proces řešení úkolů.
Oproti tomu zlepšení paměťových funkcí bylo prokázáno jen asi v polovině
analyzovaných studií a proto na základě zprůměrovaného efektu nemohli vý-
zkumníci dojít k závěru, že cvičení zlepšuje paměť. (upravený úryvek z článku
na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Jak druh a časový rozsah cvičení souvisí u starších osob se zlepšením jed-

notlivých typů kognitivních funkcí?
b) Jak souvisí cvičení o vysoké intenzitě (aerobní aktivity) s rizikem zhoršení

paměťových funkcí u starších osob?
c) Kolik hodin týdně je minimální dávka cvičení u starších osob pro zpoma-

lení nástupu demence?
d) Jak se s věkem mění úroveň jednotlivých kognitivních funkcí, především

paměti a exekutivních funkcí?
e) Jaký je optimální časový rozsah a intenzita cvičení pro zlepšení kardio-

vaskulárního zdraví u starších osob?
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44
Jaký hlavní závěr výzkumníci v popisované studii učinili?
a) Upřibližně poloviny studií zařazených do analýzy se nepodařilo prokázat

ochranný vliv aerobního cvičení na paměťové funkce. 
b) Pro zpomalení nástupu demence postačí u starších osob zařadit dvě ho-

diny cvičení týdně, bez ohledu na typ a intenzitu aktivity. 
c) Pro zlepšení úrovně kardiovaskulárního zdraví u starších osob je vhodné

pravidelné zařazení aktivit jak nízké, tak střední intenzity. 
d) S věkem dochází ke snižování úrovně kognitivních funkcí, především plá-

nování a zahájení plnění úkolů, rychlosti zpracování a exekutivních funkcí. 
e) Ke zlepšení některých kognitivních funkcí dochází u starších osob od cel-

kového počtu 52 hodin cvičení za půl roku bez ohledu na typ a intenzitu
aktivity. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) V úrovni zlepšení kognitivních funkcí nebyly nalezeny rozdíly mezi méně

náročným cvičením jako je jóga a náročnějšími aktivitami jako je posilo-
vání. 

b) Pro zlepšení kognitivních funkcí u starších osob doporučuje hlavní au-
torka studie především pravidelný cvičební režim. 

c) Studie pracovala nikoli s primárními daty zkoumaných osob, ale s vý-
sledky již publikovaných studií. 

d) Efekt cvičení u starších osob se pro některé kognitivní funkce podařilo pro-
kázat, pro jiné ne. 

e) Efekt cvičení na kardiovaskulární zdraví byl již dříve prokázán předcho-
zími výzkumy. 

46
Která z následujících skutečností (pokud je pravdivá) nejvíce opodstatňuje
praktický přínos studie?
a) Existuje jen velmi málo sportovních center nebo klubů zaměřujících se na

cvičení starších osob. 
b) Stále se zvyšující hranice důchodového věku znamená, že se lidémusí udr-

žovat fyzicky aktivními i ve věku, kterého se jejich prarodiče často ani ne-
dožili. 

c) Některé studie potvrdily příznivý efekt duševních aktivit jako je luštění
křížovek nebo sudoku na kognitivní funkce u starších osob. 

d) V současné době nemá medicína k dispozici opravdu účinná léčiva pro
zlepšení kognitivních funkcí u starších osob. 

e) Mnoho starších osob trpí artrózou a s ní spojenými pohybovými obtížemi,
které často znemožňují jakékoli cvičení. 
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47
V jiné studii bylo analýzou činnosti mozku prokázáno, že při různých druzích
rekreačního cvičení se u dospělých osob ve zvýšené míře zapojují oblasti od-
povědné za exekutivní funkce jako je rychlé zpracování podnětů, plánování a
soustředění, zatímco paměť je zapojována vmenší míře. V jakém vztahu je toto
zjištění ke zjištěním studie popisované v zadání?
a) Podporuje závěr, že s věkem dochází ke snižování úrovně kognitivních

funkcí, především plánování a zahájení plnění úkolů, rychlosti zpracování
a exekutivních funkcí. 

b) Nemá žádnou souvislost, protože studie popisovaná v zadání byla zamě-
řena na specifickou populaci starších osob v průměrném věku 73 let. 

c) Oslabuje závěr, že na zlepšování paměti nemá fyzická aktivita u starších
osob průkazný vliv. 

d) Podporuje závěr, že s věkem dochází ke snižování úrovně fyzické aktivity
a v důsledku k úbytku kognitivních funkcí. 

e) Podporuje závěr, že cvičení u starších osob zlepšuje specifické kognitivní
funkce. 

Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, článek 4

(Obecná ustanovení o studiu):
6. Studium bakalářských a magisterských studijních programů je čle-

něno do jednotlivých úseků studia tak, aby bylo možné provádět průběžnou
kontrolu studia a zápis do dalšího úseku studia. Úsekem studia může být se-
mestr nebo ročník; vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2 stanoví úseky
každého studijního programu. Změny studijního plánu v části týkající se da-
ného úseku studia nemohou být účinné pro studenty, kteří jsou v tomto úseku
studia zapsáni. 7. Termíny zápisů do dalšího úseku studia musí být v dosta-
tečném předstihu stanoveny v Harmonogramu akademického roku ve formě
opatření děkana ve veřejné části internetových stránek fakulty. 8. Pokud se
student ve stanoveném termínu nezapíše do příslušného úseku studia, vyzve
jej fakulta prostřednictvím studijního informačního systému, aby se dostavil
k zápisu v náhradním termínu; tato výzva musí být doručena nejpozději deset
pracovních dnů před tímto termínem. Za den doručení se v takovém případě
považuje první den následující po zpřístupnění výzvy ve studijním informač-
ním systému studentovi. 9. Pokud se student nezapíše ani v náhradním ter-
mínu, platí, že studia v den konání náhradního termínu zápisu zanechal. Toto
ustanovení se nepoužije tehdy, nedostavil-li se student k zápisu v náhradním
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termínu ze závažných důvodů. O řádnosti a včasnosti omluvy a závažnosti dů-
vodů rozhoduje děkan.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Tříleté bakalářské studium je členěno nejméně do tří úseků. 
b) Nezapíše-li se student v náhradním termínu zápisu, znamená to pro něj

vždy ukončení studia. 
c) Pokud se student nezapíše v řádném ani náhradním termínu, za datum

zanechání studia se považuje první den následující po náhradním termínu. 
d) Úseky pro jednotlivé programy studia jsou stanoveny opatřením děkana,

včetně termínů zápisů. 
e) Nezapíše-li se student do úseku studia ve stanoveném termínu, musí se do

deseti pracovních dnů zapsat v náhradním termínu. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) Dojde-li ke změně studijního plánu, uplatní se tato změna jen u studentů,

kteří dosud nejsou zapsáni v úseku studia, kterého se změna týká. 
b) Požadavek na zápis se může týkat nejen ročníku, ale i semestru. 
c) Nedostaví-li se student bez omluvy k zápisu do dalšího úseku studia ve

stanoveném termínu, musí fakulta stanovit náhradní termín zápisu. 
d) Děkanmůže rozhodnout o neuplatnění ustanovení o zanechání studia, po-

kud posoudí studentovy důvody k absenci u náhradního termínu zápisu
jako dostatečně závažné. 

e) Mezi řádným a náhradním termínem zápisu do úseku studia může být
méně než deset dnů. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je senzitivita, tj. pravděpodobnost, že
test má pozitivní výsledek u osoby, která je skutečně nemocná. Senzitivita testu
XYZ je 70%. Jaká je pravděpodobnost, že testujeme-li 3 nemocné osoby testem
XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich negativní?
a) 23%  b) 50%  c) 90%  d) 33%  e) 66% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

The researchers at the University of Waterloo discovered that almost one-
third of 472 women diagnosed with mild cognitive impairment reverted to nor-
mal cognition at least once over an average of eight-and-a-half years following
their diagnosis, withmore than 80 per cent of them never developing dementia.
Almost another third of the total number progressed to dementia without ever
reverting to normal cognition, while three per cent stayed in the mild cogni-
tive impairment stage, and 36 per cent died. None of the participants reverted
from dementia to mild cognitive impairment. The researchers also highlighted
that reverse transitions are much more common than progressing to dementia
in relatively younger individuals who didn’t carry a certain genetic risk fac-
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tor and had high levels of education and language skills. For the analysis, re-
searchers used complex modelling with data drawn from a longitudinal study
called the Nun Study, which looked at older, highly educated religious sisters.
The participants were mostly homogeneous, with similar socioeconomic sta-
tus and marital and reproductive history, strengthening the conclusions of this
work. “Possessing high cognitive reserve—based on education, high academic
grades, andwritten language skills—may predict what happens years after so-
meone receives a diagnosis of mild cognitive impairment,” said Suzanne Tyas,
a professor in the School of Public Health Sciences at Waterloo and lead author.
“Even after considering age and genetics—established risk factors for demen-
tia—we found that higher levels of education more than doubled the chances
that people with mild cognitive impairment would return to normal cognition
instead of progressing to dementia.” The study also found that language skills,
whether reflected in high grades in English in school or in strong writing that
was grammatically complex and full of ideas, were also protective.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) For women with mild cognitive impairment, higher levels of education

and language skills meant they were at least twice as likely to return their
cognitive function to the normal range. 

b) The researchers workedwith data from a longitudinal study conducted on
a sample of individuals representative of the U.S. population. 

c) To investigate the influence of genetics on the development of dementia,
sibling pairs of sisters were examined in the cited study. 

d) Some study participants were able to return from advanced dementia to
mild cognitive impairment due to higher education and good language
skills. 

e) More than one-third of the study sample died of dementia within eight
and a half years of the start of the study. 

52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) Good language skills manifest themselves in written expression as gram-

matically complex texts full of ideas. 
b) Age and genetic factors have previously been shown to be risk factors for

the development of dementia. 
c) More than four-fifths of the 472 women who were diagnosed with mild

cognitive impairment never developed dementia. 
d) Research participants with mild cognitive deficits who had higher grades

in English at school were less likely to progress to dementia. 
e) Research participants mostly had similar socioeconomic status to each

other. 
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53
The text contains the adjective reverse. Which of the following expressions has
the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective is
used in the text.
a) reluctant
b) revised 

c) contrasting

d) reverent
e) backward 

54
An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) With these new convenient energy-saving windows, you can make lasting

savings on energy costs and give the energy companies the cold shoulder,
while sitting in your well-heated living room planning your next holiday. 

b) When conducting accelerated life tests, the activation energy represents
the magnitude of effect that the applied stress will have on the product
being tested. 

c) It’s an interesting fact that while video games have become increasingly po-
pular, other opportunities for unstructured play have been disappearing. 

d) Last week we had our windows cleaned and the window cleaner showed
us the safety glass label that was stuck on the lower corner of the door
window. 

e) Upon becoming CEO, Steve Ballmer made a detailed business justification
a requirement for the approval of new products, rather than sanctioning
hundreds of products that merely sounded interesting or trendy. 

55
It seems safe to state that elite athletes are exposed to a wide range of stressors.
Consequently, physical training stress should not be viewed in isolation, inde-
pendent of context. As early as the 1960s, Doherty highlighted the need for a
_____ approach to the training process. He claimed that most trainingmethods
“limit their attention to what happens during the few training hours each day
and ignore the remaining 20 or more hours, which are often just as effective in
determining success in running.”

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.

a) extreme 

b) reliable 

c) positive 

d) holistic
e) unlimited 
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56
Which of the following statements about the European Council is not correct (as
of January 2022)?
a) Since 2019, the president of the European Council is Charles Michel. 
b) The Prime Minister of the Czech Republic, Petr Fiala, is a member of the

European Council. 
c) The President of the European Commission is also a member of the Euro-

pean Council. 
d) The meetings of the European Council take place once every two years. 
e) The European Council is the EU institution that defines the general politi-

cal direction and priorities of the European Union. 

57
Everybody said it was a real beautiful oath, and asked Tom if he got it out of
his own head. He said, some of it, but the rest was out of pirate-books and
robber-books, and every gang that was high-toned had it.

Some thought it would be good to kill the FAMILIES of boys that told the
secrets. Tom said it was a good idea, so he took a pencil and wrote it in. Then
Ben Rogers says:

“Here’s Huck Finn, he hain’t got no family; what you going to do ’bout
him?”

“Well, hain’t he got a father?” says Tom Sawyer.
“Yes, he’s got a father, but you can’t never find him these days. He used to

lay drunk with the hogs in the tanyard, but he hain’t been seen in these parts
for a year or more.”

They talked it over, and they was going to rule me out, because they said
every boymust have a family or somebody to kill, or else it wouldn’t be fair and
square for the others. Well, nobody could think of anything to do – everybody
was stumped, and set still. I was most ready to cry; but all at once I thought of
a way, and so I offered themMiss Watson – they could kill her. Everybody said:

“Oh, she’ll do. That’s all right. Huck can come in.”
Which of the following statements about the book (from which the above

excerpt is taken) is not true?
a) The author of the book was born in Germany. 
b) The story of the book begins in a town on the shore of theMississippi River. 
c) The book was written and first published in the 19th century. 
d) The book was written in dialectal English throughout and characterized

by local color regionalism. 
e) The book was adapted for cinema a number of times. 
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58
Irma, Joanna, and Kate are three friends, each of whom does a different kind of
sport: archery, basketball, or cycling (not necessarily in this order). In addition,
each of them lives in a different city: London, Manchester, or Newcastle (again,
not necessarily in this order). We also know the following:
• Kate is not an archer, and she does not live in London.
• Irma does not play basketball.
• The cyclist does not live in Manchester.

Choose the statement that is false if we assume that: The basketball player
lives in London.

a) Kate does not live in Manchester. 
b) Joanna is an archer. 
c) Irma is not a cyclist. 
d) The archer does not live in Newcastle. 
e) The cyclist lives in Newcastle. 

59
In Honza’s English language coursebook, unit 1 contains a certain number of
new expressions to learn. In every following unit, there are twice as many new
expressions to learn as in the preceding unit. Honza has discovered that unit 5
contains 15 more new expressions than unit 1. He has been following the cour-
sebook systematically unit by unit from the beginning, and today he learned his
200th expression. How many expressions are left to study before he completes
the unit he is currently at?

a) 128  b) 1  c) 73  d) 55  e) 64 

60

Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

a) B, C, E, E b) C, C, D, D c) A, A, D, D d) B, B, E, E e) E, E, E, E 
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Test studijních předpokladů
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Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článku Čeští vědci vyvinuli levnou a nehořlavou vy-

sokokapacitní baterii uveřejněném na serveru irozhlas.cz. Jednotlivé věty jsou
označeny číslem v závorkách před začátkem věty.

