
 

 

 

 

 

  

  

 

Jak se dostat na  

humanitní obory 
 

Kde lze obor studovat Doporučené učebnice  Jakou zvolit 
strategiiVyzkoušejte vzorový test Co dělat, když to nevyjde 

 
 

http://www.kampomaturite.cz
http://www.vysokeskoly.com


 

Jak se dostat na humanitní obory www.KamPoMaturite.cz/humanitni-obory-2 2 

 

 

 

 

Obsah 

Obsah 

 

Společenské vědy: na výběr máte přes 800 oborů 
 

Kalendář důležitých termínů přijímacího řízení 
 

Konkrétní požadavky a termíny přijímacího řízení podle jednotlivých škol 
 

Jakou zvolit strategii pro přípravu na přijímací zkoušky? 
1. Vyzkoušejte náš test nanečisto 
2. Vyzkoušejte také testy z internetových zdrojů 
3. Doporučujeme profesionální přípravu v našem kurzu 

 

Co dělat v případě, že obdržíte rozhodnutí o nepřijetí? 
 

Kontakt na nás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak se dostat na humanitní obory www.KamPoMaturite.cz/humanitni-obory-2 3 

 

 

 

 

Společenské vědy: na výběr máte přes 800 oborů  

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, 
filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a 
dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 44 fakultách humanitních, filozofických, 
teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále 
v nabídce na 19 soukromých vysokých školách.  

Zvláštní kapitolu pak představují učitelské obory. Kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit 
na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či 
technické. Pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy.  

V České republice jen necelá polovina uchazečů o studium na VŠ spoléhá na to, že uspějí s jedinou 
přihláškou. 23 % studentů podává 2 přihlášky na vysokou školu, 14 % 3 přihlášky a zbytek 4 nebo více 
přihlášek. Zvlášť u oboru psychologie doporučujeme „pojistku“ v podobě více přihlášek. 

Jak jsou na tom jednotlivé fakulty 
 

Humanitně zaměřené fakulty Pedagogické fakulty Soukromé VŠ 
UK FF 34,9 %, FSV 37,7 %, FHS 46,8 %, KTF 
73,5 %, ETF 84,5 %, HTF 80,5 %, MU FF 
64,1 %, FSS 30,8 %, JČU FF 79,7 %, TF 76,2 
%, UJEP FF 92,7 %, UPOL FF 33,9 %, CMTF 
75 %, OSU FF 47,9 %, FSS 34 %, UHK FF 
68,8 %, SLU FPF 63,5 %, FVP 43,5 %, ZČU 
FF 81,4 %, TUL FPHP 62,2 %, UPCE FF 69,4 
%, UTB FHS 40,4 % 

UK PDF 40,6 %, MU PDF 
45 %, JČU PDF 47,5 %, 
OSU PDF 28 %, TUL 
FPHP 62,2 %, UHK PDF 
35,6 %, UJEP PDF 54,1 
%, UPOL PDF 45,7 %, 
ZČU PDF 44,8 % 

AAU 79,6 %, MUP  97,3 %, 
PVŠPS 57,5 %, VŠAPS 87,8 %, 
VŠTVS Palestra 57,8 %, ARC, 
AC, CEVRO, UNYP, UJAK, 
VŠFS 100 %. 

 

Jaké obory můžete zvolit 
Vysoké školy 
Výběr oborů je velmi široký. V bakalářském a dlouhém magisterském studiu společenských věd a 
učitelství můžete letos volit z více než 800 otevřených oborů. Bakalářské studium trvá 3 roky, 
navazující magisterské 2 roky, dlouhé magisterské studium 5 let. Podrobně je můžete prostudovat na 
www.VysokeSkoly.com.  

Kurzy celoživotního vzdělávání 

Nulté ročníky a vzdělávací kurzy většinou absolvují maturanti, kteří chtějí zvýšit své šance na přijetí a 
důkladně se připravit na přijímací zkoušky a i samotné studium. Pozor, toto studium je bez statusu 
studenta. V některých případech vám může absolutorium přinést body navíc při přijímacím řízení. 