(1) Čeští vědci vyvinuli a patentovali technologii, která může pomoci vy-
řešit problém hořlavosti nabíjecích baterií. (2) Podle odborníků je ukládání
elektřiny vyrobené v solárních a větrných elektrárnách jednou z velkých vý-
zev současné vědy. (3) Ačkoliv existuje řada inovativních typů baterií, většina
se nehodí pro vysokokapacitní ukládání elektřiny, zejména kvůli vysoké ceně.
(4) Nová technologie, kterou zkonstruovali vědci z Fyzikálního ústavu AV a
Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, se zakládá na _____ vodné ba-
terie. (5) Využívá slanou vodu, zinek a grafit. (6) Baterie také nehoří a nemůže
vybuchnout, neboť má nehořlavý elektrolyt. (7) To je podle vědců zásadní roz-
díl oproti nyní nejpoužívanějším Li-ion bateriím. (8) Dosavadní testy podle
týmu také prokázaly, že nová vodná baterie _____ 500 cyklů vybití a opětov-
ného nabití, aniž by její výkonnost _____ klesla. (9) Výsledná kapacita experi-
mentální baterie je srovnatelná s komerčními nikl-metal hydridovými bateri-
emi.

1
Ve větě č. 8 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.

a) zvládne; výrazně 

b) dosáhne; citelně 

c) zdolá; náramně 

d) vydrží; zásadně 

e) překoná; příliš

2
Ve větě č. 4 je jedno slovo vynecháno. Z nabízených možností vyberte tu, která
se na vynechané místo nejlépe hodí.
a) metodě  b) postupu c) podstatě  d) principu e) zásadě 

3
Ve větě č. 3 se nachází slovo inovativní. Která z nabízených možností se uvede-
nému slovu svým významem nejvíce blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) jedinečný

b) čerstvý

c) novátorský

d) převratný

e) osobitý

4
Vevětě č. 7 se nachází slovo zásadní. Z nabízenýchmožností vyberte slovo, jehož
význam se nejvíce blíží opačnému významu uvedeného slova. Vezměte v úvahu
také významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.

a) nejistý

b) relevantní 
c) podřadný

d) nesmyslný

e) nepodstatný
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5
Učitelé-supervizoři většinou píší stručná hodnocení studentů bez jakékoliv
operacionalizace a často přitom vycházejí ze svého vlastního osobnostního a
profesního vzorce, který nemusí být (a také často není) v úplném souladu
s moderním pojetím osobnosti kreativního učitele a jeho práce. Podle svého
vlastního uvážení se vyjadřují k těm činnostem studenta, které si náhodně zvolí
nebo které _____ považují za relevantní.

Vyberte, který pojem se nejlépe hodí na vynechané místo.
a) posléze 

b) iracionálně 

c) metodicky

d) subjektivně 

e) legitimně 

6
Určete správné znění latinského výroku, který klade důraz na aplikovatelnost
školních poznatků a dovedností do praxe.
a) Repetitio mater studiorum. 
b) Varium et mutabile semper femina. 
c) Facit ipsa occasio furem. 
d) Facta sunt potentiora verbis. 
e) Non scholae, sed vitae discimus. 

7
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) Badatelé s pomocí radaru na palubě lodi a autonomního podvodního pla-

vidla mohli prozkoumat detaily mořského dna. 
b) Charlotta šla tedy blíž, vytáhla nůž a zabodla jej Maratovi přímo do hrud-

níku. 
c) Tým odborníků, který vedl John Sinclair z nizozemské Svobodné univer-

zity v Amsterdamu, zjišťoval, zdamikroplasty pronikly i do lidského krev-
ního oběhu. 

d) Pro vyřešení současné geopolitické situace je nutné omezit zneužívání a
plýtvání přírodními zdroji. 

e) Vinouporuchy hlasovacího zařízení poslanci nechtěně hlasovali pro návrh
i proti němu. 

(c) 2022Masarykova 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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Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

B−
√

A =
1

B · A

B

A
=

1

B
B · (A · B)

B
A = ?

a) 9  b) 1/3  c) 3  d) 0,5  e) 1 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

|x − 1| ≤ |y| ≤ 1 ?

a)

x

y

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

x

y



10
Seřaďte následující plochy od nejmenší po největší:
• A je obsah poloviny kruhu o průměru x.
• B je obsah čtverce s úhlopříčkou délky x.
• C je obsah rovnostranného trojúhelníka o výšce x.

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

11
Petr si nalil plnou sklenici vína s vodou v poměru 1:1, poté opakovaně – celkem
dvakrát – vždy, když zůstala ve sklenici právě třetina objemu, dolil ji čistým
vínem do plna a důkladně promíchal. Kolik procent vína bylo ve sklenici po
posledním Petrově dolití?
a) více než 90 procent
b) méně než 60 procent

c) 70 až 80 procent
d) 60 až 70 procent

e) 80 až 90 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x, 2) ⋆ (−1, v) = −1, (2,−1) ⋆ (u, v) = 5, a (u, v) ⋆ (1, 1) = −2.

Čemu je rovno (1, 2) ⋆ (x, y), jestliže y = 3?

a) 11  b) −1  c) 1  d) −5  e) 3 

13
Vyberte nejmenší číslo.

a) 2 · 4−0,5 b)

√

7

6
− 1

5
c)

8

3
:

5

2
d) 2 log0,25 0,5 e)

3

4
+

1

3
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet všech
čísel v tabulce je 34 a součty čísel na obou úhlopříčkách jsou stejné. Určete číslo
x2 − x + 1.

? ?
? x

?
15

? 14

a) 31  b) 6  c) 43  d) 21  e) 13 

15
Tři sestry dostaly odmaminky bonbóny. Anička si vzala polovinu všech bonbó-
nů a ještě jeden navíc, Barunka si vzala polovinu bonbónů, které zbyly a ještě
jeden navíc. Cilka si nechala zbytek a měla tak o čtrnáct bonbónů méně než
Anička. Kolik bonbónů dostala Barunka?
a) 12  b) 24  c) 10  d) 14  e) 46 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou dvakrát (při-
čemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 48. O ko-
lik se bude výsledek lišit, zvětšíme-li číslo A o dvě a každý z cyklů provedeme
pouze jedenkrát?

vstup/vystupvstup/vystup

A. A.−2A −2A



a) 120  b) 60  c) 40  d) 12  e) 24 

(c) 2022Masarykova 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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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 1 a následně znovu 1  b) ⊖ 3  c) ⊖ 4  d) 4 a následně ⊖ 3  e) 4 

18
V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b)  c) 

d)  e) 
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19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

20

V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) ⊖x, ⊖z b) x, y c) x, z d) ⊖x, y e) ⊖x, ⊖y 

(c) 2022Masarykova 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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21

V zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 

23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně
je jedno z písmen UAKYIV. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena KYIV. Na
začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní straně
je již připraveno písmeno K.

a) 2 › 1 › 2 b) 2 › 1 › 1 c) 1 › 2 › 2 d) 1 › 1 › 1 e) 1 › 2 › 1 
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24
Vmožnostech odpovědí vidíte krychle rozložené doplochy.Určete, která krychle
se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

25

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen namož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): N, Z.

a) 30 b) 26 c) 29 d) 34 e) 42 

(c) 2022Masarykova 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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Analytické myšlení

26
Kamarádky Anna, Bára, Cilka, Dana a Eva si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označily, jaké barvy mají v oblibě. V druhé z ta-
bulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých barvách
(každý záznamv tabulce odpovídá jednomukusu). Každá dívka dostala tričko
svojí velikosti v některé z barev, kterou označila křížkem. Z následujících mož-
ností vyberte tvrzení, které je určitě nepravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Anna L x x
Bára S x x
Cilka L x x
Dana M x x
Eva S x x

barva velikost 1ks
černá M L
bílá M M S
modrá L S
zelená S M

a) Od každé barvy zbylo právě jedno tričko. 
b) Dana má tričko barvou odlišné od všech ostatních dívek. 
c) Má-li Eva zelené tričko, pak Bára má stejnou barvu trička jako Anna. 
d) Žádná z dívek nemá bílé tričko. 
e) Má-li Anna modré třičko, pak tři z dívek mají tričko stejné barvy. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni účastníci soutěže jsou hudebníci.
2. Žádný účastník soutěže není dirigent.
3. Některý hudebník je dirigent.
4. Každý dirigent je účastník soutěže.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Čtyři z následu-
jících závěrů jsou správné, jeden ne – ten vyberte.
a) Výrok 2 není negací výroku 4. 
b) Výroky 2, 3 a 4 jsou v rozporu – nemohou platit současně. 
c) Výroky 1, 2 a 3 nejsou v rozporu – mohou platit současně. 
d) Z výroku 1 spolu s výrokem 3 vyplývá negace výroku 2. 
e) Z výroku 1 spolu s negací výroku 2 vyplývá výrok 3. 

28
Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže Tomáš není student, pak je dospělý.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Tomáš je student nebo je zaměstnanec.“

Které z následujících tvrzení nemůžeme dosadit na místo druhého?
a) Jestliže Tomáš není zaměstnanec, pak není dospělý. 
b) Jestliže Tomáš není dospělý, pak není zaměstnanec. 
c) Tomáš je student a není dospělý. 
d) Tomáš není dospělý nebo je zaměstnanec. 
e) Tomáš je zaměstnanec a je dospělý. 
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29
Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 4:3. Pomalejší z nich v průměru naložil 60 beden za 2 hodiny.
Za jak dlouho by rychlejší z nich naložil 100 beden? (Předpokládáme, že jejich
pracovní tempo je stálé.)

a) 2 h 15min b) 180min c) 8/3 h d) 150min e) 1,5 h 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohemnebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

1 A

D 4 B

3 C 1

2 E



a) pole C  b) pole D c) pole B  d) pole E  e) pole A 

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 0 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si určitě nezvolil číslici dělitelnou třemi ani čtyřmi.
• Bedřich si zvolil číslici menší než čtyři.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou). (Nula je dělitelná každým celým čís-
lem.)
S1 Adamovo číslo je alespoň o tři větší než Bedřichovo.
S2 Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po dělení třemi.
S3 Součet Adamova a Bedřichova čísla je menší než čtyři.
a) S1, S3, S2  b) S1, S2, S3  c) S3, S2, S1  d) S3, S1, S2  e) S2, S1, S3 

32
Dva z následujících útvarů mají stejný obvod. Které?

U V Y ZX 

a) V, X b) V, Z c) U, Y d) U, X e) Y,Z

(c) 2022Masarykova 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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Je dáno pět tvrzení:
1. Pavel je atlet nebo není lyžař.
2. Jestliže je Pavel lyžař, pak není atlet.
3. Jestliže Pavel není atlet, pak je lyžař.
4. Jestliže Pavel není lyžař, pak je atlet.
5. Pavel není lyžař nebo není atlet.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až sedmé hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
• některé čtverce jsou černé už od počátku

Na obrázku je stav na počátku a po čtyřech hodinách. V jakém stavu by
mohla být mřížka po sedmi hodinách od počátku?

00:00 04:00 

a) 07:00  b) 07:00  c) 07:00  d) 07:00  e) 07:00 
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici leží město Riga.

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

36
Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.
a) John D. Rockefeller
b) Albert Einstein 

c) Albert Camus

d) Friedrich Nietzsche 

e) Andy Warhol 

37
Tento skladatel žil v letech 1854–1928 a většinu svých významných děl napsal
až po přelomu století. Je ceněn především pro nezvyklou melodiku, vycháze-
jící z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. Zabýval
se lidskou řečí, sbíral tzv. nápěvky mluvy, kterých se dochovalo několik tisíc
zápisů. Dnes je pokládán za jednoho z největších světových operních sklada-
telů 20. století. Mezi jeho nejznámější díla patří např. opery Její pastorkyňa či
Příhody lišky Bystroušky.

O kterého hudebního skladatele se jedná?
a) Béla Bartók

b) Bedřich Smetana 

c) Leoš Janáček

d) Bohuslav Martinů

e) Antonín Dvořák

(c) 2022Masarykova 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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38
Mezi významné české spisovatele a dramatiky dvacátého století patří Václav
Havel. Která z následujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto au-
tora?
a) Largo desolato; Asanace; Dopisy Olze; Audience; Odcházení 
b) Odcházení; Všecky krásy světa; Zbabělci; Zahradní slavnost; Moc bezmoc-

ných 

c) Moc bezmocných; Krasosmutnění; Vernisáž; DopisyOlze; Legenda Emöke 

d) Zahradní slavnost; Příběh inženýra lidských duší; Odcházení; Audience;
Proměna 

e) Noc a naděje; Dálkový výslech; Proměna; Vernisáž; Audience; Krasosmut-
nění 

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta?
Saintréith den Aontas is ea an éagsúlacht chultúrtha agus teanga atá le fáil ann, agus
is dlúthchuid d’oidhreacht chultúrtha an Aontais iad na teangacha a labhraítear sna
Ballstáit.
a) finština 

b) švédština 

c) maďarština 

d) portugalština 

e) irština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je nizozemský umělec působící v se-
dmnáctém století. Obecně přijímaný název díla se liší od původního názvu ob-
razu a vznikl z mylné představy, že se zobrazená scéna odehrává v noci. Obraz
se vyznačuje nápaditým využitím světla a stínu a je na něm vyobrazena sku-
pina mužů a jedna dívka. O které dílo se jedná?

a) Noční kavárna 

b) Bulvár Montmartre v noci 
c) Královna noci 

d) Sen letní noci 
e) Noční hlídka 

41
Režisérem toho italsko-amerického westernu natočeného v šedesátých letech
dvacátého století je Sergio Leone. Film se odehrává ve fiktivnímměstě na Divo-
kém západě a mezi jeho hlavní postavy patří zabiják Frank nebo psanec Har-
monika. Dílo je známo i pro svou velmi zdařilou hudbu, kterou složil skladatel
Ennio Morricone. O který film se jedná?

a) Tenkrát na Západě 

b) Gauneři 
c) Tanec s vlky

d) Sedm statečných 

e) Pro hrst dolarů

42
Kterým termínem se v sociologii označuje příklon k pozemskému světu, od-
klon od náboženství, potlačení vlivu náboženství a jeho institucí?
a) regrese 

b) marginalizace 

c) racionalismus
d) totemizace 

e) sekularizace 
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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Výzkumníci zjistili, že švédské ženy ve středním věku s vysokou úrovní

kardiovaskulární zdatnosti měly téměř o 90% nižší pravděpodobnost, že se
u nich v pozdějším věku rozvine demence, než ženy se střední úrovní zdat-
nosti. A co víc, pokud se u žen z kategorie s nejlepší kondicí demence přece
jen objevila, měly tyto problémy - například s pamětí a myšlením - tendenci ob-
jevit se v průměru o 11 let později než u žen ze skupiny se střední kondicí.
Výsledky byly publikovány v časopise Neurology. Ve studii vědci zkoumali
data 191 švédských žen ve věku 38 až 60 let. Na začátku studie, v roce 1968,
podstoupily všechny ženy středního věku cvičební test na stacionárním kole,
při kterém jezdily na kole, dokud se necítily vyčerpané. Po 44 letech sledování
žen vědci zjistili, že výsledky testu fyzické zdatnosti pomohly predikovat, zda
bude u žen v pozdějším věku diagnostikována demence. Analýza ukázala, že
se během sledovaného období demence objevila u 32% žen s nízkým skóre fy-
zické zdatnosti, u 25% žen se středním skóre fyzické zdatnosti a jen u 5% žen
s vysokou fyzickou zdatností. Nejvyšší výskyt demence (45%) byl zazname-
nán u žen, které cvičební test ani nedokázaly kvůli nízké zdatnosti podstou-
pit. I přes statistickou průkaznost těchto rozdílů studie nemohla vzhledem ke
svému uspořádání potvrdit kauzální souvislost mezi úrovní kondice žen ve
středním věku a pravděpodobností demence. Ve studiích, které našly souvis-
lost mezi fyzickou aktivitou a demencí, není jasné, zda mechanismus, který
může být zodpovědný za přínos pro mozek, je obohacené sociální prostředí
a kognitivní stimulace, nebo skutečné zlepšení úrovně fyzické kondice. (upra-
vený úryvek z článku na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Jaký je vysvětlující mechanismus vztahumezi úrovní kondice žen ve střed-

ním věku a úrovní kognitivních funkcí, jako je paměť nebomyšlení, ve vyš-
ším věku?

b) Je možné z úrovně fyzické zdatnosti žen ve středním věku předpovědět
riziko diagnózy demence ve vyšším věku?

c) Jaký je průměrný věk nástupu prvních příznaků demence, jako jsou pro-
blémy s myšlením nebo pamětí, u švédských žen?

d) Mápro zdravímozku větší přínos fyzická aktivita nebo obohacené sociální
prostředí a kognitivní stimulace?

e) Jaká je úroveň fyzické zdatnosti švédských žen ve věku 38 až 60 let?

(c) 2022Masarykova 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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44
Jaký hlavní závěr výzkumníci v popisované studii učinili?
a) Průměrný věk nástupu demence je o 11 let nižší u žen s nejnižší zdatností

oproti ženám se střední úrovní zdatnosti ve středním věku. 
b) Samotné zlepšení fyzické kondice žen ve středním věku snižuje riziko roz-

voje demence ve vyšším věku. 
c) Nižší míra fyzické zdatnosti u žen ve středním věku predikuje vyšší riziko

diagnózy demence ve vyšším věku. 
d) Vyšší míra fyzické aktivity, bez ohledu na úroveň fyzické kondice, vede ke

snížení rizika diagnózy demence ve vyšším věku ženy. 
e) Fyzická zdatnost některých žen ve středním věku byla na tak nízké úrovni,

že nebyly schopny test podstoupit. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) Ve studii se podařilo prokázat, že stupeň fyzické kondice ve středním věku

je příčinným faktorem rozvoje demence ve vyšším věku. 
b) Ve skupině žen s nejvyšší úrovní fyzické zdatnosti ve středním věku byla

v průběhu studie diagnostikována demence jen přibližně u každé dvacáté. 
c) Předchozí studie, které nalezly vztah mezi fyzickou aktivitou a rozvojem

demence, nedokázaly jasně určit vysvětlující mechanismus tohoto vztahu. 
d) V době ukončení studie měly všechny její účastnice více než 80 let. 
e) U žen s nejvyšší úrovní zdatnosti ve středním věku se demence objevovala

ve vyšším průměrném věku než u méně zdatných žen. 

46
Která z následujících skutečností (pokud je pravdivá) nejvíce opodstatňuje
praktický přínos studie?
a) I přes výraznou motivaci zdravotními riziky a zhoršením zdravotního

stavu se většině lidí nepodaří trvale změnit nezdravé návyky v oblasti
stravy a fyzické aktivity. 

b) U většiny lidí dochází ve vyšším věku k významnému poklesu fyzické ak-
tivity. 

c) Podíl seniorů v populaci ve vyspělých zemích stále roste a střední délka
života ve Švédsku patří k nejvyšším v Evropě. 

d) Některé typy demence jsou pravděpodobně alespoň zčásti geneticky pod-
míněny, zatím se však nedaří analýzou DNA rozvoj demence spolehlivě
predikovat, třebaže ji především komerční společnosti lidem nabízejí. 

e) V současné době nemá medicína k dispozici opravdu účinný lék na de-
menci, a tak je vhodné hledat způsoby, jak změnit chování, aby došlo k od-
dálení demence nebo zabránění vzniku tohoto onemocnění. 
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47
Většina studií zkoumajících vztah mezi fyzickou kondicí a demencí pracuje
s vysvětlujícím mechanismem, že příznivý vliv fyzické aktivity na mozek je
zprostředkován zdravím srdce, protože fyzická aktivita snižuje různé srdeční
rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak, nadměrná tělesná hmotnost a rizi-
kový lipidový profil. Nové studie naznačují, že fyzická aktivita ovlivňuje přímo
mozkové struktury tím, že zlepšuje průtok krvemozkem, nezávisle na účincích
této aktivity na rizikové faktory srdečních onemocnění. V jakém vztahu jsou
tato nová zjištění k výše uvedenému vysvětlujícímu mechanismu?
a) Podporují ho, protože předpokládají, že zdraví srdce nemá vůbec žádný

vztah ke zdraví mozku. 
b) Oslabují ho, protože předpokládají, že zdraví srdce nemá vůbec žádný

vztah ke zdraví mozku. 
c) Podporují ho, protože předpokládají vliv fyzické aktivity na zdraví mozku

nezávisle na jejím vlivu na zdraví srdce. 
d) Nemají žádnou souvislost, protože nové studie se zaměřují pouze na oka-

mžitý efekt fyzické aktivity. 
e) Oslabují ho, protože předpokládají vliv fyzické aktivity na zdraví mozku

nezávisle na jejím vlivu na zdraví srdce. 

Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, článek 8

(Kontroly studia):
17. Student může požádat o uznání splnění kontroly studia předmětu.

Děkan může takové žádosti vyhovět, pokud byla obdobná studijní povinnost
splněna na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v za-
hraničí nebo v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší
odborné škole, jestliže od splnění obdobné studijní povinnosti neuplynulo ke
dni podání žádosti více než deset let. Děkan může též uznat kontrolu studia
předmětu, pokud byla obdobná studijní povinnost vykonána jako státní nebo
mezinárodně uznávaná zkouška z cizího jazyka. Vnitřní předpis fakulty podle
čl. 19 odst. 2 může lhůtu pro uznání kontroly studia předmětu zkrátit, v ta-
kovém případě však nesmí být lhůta kratší, než je standardní doba studijního
programu, v němž je o uznání rozhodováno, zvětšená o dva roky.

18. Pokud děkan rozhodne o uznání splnění kontroly studia předmětu,
získá student s výjimkou studenta doktorského studijního programu dnem na-
bytí právní moci rozhodnutí odpovídající počet kreditů. Ve vnitřním předpisu
fakulty podle čl. 19 odst. 2 lze upravit výjimky, kdy děkan odpovídající počet
kreditů nepřizná nebo přizná tak, že je student získá až po splnění podmínek
stanovených v čl. 7 odst. 5.

19. Za předpokladu, že s tím student v žádosti o uznání splnění kont-
roly studia předmětu nebo v průběhu řízení výslovně vyjádřil souhlas, lze vá-
zat uznání splnění kontroly studia předmětu na vykonání rozdílové zkoušky
nebo zkoušek v děkanem stanoveném termínu. Pokud děkan stanoví rozdílo-
vou zkoušku, určí rozhodnutím její obsah, rozsah, termín/lhůtu a kritéria je-
jího hodnocení a současně přeruší do téhož termínu řízení o uznání zkoušky.

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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Pokud odpadl důvod, pro který bylo řízení přerušeno, nebo uplynula lhůta,
již děkan určil ve svém rozhodnutí, děkan v řízení pokračuje. Pokud student
rozdílovou zkoušku úspěšně vykoná, děkan splnění kontroly studia předmětu
uzná. V opačném případě děkan rozhodne o neuznání splnění kontroly studia
předmětu.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Pokud student s vykonáním rozdílové zkoušky nesouhlasí, děkan je povi-

nen splnění kontroly studia předmětu uznat, pokud od splnění obdobné
studijní povinnosti neuplynulo více než deset let. 

b) Absolvoval-li student úspěšně mezinárodní zkoušku z cizího jazyka, je dě-
kan povinen tuto zkoušku uznat jako splnění kontroly studia v příslušném
předmětu. 

c) Vyhoví-li děkan žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu, stu-
dent vždy získá stejný počet kreditů, jako by předmět absolvoval. 

d) Pro tříleté bakalářské studiumnesmí být lhůta pro uznání splnění kontroly
studia předmětu kratší než pětiletá. 

e) Rozhodnutím děkana o stanovení rozdílové zkoušky je zahájeno řízení
o uznání splnění kontroly studia. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) Stanovení rozdílové zkoušky pro uznání splnění kontroly studia předmětu

je podmíněno explicitním souhlasem studenta. 
b) Příslušný počet kreditů za uznanou zkoušku získá student ke dni podání

své žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu. 
c) O žádosti studenta o uznání splnění kontroly studia předmětu rozhoduje

děkan fakulty. 
d) Děkan fakultymůže jako splnění kontroly studia předmětu uznat zkoušku

na vyšší odborné škole. 
e) Pokud student nevykoná úspěšně rozdílovou zkoušku ve stanovené lhůtě,

děkan rozhodne o neuznání splnění kontroly studia předmětu. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je senzitivita, tj. pravděpodobnost, že
test má pozitivní výsledek u osoby, která je skutečně nemocná. Senzitivita testu
XYZ je 90%. Jaká je pravděpodobnost, že testujeme-li 3 nemocné osoby testem
XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich negativní?
a) 27%  b) 66%  c) 50%  d) 3%  e) 45% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

For the study, published in the journal Diabetes, Obesity and Metabolism,
researchers analysed data from the UKBiobank of 500,000 people aged 58 years
on average, and found that people with higher than normal blood sugar levels
were 42% more likely to experience cognitive decline over an average of four
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years, and were 54% more likely to develop vascular dementia over an average
of eight years (although absolute rates of both cognitive decline and dementia
were low). The associations remained true after other influential factors had
been taken into account— including age, deprivation, smoking, BMI and whe-
ther or not participants had cardiovascular disease. Lead author Dr Garfield
said: “Our research shows a possible link between higher blood sugar levels—
a state often described as ’prediabetes’—and higher risks of cognitive decline
and vascular dementia. As an observational study, it cannot prove higher blood
sugar levels cause worsening brain health.” In the study, researchers investi-
gated how different blood sugar levels, or glycaemic states, were associated
with performance in cognitive tests over time, dementia diagnoses, and brain
structure measured by MRI scans of the brain. Each of these measures were
limited to smaller subsets of the Biobank sample (for instance, only 18,809 par-
ticipants had follow-up cognitive tests). At recruitment all of the UK Biobank
participants underwent an HbA1c test, which determines average blood sugar
levels over the past two to three months. Participants were divided into five
groups on the basis of the results—“low-normal” level of blood sugar, normo-
glycaemia (having a normal concentration of sugar in the blood), prediabetes,
undiagnosed diabetes and diabetes. A result between 42–48 mmol/mol (6.0–
6.5%) was classified as prediabetes. The researchers used data from repeated
assessments of visual memory to determine whether participants had cogni-
tive decline or not. Though absolute rates of cognitive decline were low, people
with prediabetes and diabetes had a similarly higher likelihood of cognitive
decline—42% and 39% respectively.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) Each of the half a million research participants underwent MRI scans of

the brain during the study to determine the structure of the brain. 
b) Persons with higher blood sugar categorized as prediabetic had about the

same level of risk of cognitive decline as persons with diabetes. 
c) The research participants were randomly divided into five groups and

compared on the level of visual memory. 
d) Research participants underwent anHbA1c test every two to threemonths

to determine their immediate blood sugar levels. 
e) Factors such as age, deprivation, smoking, BMI and cardiovascular dise-

ase had no significant effect on the risk of cognitive decline and vascular
dementia. 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) The incidence of dementia and cognitive decline was not very high in the

entire UK Biobank sample of participants. 
b) People with blood sugar levels of 42–48 mmol/mol had a 54% higher risk

of developing vascular dementia compared to those with normal blood
sugar levels. 

c) Researchers have established a direct causal link between higher blood su-
gar and cognitive decline. 

d) The results of repeated visual memory tests served as an indicator of co-
gnitive decline in the study. 

e) Only a small proportion of the UK Biobank cohort of half a million people
underwent repeated cognitive testing as part of the cited study. 

53
The text contains the adjective influential. Which of the following expressions
has the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective
is used in the text.
a) mighty

b) systematic
c) critical 
d) enormous

e) significant

54
An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) Youwill usually be given pain relief such as paracetamol or codeine tablets

to help ease your discomfort. 
b) It was necessary in order to make habitable remote regions of Russia,

where it was considered too costly to employ paid labor. 
c) Parents often find it difficult to understand why their child would rather

play video games for 8 hours a day than go outside and play with their
friends. 

d) I wanted to take her into the countryside to go fishing with me, but I was
too shy to ask her. 

e) Although there are lurid reports that the Russian mafia is involved, they
have far bigger fish to fry than tourists, so the culprits are most likely to be
no different to the petty chancers you’d meet in any Western city. 
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55
Externalizing behaviors undermine learning environments, yet many teachers
report receiving inadequate pre-service training to manage these behaviors in
the classroom. They often fail to anticipate such problems with students and
therefore choose inappropriate reactive solutions to them. Teachers could bene-
fit from incorporating _____ strategies to prevent problem behaviors and pro-
mote academic engagement, as students transition into the classroom learning
environment.

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.

a) subjective 

b) proactive 

c) inflamatory

d) passive 

e) impulsive 

56
Which of the following statements about the Court of Justice of the European
Union is not correct (as of January 2022)?
a) The Court of Justice is composed of 27 judges and 11 advocates general. 
b) The Court is located in Luxembourg. 
c) The mission of the Court includes interpreting European Union law and

ensuring that it is applied the same in every EU country. 
d) The Court of Justice of the European Union comprises two judicial bodies:

the Court of Justice and the General Court. 
e) The Court of Justice of the European Union was established in 1991. 

(c) 2022Masarykova 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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57
Mr. Mell having left me while he took his irreparable boots upstairs, I went
softly to the upper end of the room, observing all this as I crept along. Suddenly
I came upon a pasteboard placard, beautifully written, which was lying on the
desk, and bore these words: “TAKE CARE OF HIM. HE BITES.”

I got upon the desk immediately, apprehensive of at least a great dog un-
derneath. But, though I looked all roundwith anxious eyes, I could see nothing
of him. I was still engaged in peering about, when Mr. Mell came back, and
asked me what I did up there?