Vyšší odborné školy 

Vybrat si můžete z více než 50 oborů na bezmála 40 VOŠ. Čekají vás 3- 4 roky studia. Informace 
k přijímacím zkouškám a oborům najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com  

 

http://www.vysokeskoly.com/
http://www.vyssiodborneskoly.com/
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Přijímací zkoušky 

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy 
ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se 
zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované 
literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů 
studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u 
pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova 
univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, 
Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).  

U pedagogických oborů vás obvykle neminou písemné testy ověřující všeobecné studijní 
předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Mohou být doplněny 
pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na 
tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební 
výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské 
obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). Někde přihlíží k výsledkům testů studijních 
předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia. Masarykova 
univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické 
zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných 
oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty 
dostat i bez přijímacích zkoušek. 

Kalendář důležitých termínů přijímacího řízení 
 

prosinec zahájení NSZ Scio 
leden dny otevřených dveří na veřejných vysokých školách 
konec února uzávěrka přihlášek u velké části oborů 
duben talentové a praktické zkoušky u většiny učitelských oborů s příslušným zaměřením 
konec dubna, 
začátek května 

TSP 

květen, červen uzávěrka přihlášek na velké části VOŠ, testy a ústní zkoušky VŠ a VOŠ 

Termíny uvádíme buď níže v článku, nebo je najdete na www.VysokeSkoly.com u jednotlivých oborů. 

Konkrétní požadavky a termíny přijímacího řízení podle jednotlivých škol 

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz  

Evangelická teologická fakulta 1. 6. Teologie křesťanských tradic (TKT) 6. - 10. 6., Pastorační a 
sociální práce (PSP) 9. - 10. 6. 2016, Evangelická teologie (EVT), jednokolová zkouška – písemný test, 
kromě ET také ústní zkouška 

Fakulta humanitních studií: Studium humanitní vzdělanosti 23. 4. 2016 překlad cizojazyčného textu + 
doplňující otázky v ČJ 

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio, některé obory písemná část 1. - 7. 6. a 8. – 14. 6. 
2016 

Filozofická fakulta: 14. – 15. 5. 2016 talentové přijímačky bakalářských oborů, 28. 5. – 16. 6. 2016, 
oborové přijímačky bakalářského a magisterského studia 

http://www.vysokeskoly.com/
http://www.cuni.cz/
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Husitská teologická fakulta: 19. 5. písemná část, 23. – 27. 5. 2016 ústní část 

Katolická teologická fakulta: 31. 5. studijní obor Teologické nauky, 30. 5. studijní obor Dějiny 
křesťanského umění, 1. 6. studijní obor Dějiny evropské kultury 

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 18. 4. - 23. 4. 2016, talentové 
zkoušky, zkoušky 6. - 18. 6. 2016 PS i KS, test obecných studijních 
předpokladů je stanoven na 6. 6. 2016 pro PS i KS, učitelské obory 
také na FTVS a MFF 

Přírodovědecká fakulta (Demografie se sociologií, Demografie se 
sociální geografií, obory zaměřené na vzdělávání a další): 14. - 16. 
6. 2016, možnost prominutí 

Masarykova univerzita www.muni.cz  

Fakulta sociálních studií: TSP MU 30. 4. - 1. 5. 2016 nebo OSP NSZ 
Scio v termínech 12. 12. 2015 - 30. 4. 2016, povinně ZSV NSZ Scio, 
mezifakultní studium s FF přijímací zkoušky pro druhý obor 

Filozofická fakulta: 30. 4. - 1. 5. 2016 TSP, 9. - 10. 6. 2016 oborové 
testy, možnosti prominutí 

Pedagogická fakulta: TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016, 11. - 22. 4. 2016 
oborové testy, učitelské obory také na FSPS a v navazujícím 
magisterském studiu na FI 