“I beg your pardon, sir,” says I, “if you please, I’m looking for the dog.”
“Dog?” he says. “What dog?”
“Isn’t it a dog, sir?”
“Isn’t what a dog?”
“That’s to be taken care of, sir; that bites.”
“No, Copperfield,” says he, gravely, “that’s not a dog. That’s a boy. My in-

structions are, Copperfield, to put this placard on your back. I am sorry tomake
such a beginning with you, but I must do it.” With that he took me down, and
tied the placard, which was neatly constructed for the purpose, on my shoul-
ders like a knapsack; and wherever I went, afterwards, I had the consolation of
carrying it.

Which of the following statements about the book (from which the above
excerpt is taken) is not true?
a) The book was adapted for cinema a number of times. 
b) The author described the book as not pure autobiography, but “a very com-

plicated weaving of truth and invention”. 
c) One of the world’s most famous illusionists chose his pseudonym after the

name of the main character in the book. 
d) The author of the book is an American writer. 
e) The author is considered one of the greatest novelists of the Victorian era. 

58
Irma, Joanna, and Kate are three friends, each of whom does a different kind of
sport: archery, basketball, or cycling (not necessarily in this order). In addition,
each of them lives in a different city: London, Manchester, or Newcastle (again,
not necessarily in this order). We also know the following:
• Irma is an archer, and she does not live in London.
• Joanna does not live in Manchester.

Choose the statement that is false if we assume that: The cyclist lives in
Manchester.

a) Kate does not play basketball. 
b) Irma lives in Newcastle. 
c) The basketball player lives in London. 
d) Joanna does not live in London. 
e) Joanna is not a cyclist. 
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59
In Honza’s English language coursebook, unit 1 contains a certain number of
new expressions to learn. In every following unit, there are twice as many new
expressions to learn as in the preceding unit. Honza has been systematically
following the coursebook unit by unit from the beginning and is now studying
unit 5. He has discovered that the unit contains 30 more new expressions than
unit 1. Given that the whole coursebook consists of eight units, howmany new
expressions does the coursebook contain?
a) 127  b) 256  c) 254  d) 1 024  e) 510 

60

Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

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

(c) 2022Masarykova 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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Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článkuNeandertálci mohli pohřbívat své mrtvé, doklá-

dají to vykopávky z Iráku uveřejněném na serveru irozhlas.cz. Jednotlivé věty
jsou označeny číslem v závorkách před začátkem věty.

(1) Jeskyně Šanidar v iráckém Kurdistánu je známá nálezem koster ne-
andertálců. (2) Archeolog Ralph Solecki našel na přelomu 50. a 60. let v jes-
kyni v iráckém Kurdistánu ostatky devíti neandertálských mužů, žen a dětí.
(3) Z pylu, který je obklopoval, vyvodil možnost, že neandertálci pohřbívali
své mrtvé. (4) Tým vedený Emmou Pomeroy zahájil v jeskyni Šanidar výzkum
v roce 2014. (5) Dva dny poté museli archeologové vykopávky přerušit kvůli
ofenzivě radikálů z hnutí Islámský stát. (6) Teprve v roce 2016 se našly části
končetin a později kompletní lebka i další části těla neandertálského muže.
(7) Nově nalezená kostra je stará nejméně 70 tisíc let, patřila zřejmě dospělému
muži středního až staršího věku. (8) Uspořádání těl a kamenů nahrává podle
vědců z Cambridge Soleckého hypotéze, že se v jeskyni mohly odehrávat po-
hřební rituály. (9) „Vypadá to, že není v pozici, aby tam náhodně upadlamrtvá,
ale že byla uložena do hrobu. (10) Je to nový _____ pro původní Soleckého hy-
potézu,“ soudí etolog a antropolog Havlíček. (11) Pro _____ hypotézy, zda ne-
andertálci pohřbívali své mrtvé, je i podle něj _____ právě rozbor pylu z květin,
který nález obklopoval.

1
Ve větě č. 11 jsou dvě slova vynechána. Z nabízených možností vyberte tu dvo-
jici slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.
a) stvrzení; odůvodněný

b) verifikaci; zásadní 
c) ověření; důležitý

d) otestování; podstatný

e) potvrzení; klíčový

2
Ve větě č. 10 je jedno slovo vynecháno. Z nabízenýchmožností vyberte tu, která
se na vynechané místo nejvíce hodí.

a) údaj
b) dokument

c) kontext
d) předpoklad 

e) důkaz 

3
Ve větě č. 8 se nachází slovo hypotéza. Která z nabízených možností se uvede-
nému slovu svým významem nejméně blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) domněnka 

b) předpoklad 

c) interpretace 

d) odhad 

e) presumpce 

4
Ve větě č. 5 se nachází slovo ofenziva. Z nabízených možností vyberte slovo,
jehož význam se nejvíce blíží opačnému významu uvedeného slova. Vezměte
v úvahu také významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.

a) podlehnutí 
b) obchvat

c) ústup 

d) kompliment
e) rezignace 
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5
Podle výzkumníků je podstatným důsledkem výzkumu pro zdravotní péči to,
že všeobecná nedůvěra kmocenským strukturámmůže ovlivnit způsob, jakým
lidé rozhodují o svých vlastních léčebných postupech. Taková konspirační men-
talita tak může ve skutečnosti ovlivnit, co pacienti považují za skutečnou pří-
činu své poruchy, co považují za její počáteční příznaky a fyziologické účinky
a koho nebo co si pro svoji léčbu zvolí. Porozumění jednotlivce jeho nemoci a
volba léčby mohou záviset na osobnostních vlastnostech souvisejících s ideolo-
gií mnohem více než na _____ úvahách.

Vyberte, který pojem se nejlépe hodí na vynechané místo.

a) koherentních 

b) racionálních 

c) politických 

d) spravedlivých 

e) demagogických 

6
Určete správné znění latinského výroku, který zdůrazňuje, že evoluční změny
v přírodě probíhají spíše postupným než skokovým způsobem.
a) Igne natura renovatur integra. 
b) Beata est vita conveniens naturae suae. 
c) Natura duce errare nullo modo possumus. 
d) Natura nihil fit in frustra. 
e) Natura non facit saltus. 

7
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) Pro vyřešení současné geopolitické situace je nutné omezit zneužívání pří-

rodních zdrojů a plýtvání s nimi. 
b) Teror pokračoval dál a možná ještě přitvrdil, neboť byl okořeněný po-

mstychtivostí za Maratovu smrt. 
c) V rámci pravidelného bezpečnostního školení letušky spolu s piloty nacvi-

čovali nástup a výstup z letadla. 
d) Výzkum na myších ukázal, že mikroplasty mohou proniknout hemato-

encefalickou bariérou do mozku a že mohou přispívat ke zhoršování kon-
dice srdce a celé kardiovaskulární soustavy. 

e) Podle vědců se mikroplasty do krve dostávají kontaktem se sliznicemi, při
trávení nebo dýchání. 

(c) 2022Masarykova 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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Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

(√
A
)−

√
A
=

A

B

A

B
=

1

A
B

1− 1√
A = ?

a) 1  b) 0,5  c) 2  d) 16  e) 4 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

|y| ≤ |x − 1| ≤ 1?

a)

x

y

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

x

y



10
Určete poměr obsahu rovnostranného trojúhelníka o straně x ku obsahu rovno-
stranného trojúhelníka o výšce x.

a)
3

4
b)

√
6 c)

√

3

2
d)

√
3

2
e)

3

2


11
Petr si nalil plnou sklenici vína s vodou v poměru 1:1, poté opakovaně – celkem
třikrát – vždy, když upil právě pětinu sklenice, dolil ji čistým vínem do plna a
důkladně promíchal. Kolik procent vína bylo ve sklenici po posledním Petrově
dolití?
a) 80 až 90 procent
b) méně než 60 procent

c) 70 až 80 procent
d) 60 až 70 procent

e) více než 90 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x, 1) ⋆ (1, v) = (−2,−1) ⋆ (u, v) a (u, v) ⋆ (3, 3) = 15.

Který z následujících výsledků nemůžeme dosadit na místo otazníku, je-li y = 5,
(1, 1) ⋆ (x, y) = ?

a) u + v − 2y b) −u − v c) 2x + u + v d) x/2 e) −y 

13
Vyberte největší číslo.

a) log8 4 b) 4−0,5 + 0,9 c)
√

2 d)
5

3
− 1

4
e)

3

4
:

1

2
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet čísel
na úhlopříčce obsahující x je o pět menší než součet čísel na druhé úhlopříčce.
Určete číslo x2 − x + 1.

? ?
? x

16
11

12 15

a) 21  b) 5  c) 43  d) 31  e) 13 

15
Luboš sMarkem běželi štafetový závod a každý absolvoval právě polovinu trati.
Luboš měl stálé tempo 5min/km a Marek běžel stálou rychlostí 8 km/h. Jakou
část celkového času jejich závodu strávil na trati Marek?
a) 75%  b) 2/3  c) 60%  d) 40%  e) 8/13 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou jedenkrát
(přičemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 12.
O kolik se bude výsledek lišit, zůstane-li číslo A stejné a každý z cyklů prove-
deme dvakrát?

vstup/vystupvstup/vystup

A. A.+2A +2A



a) 120  b) 48  c) 156  d) 72  e) 24 

(c) 2022Masarykova 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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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 2 a následně znovu 2  b) 2  c) ⊖ 1  d) ⊖ 2  e) 3 a následně ⊖ 4 

18
V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b)  c) 

d)  e) 
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19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

20

V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) ⊖x, z b) ⊖x, ⊖y c) x, ⊖z d) z, y e) ⊖x, y 

(c) 2022Masarykova 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 zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 

23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně je
jedno z písmen MUBRNO. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena BRNO.
Na začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní
straně je již připraveno písmeno B.

a) 1 › 2 › 1 b) 1 › 2 › 2 c) 2 › 1 › 1 d) 1 › 1 › 1 e) 2 › 1 › 2 
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24
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, která
krychle se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

25

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen namož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): X, N.

a) 32 b) 36 c) 24 d) 22 e) 28 

(c) 2022Masarykova 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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Analytické myšlení

26
Kamarádky Anna, Bára, Cilka, Dana a Eva si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označily, jaké barvy mají v oblibě. V druhé z ta-
bulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých barvách
(každý záznamv tabulce odpovídá jednomukusu). Každá dívka dostala tričko
svojí velikosti v některé z barev, kterou označila křížkem. Z následujících mož-
ností vyberte tvrzení, které je určitě nepravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Anna L x x
Bára M x x
Cilka M x x
Dana L x x
Eva S x x

barva velikost 1ks
černá S M
bílá M L
modrá M S
zelená S L M

a) Má-li Bára modré tričko, pak Cilka má černé. 
b) Eva má tričko odlišné barvy od všech ostatních dívek. 
c) Mezi tričky, která zbyla, některá z barev chybí. 
d) Nejvýše dvě z dívek mají zelené tričko. 
e) Má-li Dana bílé tričko, pak Anna s Bárou mají tričko stejné barvy. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni řidiči jsou pozorní.
2. Žádný řidič není pozorný.
3. Některý řidič je senior.
4. Některý senior není pozorný.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Čtyři z následujících
závěrů jsou správné, jeden ne – ten vyberte.
a) Z výroku 2 spolu s výrokem 4 vyplývá výrok 3. 
b) Z výroku 3 spolu s negací výroku 4 vyplývá negace výroku 2. 
c) Z výroku 2 spolu s výrokem 3 vyplývá výrok 4. 
d) Výrok 1 není negací výroku 2. 
e) Výroky 3, 4 a 1 nejsou v rozporu – mohou platit současně. 

28
Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže je Tomáš plnoletý, pak má řidičský průkaz.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Tomáš nebydlí s rodiči nebo není plnoletý.“

Které z následujících tvrzení můžeme dosadit na místo druhého?
a) Tomáš je plnoletý nebo má řidičský průkaz. 
b) Tomáš má řidičský průkaz nebo nebydlí s rodiči. 
c) Jestliže Tomáš bydlí s rodiči, pak nemá řidičský průkaz. 
d) Jestliže Tomáš není plnoletý, pak bydlí s rodiči. 
e) Jestliže Tomáš nemá řidičský průkaz, pak bydlí s rodiči. 
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29
Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 3:2. Rychlejší z nich v průměru naložil 180 beden za tři
čtvrtě hodiny. Za jak dlouho by pomalejší z nich naložil 160 beden? (Předpo-
kládáme, že jejich pracovní tempo je stálé.)

a) 1 h 30min b) 50min c) 100min d) 1 h e) 2/3 h 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohemnebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

1 2

C D 1

5

3

AE

3

B



a) pole D b) pole A  c) pole B  d) pole E  e) pole C 

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 0 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si zvolil číslici dělitelnou třemi.
• Bedřich si zvolil číslici větší než pět.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou). (Nula je dělitelná každým celým čís-
lem.)
S1 Adamovo i Bedřichovo číslo dává stejný zbytek po dělení dvěma.
S2 Velikost rozdílu Adamova a Bedřichova čísla je větší než tři.
S3 Bedřichovo číslo je alespoň o tři větší než Adamovo.
a) S1, S2, S3  b) S3, S1, S2  c) S2, S1, S3  d) S3, S2, S1  e) S2, S3, S1 

(c) 2022Masarykova 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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32
Z následujících útvarů vyberte obrazec s nejmenším obsahem a obrazec s nej-
větším obsahem.

U V Y ZX 

a) U, V  b) Z, X c) Z, Y d) U, X e) Y, V 

33
Je dáno pět tvrzení:
1. Jestliže je Pavel atlet, pak není lyžař.
2. Pavel je atlet nebo není lyžař.
3. Jestliže Pavel není lyžař, pak není atlet.
4. Jestliže je Pavel lyžař, pak je atlet.
5. Jestliže Pavel není atlet, pak není lyžař.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až sedmé hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
• některé čtverce jsou černé už od počátku

Na obrázku je stav na počátku a po třech hodinách. V jakém stavu bymohla
být mřížka po sedmi hodinách od počátku?

00:00 03:00 

a) 07:00  b) 07:00  c) 07:00  d) 07:00  e) 07:00 
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici leží město Vilnius.

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

36
Do své práce jsem vložil své srdce a duši a při tom jsem ztratil rozum.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.
a) Winston Churchill 
b) Walt Disney

c) John D. Rockefeller

d) Henry Ford 

e) Vincent van Gogh 

37
Tento významný skladatel, žijící v letech 1756–1791, vykazoval výjimečné na-
dání již ve velmi ranémvěku.Mezi jeho charakteristiky patřil neobyčejně jemný
(absolutní) sluch, mimořádná paměť, fantazie a silný hravý a tvořivý pud.
Komponoval prakticky neustále: „Víte, že já v hudbě takříkajíc vězím – že se
jí zaobírám celý den – že rád spekuluji – studuji – rozvažuji.“ Mezi jeho nejzná-
mější díla patří např. opery Kouzelná flétna, Figarova svatba či Don Giovanni.

O kterého hudebního skladatele se jedná?
a) Ludwig van Beethoven 

b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Bedřich Smetana 

d) Richard Wagner
e) Fryderyk Chopin 

(c) 2022Masarykova 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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Mezi významné české spisovatele dvacátého století patří Josef Škvorecký. Která
z následujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto autora?
a) Krasosmutnění; Mirákl; Hříchy pro pátera Knoxe; Příběh inženýra lid-

ských duší; Všecky krásy světa 

b) Asanace; Legenda Emöke; Vyrozumění; Tankový prapor; Nápady čtenáře
detektivek

c) Příběh inženýra lidských duší; Hříchy pro pátera Knoxe; Zbabělci; Všecky
krásy světa; Asanace 

d) Noc a naděje; Vyrozumění; Nápady čtenáře detektivek; Zbabělci; Mirákl 
e) Tankový prapor; Zbabělci; Konec nylonového věku; Legenda Emöke; Pří-

běh inženýra lidských duší 

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta? EU
kännetecknas av sin kulturella och språkliga mångfald, och de språk som talas i EU är
en viktig del av kulturarvet.
a) švédština 

b) estonština 

c) němčina 

d) finština 

e) nizozemština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je rakouský malíř, který většinu
svého života prožil ve Vídni. Obraz vznikl v první polovině dvacátého století a
představuje vrchol autorova „zlatého období“. Dílo zobrazuje objímající se pár
v květinovém poli – zatímco mužská postava se vyznačuje čtvercovými a ob-
délníkovými formami, u ženy převládají měkké linie a květinové vzory. O které
dílo se jedná?

a) Milostný dopis
b) Milostná ptačí píseň 

c) Imprese, východ slunce 

d) Milenci pod srpkem měsíce 

e) Polibek

41
Režisérem toho filmu natočeného v padesátých letech dvacátého století je švéd-
ský režisér Ingmar Bergman. Toto filmové podobenství zachycuje cestu středo-
věkého rytíře pochmurným krajem postiženým morovou epidemií. Při ranní
modlitbě na břehu moře se hlavnímu hrdinovi zjeví Smrt. O který film se
jedná?
a) Lesní jahody

b) Sedmá pečeť
c) Amarcord 

d) Ďáblovo oko

e) Hosté večeře Páně 

42
Kterým termínem se v sociologii označuje skupina, která jedinci slouží
jako standard hodnocení vlastního chování, postojů, aspirací, životního stylu,
vzhledu atd. a na členství v níž aspiruje, pokud jejím členem není?
a) sekundární 
b) primární 

c) formální 
d) referenční 

e) kontrolní 
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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Od začátku pandemie COVID-19 data naznačovala, že u mužů se v po-

rovnání se ženami častěji objevuje závažná forma COVID-19, ale nebylo jasné
proč. Nová studie publikovaná v časopise JAMA Network Open analyzovala
vzorky krve od 90 mužů a 62 žen, kteří navštívili Barnes-Jewish Hospital v St
Louis s příznaky viru COVID-19 a byli následně pozitivně testováni na tento
virus. Z těchto pacientů bylo 143 hospitalizováno; výzkumníci odebrali vzorky
krve pacientům, kteří byli ještě hospitalizováni, třetí, sedmý, čtrnáctý a dva-
cátý osmý den. Vědci poté u pacientů měřili hladinu testosteronu, formy es-
trogenu známé jako estradiol a růstového hormonu známého jako inzulinu po-
dobný růstový faktor 1 (IGF-1). U žen nebyla zjištěna žádná souvislost mezi
závažností COVID-19 a hladinou kteréhokoli z měřených hormonů. U mužů
hladiny IGF-1 a estrogenu nepredikovaly závažnost onemocnění, ale hladiny
testosteronu ano. Při přijetí do nemocnice měli muži s těžkým průběhem one-
mocnění COVID-19 průměrnou hladinu testosteronu 52 nanogramů na deci-
litr (hodnota 250 nebo méně je u dospělých mužů považováno za nízkou hla-
dinu testosteronu), zatímco muži s méně závažným průběhem onemocnění
měli v průměru 151 nanogramů testosteronu na decilitr. Výzkumníci kontrolo-
vali další známé rizikové faktory závažného COVID-19 včetně věku, BMI, ko-
morbidit, kouření a rasy. Třetí den hospitalizace klesla průměrná hladina tes-
tosteronu u mužů s těžkým COVID-19 na 19 nanogramů na decilitr. Celkem 37
z přijatých pacientů během studie zemřelo (25 z nich byli muži). Nižší hladina
testosteronu u mužů byla také spojena s vyšší hladinou zánětu v těle. Hladinu
testosteronu před jejich onemocněním u pacientů lékaři pochopitelně neměřili;
podle autorů studie je pravděpodobné, že jejich hladina testosteronu klesla již
v době, kdy se dostali do nemocnice kvůli COVID-19. Zatím také není jasné,
zda hladina testosteronu klesá v důsledku závažného onemocnění COVID-19,
nebo zda nižší hladina testosteronu vůbec způsobuje závažnější onemocnění
COVID-19. (upravený úryvek z článku na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Jak u mužů a žen souvisí hladiny vybraných hormonů se závažností one-

mocnění COVID-19?
b) Jak umužů souvisí věk a hladina vybraných hormonů, především testoste-

ronu?
c) Jaký vliv mají na závažnost onemocnění COVID-19 faktory jako je věk a

rasa, BMI, kouření a přidružená onemocnění?
d) Jak se liší průběh onemocnění COVID-19 u mužů a žen?
e) Jaká je pravděpodobnost úmrtí u hospitalizovaných osob s COVID-19?

(c) 2022Masarykova 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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Jaký hlavní závěr výzkumníci v popisované studii učinili?
a) U mužů se v porovnání se ženami častěji objevuje závažná forma COVID-

19 a rovněž pravděpodobnost úmrtí z této příčiny je vyšší u mužů. 
b) Věk a rasa, BMI, kouření a přidružená onemocnění jsou považovány za

rizikové faktory těžkého průběhu COVID-19. 
c) U hospitalizovaných osob ve sledovaném souboru byla pravděpodobnost

úmrtí během studie přibližně 25%. 
d) U mužů se za nízkou hladinu testosteronu považuje hodnota 250 nebo

méně nanogramů na decilitr krve, a do tohoto pásma spadala většina vý-
sledků účastníků studie. 

e) Znižší hladiny testosteronu na počátku hospitalizace lze umužů, ale nikoli
u žen, predikovat vyšší závažnost průběhu onemocnění COVID-19. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) Více než dvě třetiny pacientů, kteří v průběhu studie zemřeli, byli muži. 
b) Muži s nižší hladinou testosteronu vykazovali vyšší míru ukazatelů zá-

nětu v těle. 
c) Ve studii bylo zjišťováno, zda jsou její účastníci kuřáci. 
d) Muži s méně těžkým průběhem COVID-19 měli v době přijetí do nemoc-

nice průměrnou hladinu testosteronu v pásmu normy. 
e) U žen nebyla nalezena souvislost mezi hladinou testosteronu a závažností

průběhu COVID-19. 

46
Která z následujících skutečností (pokud by byla pravdivá) nejlépe vysvětluje
hlavní zjištění studie?
a) U mužů s nižší hladinou testosteronu se aktivovaly určité geny, které tělu

usnadňují využití tohoto hormonu. 
b) Některé ze známých rizikových faktorů těžkého průběhu onemocnění

COVID-19, jejichž vliv byl pro vztah mezi úrovní testosteronu a průběhu
nemoci ve studii kontrolován, souvisejí rovněž s hladinou testosteronu. 

c) Nižší než průměrná hodnota testosteronu může mít i u zdravýchmužů za
následek snížení svalové hmoty a síly, a tím i nižší kapacitu plic a vyšší
riziko nutnosti ventilace v případě nemoci. 

d) Užennení nízká hladina testosteronu obecně spojena s problémy, na rozdíl
od negativních účinků nadbytku testosteronu. 

e) Nebyly nalezeny vztahy mezi hladinou pohlavních hormonů a rizikem
přetrvávajících příznaků onemocnění COVID-19, známých také jako „long
covid“. 
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47
Předchozí studie, které se zaměřovaly na vysvětlení, proč se u mužů častěji
než u žen objevuje závažná forma COVID-19, pracovaly s teorií, že přirozeně
vysoká hladina testosteronu umužů v porovnání se ženami může způsobovat,
že muži při onemocnění COVID-19 hůře než ženy. V jakém vztahu jsou závěry
studie popisované v zadání k výše uvedené teorii?
a) Nemají žádnou souvislost, protože popisovaná studie se nezaměřila na

rozdíly v testosteronu mezi muži a ženami. 
b) Podporují ji, protože podle popisované studie je mezi hladinou testoste-

ronu a závažností COVID-19 u mužů pozitivní vztah. 
c) Oslabují ji, protože podle popisované studie je mezi hladinou testosteronu

a závažností COVID-19 u mužů negativní vztah. 
d) Podporují ji, protože podle popisované studie je mezi hladinou testoste-

ronu a závažností COVID-19 u mužů negativní vztah. 
e) Oslabují ji, protože podle popisované studie je mezi hladinou testosteronu

a závažností COVID-19 u mužů pozitivní vztah. 

Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, článek 9

(Státní zkoušky):
8. Předpokladem pro konání části státní zkoušky je
a. absolvování povinných předmětů, které pro konání této části státní

zkoušky stanoví studijní plán,
b. získání minimálního počtu kreditů ze stanovené nebo vybrané sku-

piny nebo skupin povinně volitelných předmětů stanovených pro tuto část
státní zkoušky studijním plánem; umožňuje-li studijní plán pro část státní
zkoušky výběr z více tematických okruhů, může též stanovit, že tento výběr
musí odpovídat vybrané skupině povinně volitelných předmětů.

9. Předpokladem pro konání poslední části státní zkoušky je též získání
počtu kreditů odpovídajícímu šedesátinásobku standardní doby studia studij-
ního programu vyjádřené v letech. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2
může též stanovit počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní
zkoušky a dále může stanovit pořadí, v jakém lze části státní zkoušky skládat.

10.Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro
konání jednotlivých částí státní zkoušky v daném studijním programu spolu
s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů nesmí činit více
než devadesát procent hodnoty uvedené v odstavci 9; v případech hodných
zvláštního zřetele může vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 2 tuto hranici
stanovit odlišně, ne však více než devadesát pět procent. Minimálním počtem
kreditů z povinně volitelných předmětů se rozumí součet minimálního počtu
kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, které student podle studij-
ního plánu musí absolvovat, a ze studijním plánem předpokládaného výběru
z dalších skupin povinně volitelných předmětů.

11. Termíny státních zkoušek je povinna fakulta vyhlásit nejméně třikrát
v každém akademickém roce.

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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12. Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky, resp. každé
její části, stanoví děkan. Každý tento termín se s přesným časovým určením
nejméně týden předem zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty;
dvoutýdenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se zveřejní ve
veřejné části internetových stránek fakulty nejméně tři měsíce předem.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Přesné termíny státních zkoušek musí být na veřejných internetových

stránkách fakulty uvedeny nejméně tři měsíce před jejich konáním. 
b) V každém zkouškovém období musí být vypsány nejméně tři termíny stát-

ních zkoušek. 
c) Celkový počet kreditů odpovídá počtu povinných předmětů spolu s mini-

málním počtem povinně volitelných předmětů. 
d) Konání jakékoli části státní zkoušky může fakulta podmínit získáním urči-

tého počtu kreditů. 
e) Pořadí jednotlivých částí státní zkoušky je vždy pevně dáno a je stanoveno

vnitřním předpisem fakulty. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) Student může konat jakoukoli část státní zkoušky jen tehdy, získal-li počet

kreditů odpovídající šedesátinásobku standardní doby studia studijního
programu vyjádřené v letech. 

b) Studijní plán může pro tematické okruhy části státní zkoušky stanovit od-
povídající skupiny povinně volitelných předmětů, z nichž je nutné získat
stanovený minimální počet kreditů. 

c) Nejméně pět procent kreditů musí mít student možnost získat z jiných než
povinných a povinně volitelných předmětů. 

d) Státní zkoušku není možné konat bez absolvování všech povinných před-
mětů stanovených příslušným studijním plánem. 

e) Nesplnil-li student všechny povinné předměty předepsané pro část státní
zkoušky, nemůže tuto část státní zkoušky konat. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je specificita, tj. pravděpodobnost, že
test má negativní výsledek u osoby, která netrpí testovanou chorobou. Spe-
cificita testu XYZ je 60%. Jaká je přibližná pravděpodobnost, že testujeme-li
3 zdravé osoby testem XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich pozitivní?
a) 33%  b) 78%  c) 60%  d) 95%  e) 50% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

About two thirds (65.5%) of students are experiencing poor sleep quality
and this is linked to mental health problems, new research published in the
peer-reviewed journal Annals of Human Biology suggests. The findings, based
on 1,113 men and women attending university full-time, also show those re-
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porting depressive symptoms were almost four times as likely to suffer from
inadequate sleep habits. Living away from home for the first time, using stimu-
lants that impair sleep and keeping erratic bedtimes are all factors that make
students vulnerable to a lack of quality rest at night. An average of seven hours
sleep has been reported by those attending college when nine hours is conside-
red the ideal for young adults. Excessive daytime sleepiness (EDS) was a pro-
blem among over half (55%) the students— they were almost twice as likely to
have depression or experience moderate to high stress levels. In addition, the
study highlights a gender divide, with poor quality sleep and EDSmore preva-
lent among females. In addition to the findings on gender, a link was identified
between poor sleep quality and the degree course discipline. Students study-
ing biological and health sciences were more likely to be affected as were those
enrolled in social and human sciences. “Sleep disorders are especially harmful
for college students because they’re associated with several negative effects on
academic life,” says lead author Dr Rodrigues. “These include failures in atten-
tion and perception, high absenteeism rate, and sometimes dropping out of the
course.” The mechanism behind sleep disturbance and depression is not clear,
as is whether mental health issues trigger poor quality sleep (or vice versa).
Hence, the authors suggest that more research is needed to understand this
interaction better.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) The authors described themechanisms bywhich disturbed sleep in college

students causes the development of depressive disorders. 
b) The presence of excessive daytime sleepiness meant nearly double proba-

bility of depression or moderate to high stress levels in college students. 
c) One cause of inadequate sleep in college students is stimulant use, especi-

ally in first-year students. 
d) The study found that depression andmoderate to high levels of stress have

a negative impact on college students’ academic performance. 
e) The study found gender differences in the prevalence of depression among

university students, with women more affected. 