Přírodovědecká fakulta (Geologie pro kombinaci s archeologií, učitelské obory, další obory 
v navazujícím magisterském studiu) TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016 

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz  

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 6. - 10. 6. 2016 test z matematiky a 
cizího jazyka 

Institut vzdělávání a poradenství: 6. – 7. 6. a 9. – 10. 6. 2016 test studijních předpokladů, hodnocení 
výsledků maturitní zkoušky, soutěží, certifikátů apod., možnost prominutí 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz   

Filozofická fakulta: 30. 5. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor, možnost prominutí 

Teologická fakulta: 13. - 17. 6. 2016 obor SCHP jazykový test a ústní pohovor, PVČ písemný test, 
ostatní obory ústní pohovor, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Možnost 
prominutí 

Pedagogická fakulta: 1. - 15. 6. 2016 přijímací zkouška dle oboru, možnost prominutí, některé obory 
bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ a TF 

Zdravotně sociální fakulta Speciální pedagogika – vychovatelství, Sociální práce ve veřejné správě a 
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, přijímací zkouška dle oboru, 6. 
- 10. 6. 2016 

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz   

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 25. 5. - 1. 6. 2016, test studijních předpokladů 
+ cizí jazyk 

Institut celoživotního vzdělávání: obory zaměřené na vzdělávání přijímání na základě výsledků SŠ 
studia, případně 19. – 20. 5. 2016 test studijních předpokladů 

 

http://www.muni.cz/
http://www.czu.cz/
http://www.jcu.cz/
http://www.mendelu.cz/
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Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2016, test ZSV 

Filozofická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2016, některé obory bez přijímací zkoušky 

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 21. - 23. 4. 2016, ostatní zkoušky 16. - 28. 5. 
2016 

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj bez 
přijímací zkoušky 

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz   

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 28. 5. – 4. 6. 2016, příp. dle termínů NSZ Scio 

Fakulta veřejných politik: obory VSSP, SES dle harmonogramu SCIO do 30. 4. 2016, SPP duben-červen 
2016 

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 16. – 20. 5. 2016 (talentové zkoušky TV); 6. 6. 2016 
– 10. 6. 2016, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky 

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  

Filozofická fakulta: 27. 5. – 2. 6. 2016 písemné testy 

Ústav sociální práce: 24. – 25. 5. 2016 písemný test ZSV 

Pedagogická fakulta: 11. 4. – 15. 4. 2016 (talentové přijímací zkoušky), 23. 5. – 30. 6. 2016 (přijímací 
zkoušky praktické i teoretické) 

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní 
oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  

Filozofická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor 

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 18. - 24. 4. 2016, písemné a ústní zkoušky 20. - 
24. 6. 2016, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol termíny NSZ SCIO 

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě 
portfolia dodaného do 16. 6. 2016 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016 
nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE 

Přírodovědecká fakulta: obory zaměřené na vzdělávání 2016 nejsou otevřeny 

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz   

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a 
humanitární práce 1. – 3. 6. (1. kolo), 30. – 31. 8. (2. kolo), ostatní obory 11. – 18. 6. 2016 

Filozofická fakulta: 14. 5 – 15. 5. 2016 a případně 21. – 22. 5. 2016 

Pedagogická fakulta: talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 5. 4. 2016, 
písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 13. – 17. 6. 2016 

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová studia, Geologie a ochrana životního prostředí pro 
vzdělávání aj.) 30. 5. - 3. 6. 2016, termíny pro 2. kolo na stránkách fakulty (přihlášky do 15. 7. 2016), 
možnost prominutí 

Fakulta tělesné kultury (studijní program Tělesná výchova a sport): talentová zkouška duben, ústní 
zkouška duben - květen 2016, NSZ SCIO OSP do konce dubna 2016 

http://www.osu.cz/
http://www.slu.cz/
http://www.tul.cz/
http://www.uhk.cz/
http://www.ujep.cz/
http://www.upol.cz/
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Univerzita Pardubice www.upce.cz  