52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) One of the factors contributing to poor quality sleep during the night in

college students is irregular bedtimes. 
b) The study found a relationship between students’ disrupted sleep and

their academic discipline. 
c) The study shows that females students can more likely suffer from poor

sleep quality. 
d) College students in the study slept on average two hours less than the re-

commended sleep time for their age group. 
e) The study has established that poor sleep is a cause of mental disorders in

college students, especially depression. 
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53
The text contains the adjective harmful. Which of the following expressions has
the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective is
used in the text.
a) beneficial 
b) deteriorated 

c) inferior
d) detrimental 

e) prone 

54
An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) The cheetah first creeps up to within around two hundred yards of its prey

and then chases it down. 
b) I want to know everything there is to know about this merger, the whole

nine yards of the deal. 
c) Examining whether there is any association between addiction to video

games and cognitive abilities in children could inform the prevention and
management of any possible harmful effects. 

d) It’s Julie’s birthday next week and her colleagues are planning a party for
her. 

e) The pronunciation of vowel sounds varies a great deal between dialects
and is one of the most identifiable aspects of a speaker’s accent. 

55
Effective teaching requires the delivery of evidence-based practices to success-
fully manage classroom behavior and promote high rates of engagement in
learning. However, a significant proportion of teachers are _____ student be-
havior management. For example, in a survey of elementary school teachers,
more than 90% reported that they had received insufficient professional de-
velopment in behavior management. Moreover, the findings suggest that most
teachers felt their postgraduate education had left them ill-prepared to manage
disruptive behavior in the classroom.

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.
a) overwhelmed by

b) happy with 

c) underpaid by

d) untrained in 

e) underestimated of

56
From the start, this EU institution was set up to act as an independent supra-
national authority separate from governments; it has been described as “the
only body paid to think European”.

Which of the following institutions fits this description?
a) European Commission 

b) European Parliament
c) European Summit
d) European Council 
e) Court of Justice of the European Union 
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57
Looking upward, I surveyed the ceiling ofmy prison. Itwas some thirty or forty
feet overhead, and constructedmuch as the sidewalls. In one of its panels a very
singular figure riveted my whole attention. It was the painted figure of Time
as he is commonly represented, save that, in lieu of a scythe, he held what, at
a casual glance, I supposed to be the pictured image of a huge pendulum such
as we see on antique clocks. There was something, however, in the appearance
of this machine which caused me to regard it more attentively. While I gazed
directly upward at it (for its position was immediately over my own) I fancied
that I saw it in motion. In an instant afterward the fancy was confirmed. Its
sweep was brief, and of course slow. I watched it for some minutes, somewhat
in fear, but more in wonder. Wearied at length with observing its dull move-
ment, I turned my eyes upon the other objects in the cell.

Which of the following statements about the book (from which the above
excerpt is taken) is not true?
a) The author is generally considered a central figure of romanticism in Ame-

rican literature. 
b) The author also published another well-known horror story The Fall of the

House of Usher. 
c) The story of the book is about the torments endured by a prisoner of the

Spanish Inquisition. 
d) The author of the book is an American writer. 
e) The book (a short horror story) was written in the 1950s. 

58
Irma, Joanna, and Kate are three friends, each of whom does a different kind of
sport: archery, basketball, or cycling (not necessarily in this order). In addition,
each of them lives in a different city: London, Manchester, or Newcastle (again,
not necessarily in this order). We also know the following:
• Irma is not an archer, and she lives in London.
• Joanna does not play basketball.

Choose the statement that is false if we assume that: The basketball player
lives in Manchester.

a) Irma is a cyclist. 
b) Joanna lives in Newcastle. 
c) Kate is not an archer. 
d) The archer does not live in Newcastle. 
e) The cyclist lives in London. 

59
InHonza’s English language coursebook, unit 1 contains one new expression to
learn. In every following unit, the number of new expressions is always k-times
higher than that of the previous unit (k is always the same number). Honza has
been systematically following the coursebook unit by unit from the beginning
and has just completed unit 4. He has discovered that there are 26 more new
expressions in this unit compared to unit 1. How many new expressions has
Honza learned so far?
a) 81  b) 40  c) 56  d) 100  e) 121 
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60

Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

a) A, A, D, D b) C, C, D, D c) B, B, E, E d) E, E, E, E e) B, C, E, E 
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Test studijních předpokladů
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Verbální myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 1 až 4.
Jde o upravený úryvek z článku Neandertálci žili po boku moderních lidí

déle, než se předpokládalo. Dokládají to objevy z Francie uveřejněném na serveru
irozhlas.cz. Jednotlivé věty jsou označeny číslem v závorkách před začátkem
věty.

(1) Tým vědců z Evropy i Spojených států už přes 30 let zkoumá Man-
drinovu jeskyni nedaleko řeky Rhony na jihu Francie. (2) Jeskyně je bohatá
na významné nálezy z dob před mnoha tisíci lety. (3) Kamenné artefakty a
zvířecí kosti, které po sobě zanechali starověcí lovci-sběrači z období paleolitu,
totiž v relativně krátké době pokryl ledovcový prach, který se valil ze severu.
(4) Díky tomu se ostatky dobře zachovaly. (5) V článku, který vyšel v odbor-
ném časopisu Science Advances, vědci z Evropy a Spojených států popsali ná-
lez pozůstatků moderních lidí už z doby před 54 tisíci let. (6) Tento nález tedy
_____ objev z loňského roku, který byl sám o sobě _____: pozůstatky obydlení
jeskyně v Bulharsku moderním člověkem v době před 46 tisíci let. (7) Nejno-
vější nález z Francie ale ukazuje, že naši prapředci žili v Evropě už mnohem
dříve. (8)Zjištění, že naši předci obývali Evropu dříve, než jsme simysleli,mění
pohled vědců na soužití druhu homo sapiens sapiens a druhu homo sapiens ne-
anderthalensis – tedy neandertálců, slepé vývojové větve a s nadsázkou řečeno
„bratranců“ moderního člověka. (9) Vědci se totiž dlouho domnívali, že nean-
dertálci vymřeli krátce po příchodu moderních lidí z Afriky do Evropy, což
mohlo _____, že mezi tímto příchodem a vyhynutím neandertálců může být
_____. (10) Ředitel britského Muzea přírodní historie v Londýně Chris Strin-
ger řekl BBC, že nové důkladné analýzy ukazují na dlouhodobou koexistenci
těchto dvou druhů hominidů. (11) Nešlo tedy o převzetí moci nad Evropou,
ke kterému by došlo ze dne na den.

1
Ve větě č. 9 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo hodí nejméně.

a) ukazovat; souvislost
b) prezentovat; kontinuita 

c) naznačovat; spojitost

d) signalizovat; spojení 
e) indikovat; vztah 

2
Ve větě č. 6 jsou dvě slova vynechána. Z nabízenýchmožností vyberte tu dvojici
slov, která se na vynechané místo nejlépe hodí.

a) předstihl; nádherný

b) překonal; pronikavý

c) předčil; převratný

d) porazil; světoborný

e) překonal; neskutečný

3
Ve větě č. 3 se nachází slovo artefakt. Která z nabízených možností se uvede-
nému slovu svým významem nejvíce blíží? Vezměte v úvahu také významový
kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) výrobek b) odpadek c) umění  d) výsledek e) plod 
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4
Ve větě č. 10 se nachází slovo důkladný. Z nabízených možností vyberte slovo,
jehož význam se nejvíce blíží opačnému významu uvedeného slova. Vezměte
v úvahu také významový kontext, ve kterém se slovo v textu nachází.
a) marginální 
b) zběžný

c) podružný

d) nepozorný

e) nerelevantní 

5
Lidé 21. století generují data prakticky každým krokem (ať už fyzickým či vir-
tuálním), který učiní, a většina současných internetových obchodních modelů
je založena na sběru, analýze a komerčním využití takových dat. „Digitální
stopa“, kterou zanechávají miliardy uživatelů internetu, představuje _____ pří-
ležitost ke studiu jejich chování, charakteristik a sociálních interakcí.

Vyberte, který pojem se nejlépe hodí na vynechané místo.

a) reciproční 
b) bezprecedentní 

c) sofistikovanou

d) metaforickou

e) obligátní 

6
Určete správné znění latinského výroku, který připomíná, že lidská závist brání
štěstí, neboť není šťastný ten, koho trápí, že jsou jiní šťastnější.
a) Flagror, non consumor. 
b) Felix qui potuit rerum cognoscere causas. 
c) Occasio aegre offertur, facile amittitur. 
d) Numquam erit felix, quem torquebit felicior. 
e) Carpe diem quam minimum credula postero. 

7
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) Člověk, který se snaží vzít osud světa do svých rukou, zkrátkamusí počítat

s tím, že se může přepočítat. 

b) Podle nedávného prohlášení čínských představitelů nyní říše středu při-
pravuje celou sérii mamutích projektů větrné a solární energetiky, které
rozšíří výkon čínské „zelené“ energetiky o téměř půl terawattu. 

c) Pro vědce a lékaře v oboru infekčních chorob přenášených členovci je již
dlouho vysněnou metou úspěšná diagnostika a léčba lymské boreliózy. 

d) Honza jako starý mládenec je zvyklý a spokojený se svým současným ži-
votním stylem. 

e) Po bolestném rozchodu Alena Milošem opovrhovala a nenáviděla ho. 
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Numerické myšlení

8
A a B jsou dvě různá přirozená čísla. Které z následujících čísel patří na místo
otazníku?

A
B
A =

√
B

A

B
= B A− 1

B = ?

a) 4  b) 1  c) 16  d) 8  e) 0,5 

9
Na kterém z následujících obrázků může být znázorněna nerovnost

|x + 1| ≤ |y| ≤ 1 ?

a)

y

x

b)

x

y

c)

x

y

d)

x

y

e)

x

y



10
Seřaďte následující plochy od nejmenší po největší:
• A je obsah kruhu o průměru x.
• B je obsah čtverce s úhlopříčkou délky 2x.
• C je obsah rovnostranného trojúhelníka o straně 2x.

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

11
Petr si nalil plnou sklenici vína s vodou v poměru 1:1, poté opakovaně – celkem
třikrát – vždy, když upil právě desetinu sklenice, dolil ji čistým vínemdo plna a
důkladně promíchal. Kolik procent vína bylo ve sklenici po posledním Petrově
dolití?
a) 70 až 80 procent
b) méně než 60 procent

c) 80 až 90 procent
d) více než 90 procent

e) 60 až 70 procent

12
Operace ⋆ přiřazující dvěma dvojicím čísel jedno číslo je zavedena takto:

(a, b) ⋆ (c, d) = ac + bd.

Víme, že
(x, 2) ⋆ (1, v) = (2, 0) ⋆ (u, v) a (u, v) ⋆ (−1, 1) = 2.

Čemu je rovno číslo y, jestliže platí:
(2,−1) ⋆ (x, y) = −2

a) 2  b) 6  c) −4  d) −6  e) −8 

13
Vyberte nejmenší číslo.

a)
5

3
− 1

4
b)

√

5

2
c) 4−0,5 + 0,9 d) log4 8 e)

3

4
:

1

2
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14
Čísla napravo od tabulky udávají součet čísel v jednotlivých řádcích, čísla dole
pod tabulkou součet čísel v jednotlivých sloupcích. Dále víme, že součet čísel
na úhlopříčce obsahující x tvoří pětinu celkového součtu všech čísel v tabulce.
Určete číslo x2 − x + 1.

? ?
? x

12
13

10 15

a) 4  b) 13  c) 21  d) 43  e) 31 

15
Adam a Bára jsou sourozenci. Bára má třikrát více bratrů, než sester. Adam
má dvakrát více bratrů než sester. Kolik je celkem všech sourozenců (včetně
Adama a Báry)?
a) 13  b) 4  c) 9  d) 15  e) 11 

16
Cyklus znázorněný na obrázku je v prvním případě proveden po směru ho-
dinových ručiček, ve druhém opačně. A je přirozené číslo. Víme, že pokud je
cyklus v obou případech proveden s libovolnou vstupní hodnotou dvakrát (při-
čemž vstupní hodnota je shodná pro oba případy), výsledek se liší o 120. O ko-
lik se bude výsledek lišit, zmenšíme-li číslo A o dvě a počet opakování zůstane
stejný?

vstup/vystupvstup/vystup

A. A.+2A +2A



a) 48  b) 60  c) 24  d) 12  e) 72 

(c) 2022Masarykova 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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Prostorová představivost

17

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Tato verze
kostky obsahuje 8 krychliček, které mohou být po vrstvách rotovány šesti růz-
nými způsoby naznačenými na obrázku vlevo.

Určete, jakým způsobem (způsoby) je nutné rotovat, aby ve výsledku byly
symboly na kostce rozloženy tak, jak je zobrazeno na rozloženém plánu kostky
vpravo (značka ⊖ v odpovědích indikuje, že je rotováno proti naznačenému
směru).

a) 1 a následně znovu 1  b) ⊖ 4  c) ⊖ 3  d) 4  e) 4 a následně ⊖ 3 

18
V možnostech odpovědí je z různých perspektiv zobrazena dvojice objektů
(komplexní objekt doprovázený jednoduchou krychlí). Určete, která dvojice
se od čtyř ostatních určitě odlišuje.

a)  b) 

c)  d)  e) 
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19

Vpravo na obrázku v zadání vidíte plánek bludiště sestaveného z jednotlivých
krychlí. Určete, ze které pozice byl pořízen perspektivní pohled na bludiště
zobrazený v zadání vlevo.

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

20

V zadání úlohy vlevo vidíte objekt ve výchozí pozici. Poté se objekt dvakrát
otočil (vždy o 90 stupňů podle některé ze tří os), aby se dostal do závěrečné
pozice. Určete, jak se objektmusel otočit, aby se dostal do finální pozice (značka
⊖ v odpovědích indikuje, že se objekt otočí proti naznačenému směru otáčení).

a) ⊖x, ⊖z b) ⊖x, ⊖y c) ⊖x, y d) x, y e) x, z 

(c) 2022Masarykova 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 zadání vidíte dva objekty sestavené z krychlí (všechny krychle u obou ob-
jektů jsou na obrázku alespoň zčásti viditelné). Oba objekty se jednou převalí
o 90 stupňů ve směru šipky; nejprve objekt A a potom objekt B. Určete, která
z možností odpovídá výsledné situaci při pohledu shora (číslo označuje, kolik
kostek je na dané pozici).

a) b) c) d) e) 

22
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, u které
krychle se po jejím složení obě poloviny černého kruhu nesetkají na společné
hraně.

a)  b)  c)  d)  e) 

23

V zadání vidíte krychli zobrazenou z různých stran, přičemž na každé straně
je jedno z písmen UAKYIV. Určete, jak se má krychle postupně převracet (buď
směrem 1 nebo 2), aby se na horní straně objevila postupně písmena KYIV. Na
začátku je krychle v pozici naznačené na obrázku úplně vlevo a na horní straně
je již připraveno písmeno K.

a) 1 › 1 › 1 b) 2 › 1 › 1 c) 1 › 2 › 1 d) 1 › 2 › 2 e) 2 › 1 › 2 
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24
V možnostech odpovědí vidíte krychle rozložené do plochy. Určete, která
krychle se po složení odlišuje od všech ostatních.

a) b) c) d) e) 

25

Hlavolam zvaný Rubikova kostka je sestaven z dílčích krychliček. Krychličky
jsou v kostce uspořádány do rotovatelných vrstev. Hlavolam je založen namož-
nosti postupné rotace jednotlivými vrstvami krychliček, přičemž každá z vrstev
se vždy skládá z 9 krychliček (pokud počítáme i hypotetickou krychličku upro-
střed kostky). Ve výchozím stavu hlavolamu, který vidíte na obrázku v zadání,
je na každé straně Rubikovy kostky všech devět čtverečků označených stejným
počtem teček. Analogicky k běžné hrací kostce, na protilehlé straně k čtvereč-
kům s jednou tečkou jsou čtverečky se šesti tečkami, naproti straně čverečků
se dvěma tečkami jsou čtverečky s pěti tečkami a naproti straně čtverečků se
třemi tečkami jsou čtverečky se čtyřmi tečkami.

Určete, kolik bude celkem teček na čelní straně Rubikovy kostky (za čelní
považujeme tu stranu, na které je ve výchozím stavu devět teček) poté, co se
napřed celá překlopí ve směru šipky 1, poté se překlopí ve směru šipky 2, a na
závěr dojde k postupné rotaci následujících dvou vrstev (vždy o 90 stupňů ve
směru příslušné šipky): N, Z.

a) 29 b) 26 c) 42 d) 30 e) 34 

(c) 2022Masarykova 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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Analytické myšlení

26
Kamarádky Anna, Bára, Cilka, Dana a Eva si v první z tabulek níže, kromě
zapsání své velikosti, křížkem označily, jaké barvy mají v oblibě. V druhé z ta-
bulek jsou pak zaznamenány velikosti dodaných triček v jednotlivých barvách
(každý záznamv tabulce odpovídá jednomukusu). Každá dívka dostala tričko
svojí velikosti v některé z barev, kterou označila křížkem. Z následujících mož-
ností vyberte tvrzení, které je určitě nepravdivé.

Vel. černá bílá modrá zelená
Anna L x x
Bára M x x
Cilka M x x
Dana S x x
Eva M x x

barva velikost 1ks
černá S M
bílá M
modrá M M L
zelená S L M

a) Má-li Eva modré tričko, pak Bára má černé tričko. 
b) Anna má tričko odlišné barvy od všech ostatních dívek. 
c) Alespoň dvě z dívek mají černé tričko. 
d) Má-li Dana černé tričko, pak některá z dívek má bílé. 
e) Od každé barvy zbylo právě jedno tričko. 

27
Jsou dány čtyři výroky:
1. Všichni závodníci jsou rychlí.
2. Některý závodník je junior.
3. Žádný junior není rychlý.
4. Některý závodník není junior.

Opačný výrok k nějakému výroku nazýváme jeho negací. Čtyři z následujících
závěrů jsou správné, jeden ne – ten vyberte.
a) Výroky 1, 2, 3 jsou v rozporu – nemohou platit současně. 
b) Výroky 3, 4 a 1 nejsou v rozporu – mohou platit současně. 
c) Z výroku 1 spolu s výrokem 3 vyplývá negace výroku 2. 
d) Z výroku 1 spolu s negací výroku 3 vyplývá výrok 2. 
e) Výrok 2 není negací výroku 4. 

28
Uvažujme dvě tvrzení:
1. Jestliže je Tomáš plnoletý, pak má řidičský průkaz.
2. ???

Víme, že z těchto dvou tvrzení vyplývá třetí tvrzení:
„Jestliže Tomáš bydlí s rodiči, pak není plnoletý.“

Které z následujících tvrzení nemůžeme dosadit na místo druhého?
a) Tomáš není plnoletý a má řidičský průkaz. 
b) Jestliže Tomáš bydlí s rodiči, pak nemá řidičský průkaz. 
c) Tomáš nebydlí s rodiči a má řidičský průkaz. 
d) Jestliže má Tomáš řidičský průkaz, pak nebydlí s rodiči. 
e) Jestliže Tomáš nemá řidičský průkaz, pak bydlí s rodiči. 
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29
Dva dělníci pracovali stejnou dobu a zjistili, že počet beden, které každý z nich
naložil je v poměru 3:2. Pomalejší z nich v průměru naložil 60 beden za tři čtvrtě
hodiny. Za jak dlouho by rychlejší z nich naložil 100 beden? (Předpokládáme,
že jejich pracovní tempo je stálé.)

a) 1 h 15min b) 4/3 h c) 1,5 h d) 100min e) 50min 

30
Při hře Miny na každém políčku může být nejvýše jedna mina. Je-li na políčku
číslo, pak tammina není a číslo udává počet min v nejbližším okolí tohoto pole
(tj. v osmi polích, které se jej dotýkají rohemnebo hranou – viz obrázek vpravo).
Z navrhnutých možností vyberte, na kterém poli určitě mina není.

1 D

A B 1

E C

1

4

4



a) pole D b) pole C  c) pole A  d) pole B  e) pole E 

31
Adam a Bedřich si každý z číslic 0 až 9 zvolili jednu. Dále víme:
• Adam si určitě nezvolil lichou číslici.
• Bedřich si zvolil číslici větší než šest.

Následující situace seřaďte podle jejich pravděpodobnosti (od nejvíce pravdě-
podobné po nejméně pravděpodobnou). (Nula je dělitelná každým celým čís-
lem.)
S1 Součet Adamova a Bedřichova čísla je sudý.
S2 Součet Adamova a Bedřichova čísla je menší než deset.
S3 Velikost rozdílu Adamova a Bedřichova čísla je větší než čtyři.
a) S3, S2, S1  b) S2, S1, S3  c) S3, S1, S2  d) S1, S3, S2  e) S2, S3, S1 

32
Dva z následujících útvarů mají stejný obsah. Které?

U V Y ZX 

a) V, Y b) U, Z c) U, X d) X, Y e) V, Z

(c) 2022Masarykova 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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33
Je dáno pět tvrzení:
1. Jestliže Pavel není atlet, pak není lyžař.
2. Pavel není lyžař nebo není atlet.
3. Jestliže je Pavel atlet, pak není lyžař.
4. Jestliže Pavel není lyžař, pak je atlet.
5. Jestliže je Pavel lyžař, pak není atlet.

Spojte čarou každá dvě tvrzení, která jsou ekvivalentní.

a)

1

23

4

5

 b)

1

23

4

5

 c)

1

23

4

5

 d)

1

23

4

5

 e)

1

23

4

5



34
Mřížka na obrázku má následující vlastnosti:
• bílé čtverce se mohou měnit na černé, černé zůstávají černými
• v první hodině se právě n bílých čtverců změní na černé (n je nezáporné

celé číslo)
• ve druhé až sedmé hodině se změní vždy o jeden čtverec více, než v hodině

předcházející
Na obrázku je stav na počátku a po čtyřech hodinách. V jakém stavu by

mohla být mřížka po sedmi hodinách od počátku?

00:00 04:00 

a) 07:00  b) 07:00  c) 07:00  d) 07:00  e) 07:00 
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Kulturní přehled

35



Určete, na které pozici leží město Minsk.

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

36
Diplomacie je umění říct lidem, aby šli k čertu, takovým způsobem, že se tě ještě zeptají
na cestu.

Určete, které osobnosti je připisován výše uvedený citát.
a) Josif Vissarionovič Stalin 

b) Immanuel Kant
c) Henry Ford 

d) Jurij Gagarin 

e) Winston Churchill 

37
Tento klavírní virtuos a skladatel období romantismu, narozený nedaleko Var-
šavy a žijící v letech 1810–1849, fascinoval okolí svou hudební fantazií a kultu-
rou. Spojoval virtuozitu s jemným barevným a výrazovým bohatstvím plným
inspirace. Už při jeho prvních koncertních vystoupeních ve Vídni byla obdivo-
vána neobyčejná jemnost jeho úhozu a dokonalá mechanická obratnost. Mezi
jeho nejvýznamnější skladby patří především díla malého rozsahu, nokturna,
valčíky nebo cyklus preludií.

O kterého hudebního skladatele se jedná?

a) Joseph Haydn 

b) Richard Wagner
c) Franz Schubert
d) Johannes Brahms

e) Fryderyk Chopin 

(c) 2022Masarykova 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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38
Mezi významné české spisovatele a dramatiky dvacátého století patří Václav
Havel. Která z následujících možností obsahuje pět vybraných děl tohoto au-
tora?
a) Zahradní slavnost; Příběh inženýra lidských duší; Odcházení; Audience;

Proměna 

b) Noc a naděje; Dálkový výslech; Proměna; Vernisáž; Audience; Krasosmut-
nění 

c) Odcházení; Všecky krásy světa; Zbabělci; Zahradní slavnost; Moc bezmoc-
ných 

d) Largo desolato; Asanace; Dopisy Olze; Audience; Odcházení 
e) Moc bezmocných; Krasosmutnění; Vernisáž; DopisyOlze; Legenda Emöke 

39
Evropská unie má 24 úředních jazyků. Ve kterém jazyce je následující věta?
Saintréith den Aontas is ea an éagsúlacht chultúrtha agus teanga atá le fáil ann, agus
is dlúthchuid d’oidhreacht chultúrtha an Aontais iad na teangacha a labhraítear sna
Ballstáit.
a) irština 

b) švédština 

c) finština 

d) portugalština 

e) maďarština 

40
Autorem tohoto slavného uměleckého díla je nizozemský umělec působící v se-
dmnáctém století. Obecně přijímaný název díla se liší od původního názvu ob-
razu a vznikl z mylné představy, že se zobrazená scéna odehrává v noci. Obraz
se vyznačuje nápaditým využitím světla a stínu a je na něm vyobrazena sku-
pina mužů a jedna dívka. O které dílo se jedná?

a) Noční hlídka 

b) Bulvár Montmartre v noci 
c) Noční kavárna 

d) Královna noci 
e) Sen letní noci 

41
Režisérem toho italsko-amerického westernu natočeného v šedesátých letech
dvacátého století je Sergio Leone. Film se odehrává ve fiktivnímměstě na Divo-
kém západě a mezi jeho hlavní postavy patří zabiják Frank nebo psanec Har-
monika. Dílo je známo i pro svou velmi zdařilou hudbu, kterou složil skladatel
Ennio Morricone. O který film se jedná?
a) Sedm statečných 

b) Gauneři 
c) Pro hrst dolarů

d) Tanec s vlky

e) Tenkrát na Západě 

42
Kterým termínem se v sociologii označuje příklon k pozemskému světu, od-
klon od náboženství, potlačení vlivu náboženství a jeho institucí?
a) sekularizace 

b) marginalizace 

c) regrese 

d) racionalismus
e) totemizace 
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Kritické myšlení

Následující text je společným zadáním pro úlohy 43 až 47.
Dřívější studie naznačovaly, že antibiotika mohou způsobit trvalé změny

střevního mikrobiomu – společenství mikrobů žijících v trávicím traktu – a že
tyto změny mohou souviset se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva.
V nové a největší epidemiologické studii, která kdy tuto souvislost zkoumala,
vědci uvádějí, že zvýšené riziko může být specifické pro rakovinu v části tlus-
tého střeva zvané vzestupný tračník. Studie byla publikována v časopise Jour-
nal of the National Cancer Institute a nejvyšší riziko rakoviny podle ní měli lidé,
kteří užívali antibiotika déle než šest měsíců. Ve srovnání s lidmi, kteří neuží-
vali žádná antibiotika, měli tito jedinci o 17% vyšší pravděpodobnost vzniku
rakoviny vzestupného tračníku. Přesto i krátké cykly užívání antibiotik s se-
bou nesly určité riziko vzniku rakoviny, i když mnohem menší, než jaké bylo
pozorováno u několikaměsíčního užívání. Je důležité si uvědomit, že tato stu-
die pouze nalezla mezi oběma proměnnými souvislost, ale neprokazuje, že an-
tibiotika přímo způsobují následnou rakovinu tlustého střeva. Ve studii byla
využita data ze švédského registru kolorektálního karcinomu, který obsahuje
desítky tisíc pacientů s kolorektálním karcinomem diagnostikovaným v letech
2010–2016. Údaje ze švédského registru předepsaných léků umožnily vědcům
sledovat užívání antibiotik u těchto pacientů v letech 2005 až 2016. Rovněž po-
rovnali pacienty s rakovinou s více než 200 tisíci lidmi z obecné švédské po-
pulace, kteří rakovinou netrpěli. Zatímco souvislost mezi užíváním antibiotik
a rakovinou vzestupného tračníku se jasně prokázala, mezi rakovinou dalších
částí tlustého střeva ani rakovinou konečníku nalezena nebyla. Výhodou studie
je rozsáhlý soubor osob, ale má také svá omezení: data například neobsahovala
žádné informace o stravě, kuřáckých návycích nebo užívání alkoholu, což vše
může rovněž zvyšovat riziko rakoviny tlustého střeva. Stejně tak autoři nedoká-
zali určit, kteří pacienti mohli užívat antibiotika kvůli základnímu onemocnění
jako je zánětlivé onemocnění střev, které je rovněž spojováno s rakovinou tlus-
tého střeva. (upravený úryvek z článku na livescience.com)

43
Jaká byla hlavní výzkumná otázka popisované studie?
a) Které faktory životního stylu jsou rizikové pro vznik rakoviny tlustého

střeva?
b) Jak se liší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v závislosti na umístění

nádoru?
c) Způsobují antibiotika trvalé změny mikrobiomu tlustého střeva?
d) Jaký je vztah mezi užíváním antibiotik a rizikem rakoviny tlustého střeva?
e) Jaká jsou rizika spojená s užíváním antibiotik v délce několika měsíců?

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
Masarykovy univerzity. Jakékoliv kopírování, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti tohoto ob-
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Jaký hlavní závěr výzkumníci v popisované studii učinili?
a) Užívání antibiotik, zvláště dlouhodobé, souvisí s výskytem rakoviny tlus-

tého střeva v oblasti vzestupného tračníku. 
b) Mezi rizikové faktory životního stylu pro vznik rakoviny tlustého střeva

patří kouření, nezdravá strava a nadužívání alkoholu. 
c) Užívání antibiotik v délce několika dnů až týdnů znamená srovnatelné

riziko vzhledem ke vzniku rakoviny vzestupného tračníku jako užívání
antibiotik po dobu několika měsíců. 

d) Změna střevního mikrobiomu způsobená užíváním antibiotik je trvalá a
je příčinou rozvoje kolorektálního karcinomu. 

e) Vyšší riziko vzniku rakoviny bylo prokázáno v oblasti vzestupného trač-
níku v porovnání s ostatními částmi tlustého střeva a s konečníkem. 