Fakulta filozofická: 6. - 7. 6. 2016, přijímací zkouška dle oboru 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz  

Fakulta humanitních studií: termíny NSZ SCIO od 12.12.2015 až 30.4.2016 (včetně) 

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta filozofická: 15. - 16. 6. 2016 

Pedagogická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných 
předmětů), možnost prominutí 

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými nebo humanitními obory: 

AMU, VŠE v Praze, ČVUT, VŠCHT, JAMU, VŠB-TUO 

Soukromé vysoké školy  

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz  

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 
1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola) 

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz  

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 19. 4., 14. 6., 9. 8., 13. 9. 2016 jazykový test AJ, ústní pohovor; PS: jazykový test z 
angličtiny, ústní pohovor (zájem o obor, motivace). Možnost prominutí 

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu   

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 
1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola) 

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz   

Ústní motivační pohovor Praha 13. 4., 11. 5., 8. a 22. 6., 24. 8., 7. 9. 2016, Český Krumlov vždy o den 
později, nebo termíny NSZ Scio 

Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz  

pro rok 2016 není vypsáno 

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz 

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 7. a 23. 6., 7. 7., 8. 9. 
2016 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz   

Test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), 
možnost prominutí, prezenční studium 1. 6., 22. 6., 3. 8., 7. a 21. 9. 2016 

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz  

Management se zaměřením na psychologii. Termíny každý měsíc do konce září. Písemná část otázky 
vztahující se k předloženému odbornému textu z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských 
zdrojů, ekonomie, marketingu aj. – ověření schopnosti kritického čtení a uvažování. Ústní část 
pohovor, zjištění předpokladů ke studiu, cíle v oblasti vzdělávání a seberozvoje. 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz   

1. - 10. 6. 2016, Psychologie písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test 
všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk, ústní zkouška orientace 
literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, 

http://www.upce.cz/
http://www.utb.cz/
http://www.zcu.cz/
http://www.vspsv.cz/
http://www.akcentcollege.cz/
http://www.aauni.edu/
http://www.cevroinstitut.cz/
http://www.art-campus.cz/
http://www.vskk.cz/
http://www.mup.cz/
http://www.newtoncollege.cz/
http://www.pvsps.cz/
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talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se 
zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní 
dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, 
motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady 
uchazeče 

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Informace na studijním oddělení 

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz   

Bez přijímací zkoušky 

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz  

Personální a interkulturní management informace na studijním oddělení 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz  

Regionální studia - motivační pohovor, 30. 4., 31. 5., 27. 6. 2016 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz  

Motivační pohovor, test z jazyka. Informace o termínech na studijním oddělení. 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  

6., 13., 20. a 27. 6. a 5., 12., 19. a 26. 9. 2016, Bratislava 10. 6., 1. 7. a 9. 9. 2016), motivační pohovor, 
rozřazovací jazykové testy 

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz  

Přijímací pohovor Praha: 19. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., Brno 24. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5. 2016, další 
termíny budou postupně přidávány. Přijímací pohovor je orientován na diskusi o studiu a 
perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na 
VŠRR. 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz   

Bez přijímací zkoušky 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz   

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky 

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz 

pro rok 2016 není vypsáno 

 

Jakou zvolit strategii pro přípravu na přijímací zkoušky? 

1. Vyzkoušejte náš test nanečisto 
 
Otestujte se, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek. Otázky připravili lektoři našich kurzů 
společenských věd.  

Test můžete vyzkoušet také online s automatickým vyhodnocením do e-mailu. 