45
Na základě informací z textu označte nepravdivé tvrzení:
a) Data neobsahovala údaje o tom, zda je pacient kuřák či nikoli. 
b) Každý rok je ve Švédsku kolorektální karcinom diagnostikován u tisíců

pacientů. 
c) Uosob užívajících antibiotika po dobu několikaměsíců bylo zaznamenáno

několikanásobné riziko vzniku rakoviny vzestupného tračníku oproti oso-
bám, které antibiotika užívaly kratší dobu nebo neužívaly vůbec. 

d) Jedním z důvodů dlouhodobého užívání antibiotik může být zánětlivé
onemocnění střev. 

e) Popisovaná studie byla nejrozsáhlejší výzkumnou studií, která kdy byla na
souvislost mezi užíváním antibiotik a rizikem kolorektálního karcinomu
zaměřena. 
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46
Výsledky předchozích studií naznačují, že narušením mikrobiomu antibiotiky
může dojít k zesílení zánětu v tlustém střevě a ke zvýšení propustnosti vnitřní
výstelky střeva, což umožní bakteriím proniknout do stěn tlustého střeva a spo-
jit se do slizovitých struktur zvaných biofilmy. Další studie ukazují, že téměř
všechny formy rakoviny tlustého střeva v oblasti vzestupného tračníku – téměř
90%– jsou spojeny s takovými biofilmy. V jakémvztahu jsou tato zjištění k hlav-
nímu závěru studie popisované v zadání?
a) Podporují závěry studie popisované v zadání, protože prokazují, že 9 z 10

případů rakoviny tlustého střeva v oblasti vzestupného tračníku je způso-
beno dlouhodobým užíváním antibiotik. 

b) Oslabují závěry studie popisované v zadání, protože jimi předpokládaný
vztah mezi užíváním antibiotik a rizikem vzniku rakoviny je opačný. 

c) Podporují závěry studie popisované v zadání a nabízí možný vysvětlující
mechanismus zvýšeného rizika rakoviny v oblasti vzestupného tračníku
spojeného s užíváním antibiotik. 

d) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože se zabývají
vztahem střevního zánětu a zvýšené propustnosti vnitřní výstelky tlus-
tého střeva. 

e) Nijak se závěry studie popisované v zadání nesouvisí, protože byly zkou-
mány jiné faktory související se vznikem rakoviny tlustého střeva, a to pří-
tomnost slizovitých struktur označovaných jako biofilmy. 

47
Autoři studie popisované v zadání provedli na svých datech ještě jednu navazu-
jící analýzu. Vyhledali v datech registru receptů osoby, které neužívaly běžná
antibiotika, ale léky s látkou označovanou jakomethenamin hippurát. Tyto léky
jsou používány při léčbě opakovaných bakteriálních infekcí močových cest a
přestože mají antibakteriální účinky, nenarušují střevní mikrobiom, protože je-
jich účinek je aktivován vysokou kyselostí moči. Vědci při této dodatečné ana-
lýze zjistili, že souvislost s rakovinou tlustého střeva vykazovala pouze antibio-
tika, která ovlivňují střevní mikrobiom, nikoli methenamin hippurát. V jakém
vztahu jsou tato zjištění k hlavnímu závěru studie popisované v zadání?
a) Nemají k němu žádný vztah, protože studie popisovaná v zadání se zamě-

řila na dlouhodobé podávání antibiotik, nikoli na opakovaná krátkodobá
užívání. 

b) Poskytují podporu pro vysvětlující mechanismus zvýšení rizika rakoviny
v oblasti vzestupného tračníku narušením střevního mikrobiomu. 

c) Oslabují předpoklad, že narušení střevního biomu antibiotiky má vždy
trvalý nebo alespoň dlouhodobý charakter. 

d) Nemají k němu žádný vztah, protože nebyl zkoumán účinek látky methe-
namin hippurát na rakovinu v oblasti močových cest. 

e) Oslabují závěr studie popisované v zadání, protože se ukázalo, že některé
léky na bakteriální infekce nezvyšují riziko rakoviny tlustého střeva. 

(c) 2022Masarykova univerzita. Obsah Testu studijníchpředpokladů jeduševnímvlastnictvím
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Následující text je společným zadáním pro úlohy 48 až 49.
Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, článek 11

(Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška):
1. Obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí pro obha-

jobu disertační práce a státní doktorská zkouška před komisí pro státní dok-
torskou zkoušku (dále jen „zkušební komise“). 2.Obhajoba disertační práce
je veřejná. Průběh a vyhlášení výsledků státní doktorské zkoušky jsou veřejné.
3. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje děkan fakulty z profesorů,
docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty.
4. Pro jeden studijní program lze zřídit více zkušebních komisí. 5. Funkce
předsedy zkušební komise je neslučitelná s funkcí školitele, konzultanta a opo-
nenta. 6. Předseda je členem zkušební komise, členem je zpravidla i školi-
tel. Alespoň jeden člen nesmí být členem akademické obce fakulty. 7. Další
členy zkušební komise může jmenovat ministerstvo. 8. Za činnost zkušební
komise odpovídá předseda komise, v mimořádném případě pak může před-
sedu zastoupit ve všech jeho pravomocech člen, na němž se zkušební komise
usnese. 9.Komise pro obhajobu disertační práce ustanoví dva oponenty, kteří
vypracují posudek předložené disertační práce. Vnitřní předpis fakulty podle
čl. 19 odst. 2může stanovit, že se za určitých podmínek ustanoví oponentů více.
10. O klasifikaci rozhoduje komise na neveřejném zasedání po poradě hlasová-
ním, a to zdvižením ruky. Požádá-li o to kterýkoli člen komise, hlasuje se tajně,
a to pomocí hlasovacích lístků. Přítomní členové komise se nemohou zdržet hla-
sování. Hlasování řídí předseda zkušební komise. Komise rozhoduje většinou,
při rovnosti hlasů nebo při nedosažení většiny hlasů je student klasifikován kla-
sifikací pro něj příznivější. 11. Pokud komise pro obhajobu disertační práce
stanovila klasifikaci „neprospěl/a“, určí, zda je nutné práci přepracovat, nebo
doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. 12. O konání
obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky a o hlasování se vyhotoví
protokoly, které podepisuje předseda a nejméně jeden další člen komise; po-
čet přítomných členů zkušební komise při konání obhajoby disertační práce a
státní doktorské zkoušky nesmí být menší než tři. 13. Obhajobu disertační
práce a státní doktorskou zkoušku může student konat nejvýše dvakrát, tj. má
právo na jeden opravný termín. Nevykoná-li student obhajobu disertační práce
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nebo státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu, nesplnil požadavek
stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno.

48
Na základě informací v textu označte pravdivé tvrzení.
a) Nevykoná-li student státní doktorskou zkoušku v řádném termínu, má ná-

rok na opravný termín nejdříve za šest měsíců. 
b) Člen akademické obce, který nemá titul docent nebo profesor, nemůže být

členem státní komise pro doktorskou zkoušku. 
c) Oponent disertační práce nemůže vykonávat funkci předsedy komise při

její obhajobě. 
d) Alespoň jeden člen zkušební komise nesmí být členem akademické obce

univerzity. 
e) Všichni členové zkušební komise musí být schváleni vědeckou radou fa-

kulty. 

49
Na základě informací v textu označte nepravdivé tvrzení.
a) Hlasování o výsledku státní doktorské zkoušky může být tajné. 
b) Pokud student neuspěje u obhajoby disertační práce, komise rozhodne,

zda disertační práci doplní, nebo přepracuje. 
c) Průběh státní doktorské zkoušky, včetně hlasování o výsledku a vyhlášení

výsledků, jsou veřejné. 
d) Školitel doktorského studenta může být členem zkušební komise pro ob-

hajobu disertační práce. 
e) Disertační práce má vždy nejméně dva oponenty. 

50
Jednou z vlastností diagnostického testu je senzitivita, tj. pravděpodobnost, že
test má pozitivní výsledek u osoby, která je skutečně nemocná. Senzitivita testu
XYZ je 80%. Jaká je pravděpodobnost, že testujeme-li 2 nemocné osoby testem
XYZ, test vyjde alespoň u jedné z nich negativní?

a) 36%  b) 33%  c) 4%  d) 50%  e) 40% 

English Section

The following text is used for items 51 to 53.
A brief research report published on ScienceDaily website states the following:

Recorded lectures have become a routine part of course instruction during
the COVID-19 pandemic, and college students often try to pack more learning
into a shorter span by watching these recordings at double their normal speed
or even faster. A newUCLA study shows that students retain information quite
well when watching lectures at up to twice their actual speed. But once they ex-
ceed that limit, things begin to get a little blurry, said Alan Castel, the study’s
senior author and a UCLA professor of psychology. With 85% of UCLA stu-
dents surveyed as part of the study reporting they “speed-watched” lecture
videos, the researchers engaged students in a series of experiments to test how
faster speeds affected learning and knowledge retention. In one experiment,
the researchers divided 231 UCLA undergraduates into four groups and had
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them watch two 13-to-15-minute lecture videos—one on the Roman Empire
and another on real estate appraisals. One group watched at normal speed, one
at 1.5 times normal speed, another at double speed and the final group at 2.5 ti-
mes normal speed. They were instructed not to pause the videos or take notes.
Immediately after the viewings, they were given comprehension tests on the
individual videos, each comprising 20 multiple-choice and true-or-false ques-
tions. The normal-speed group averaged 26 correct answers out of 40, while
the double-time group scored 25 (about the same as the 1.5-speed group). The
2.5-speed group didn’t do as well, answering only about 22 questions correctly.
A week later, the same groups were given different tests related to the two vi-
deos to assess what they’d retained. The normal-speed group averaged 24 out
of 40, the 1.5-speed and double-speed group averaged 21, and 2.5-speed stu-
dents averaged 20. People generally speak at a rate of about 150 words per mi-
nute, and previous research has shown that comprehension begins to decline
as speech approaches double speed—about 275 words per minute, Castel no-
ted. He said they were surprised and impressed that students could learn, and
retain knowledge, at some of the faster speeds. The strategy of speeding up vi-
deos may not be effective with especially complex or difficult course material,
the researchers noted.

51
Based on the information in the text, decide which of the following statements
is true:
a) Most people are unable to understand speech at speeds higher than 275

words per minute. 
b) In the comprehension test immediately after watching the video, the ave-

rage number of correct answers for the double-speed group was almost
the same as for the normal-speed video. 

c) While watching the video, students were allowed to take notes for better
recall. 

d) The gap between watching the first and second video was one week. 
e) The authors of the study showed that even for learning complex or advan-

ced material, video speed had no significant impact on both immediate
and delayed comprehension. 
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52
Decide which of the following statements cannot be inferred from the text:
a) The group with normal video speed achieved the highest average number

of correct answers in the delayed comprehension test. 
b) Students answered a total of 40multiple-choice and true-or-false questions

immediately after watching the videos, and another set of 40 questions
after one week. 

c) The study included a survey of UCLA students to determine how wide-
spread the practice of speeding up lecture videos is. 

d) Performance on the delayed comprehension test was slightly better than
performance on the immediate comprehension test for most experimental
groups. 

e) Previous studies showed that the relationship between comprehension
and speech rate is not linear. 

53
The text contains the adjective blurry. Which of the following expressions has
the most similar meaning? Consider also the context in which the adjective is
used in the text.
a) unreliable 

b) blind 

c) shocking

d) unclear
e) contradictory

54
An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced from those of
its individual words, but which has a specific meaning when taken as a whole.
Which of the following statements contains an idiomatic expression?
a) Effectively, they drew a line in the sand and told us that under no circum-

stances were we to exceed our overdraft limit. 
b) If you suspect that playing video games is becoming a problem for your

child, it is important to first understand the role video games play in their
life. 

c) For inmates in the state’s correctional facilities, a typical breakfast menu
consists of cereal, toast, jam, jelly, doughnuts, coffee and fruit. 

d) New facilities are being added to accommodate the special needs of elderly
residents. 

e) Even though the mother turtle carefully and surreptitiously dug a hole,
laid her eggs in it and patted the sand down, it didn’t prevent them from
being found. 
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55
Teachers regularly report feeling underprepared for the reality of managing a
classroom, especially those that include children identified with special edu-
cational needs. They feel they have not been taught the skills needed to fos-
ter the necessary learning environment. According to Evertson and Weinstein,
classroom management is a set of actions teachers take to create an environ-
ment that _____ both academic and social-emotional learning.

The above is a short excerpt from a scientific text. Choose the term that
best fits in the space provided.
a) facilitates
b) proves

c) validates
d) evaluates

e) investigates

56
This institution has no fixed members. Its meetings are attended by represen-
tatives from each EU member state at a ministerial level. Depending on the
subject being discussed, particular meetings can have different configurations
of participants. The Presidency of the institution is not a single post, but is held
by the government of a member state.

Which of the following institutions fits this description?
a) European Council 
b) Council of the European Union 

c) European Summit

d) European Commission 

e) European Parliament

57
One Sunday morning, when the animals assembled to receive their orders,
Napoleon announced that he had decided upon a new policy. From now on-
wards Animal Farm would engage in trade with the neighbouring farms: not,
of course, for any commercial purpose, but simply in order to obtain certainma-
terials whichwere urgently necessary. The needs of thewindmillmust override
everything else, he said. He was therefore making arrangements to sell a stack
of hay and part of the current year’s wheat crop, and later on, if more money
were needed, it would have to be made up by the sale of eggs, for which there
was always a market in Willingdon. The hens, said Napoleon, should welcome
this sacrifice as their own special contribution towards the building of thewind-
mill.

Which of the following statements about the book (from which the above
excerpt is taken) is not true?
a) The genre of the book is political satire. 
b) In his other books, the author introduced many famous neologisms, such

as “Big Brother”, “memory hole” or “thoughtcrime”. 
c) The author of the book is an American writer. 
d) The famous quote “All animals are equal, but some animals aremore equal

than others.” comes from this book. 
e) The book was first published in 1945. 
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58
Irma, Joanna, and Kate are three friends, each of whom does a different kind of
sport: archery, basketball, or cycling (not necessarily in this order). In addition,
each of them lives in a different city: London, Manchester, or Newcastle (again,
not necessarily in this order). We also know the following:
• Irma is not an archer, and she does not live in London.
• Kate is not a cyclist, and she does not live in Newcastle.

Choose the statement that is false if we assume that: The archer lives in
Newcastle.
a) Kate is not an archer. 
b) Kate does not live in London. 
c) Joanna lives in Newcastle. 

d) Irma is a cyclist. 
e) The cyclist lives in Manchester. 

59
In Honza’s English language coursebook, unit 1 contains a certain number of
new expressions to learn. In every following unit, the number of new expres-
sions increases by 50% compared to the previous unit. Unit 3 contains 36 new
expressions. How many new expressions do the first three units contain?
a) 63  b) 81  c) 72  d) 76  e) 54 

60

Determine from which combination of the segments above a square cannot be
formed (segments can be rotated but not flipped).

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

(c) 2022Masarykova 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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