1. Vysvětli pojmy: ONTOLOGIE a GNOSEOLOGIE 

http://www.unyp.cz/
http://www.ujak.cz/
http://www.vsaps.cz/
http://www.vsers.cz/
http://www.vsfs.cz/
http://www.vsmvv.cz/
http://www.vsrr.cz/
http://www.vsss.cz/
http://www.palestra.cz/
http://www.zmvs.cz/
http://www.vysokeskoly.com/testy
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2. Popiš Platónovo podobenství o jeskyni. 
3. Kdo je považován za zakladatele dialektiky (je zároveň autorem výroku: „Dvakrát do stejné 

řeky nevstoupíš.“)? 
4. kterém starověkém filozofu je řeč?  ¬ ...zanechal po sobě rozsáhlé dílo z mnoha oborů; 

odmítá Platónovu představu o existenci idejí mimo fyzický svět; každá věc je podle něj 
složená z látky a formy (tvaru), látka je možností, forma je aktivním principem; pohyb je 
proces, v němž látka nabývá formy; vztah duše a těla je stejný jako látky a formy; stanovil 
vztahy nadřazenosti a podřízenosti pojmů a tato jeho logika byla přijímána beze změn až do 
novověku; navrhuje vzor státního zřízení...  

5. co se opírá novověký empirismus? Uveď alespoň jednoho jeho představitele. 
6. Který z novověkých dialektiků je autorem díla Fenomenologie ducha? 
7. Autorem výroku: „Myslím, tedy jsem.“ je: … 
8. Popiš základní východiska existencialismu a uveď některé jeho představitele. 
9. V čem spočívá Kantův kategorický imperativ? 
10. Která renesanční osobnost ve svém spisku Vladař nastiňuje netradiční etické a politické 

názory?  
11. Kdo popisuje dionýský a apollónský protiklad procesu umělecké tvorby? 
12. Mezi paměťové psychické procesy patří: 
13. Oidipův komplex jako pojem zavádí v psychologii: … 
14. Problémem kolektivního nevědomí se ve své analytické psychologii zabýval: … 
15. Vysvětli pojem socializace. 
16. Za zakladatele sociologie jako vědní disciplíny je považován: 
17. Vysvětli sociologické pojmy formální a neformální skupiny: 
18. Pojmem sociální role rozumíme: 
19. Podle toho, kdo vykonává státní moc, rozlišujeme tyto formy státu: 
20. Co znamená aktivní a pasivní volební právo? 

Řešení: 
1. ONTOLOGIE je nauka o bytí, jsoucnu, GNOSEOLOGIE se zabývá poznatelností světa (nauka o 

poznání) 
2. Platónovo podobenství o jeskyni: v jeskyni sedí připoutaní lidé zády ke vchodu, pozorují na 

zdi stíny, odrazy událostí dějících se vně jeskyni a považují je za jedinou skutečnost; 
vykreslení obrazu světa idejí v Platónově filosofii  

3. Za zakladatele dialektiky je považován (a autorem výroku: „Dvakrát do stejné řeky 
nevstoupíš.“ je) → Hérakleitos z Efesu 

4. Řeč je o Aristotelovi 
5. Novověký empirismus se opírá o lidskou zkušenost, odmítání spekulací; mezi jeho 

představitele patřili Locke, Berkley, Hume 
6. Autorem díla Fenomenologie ducha je novověký dialektik → Friedrich Hegel 
7. Autorem výroku: „Myslím, tedy jsem.“ je → René Descartes 
8. Popiš základní východiska existencialismu  

a. člověku jde o jeho bytí; zainteresovanost na životě je právě existencí 
b. do světa jsme vrženi (nerozhodli jsme se sami, že chceme žít); navzdory tomu neseme 

zodpovědnost 
c. naši existenci nelze oddělit od světa 
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d. člověk žije v čase a je si toho vědom; bytí k smrt 
e. bezdůvodnost a tíže bytí 
f. a další... 

a uveď některé jeho představitele → Kierkegaard, Jaspers, Sartre, Camus, Heidegger, ... 

9. Kantův kategorický imperativ spočívá v myšlence, že člověk je tvor mravně svobodný a 
výsledek jeho jednání není pro mravní hodnocení podstatný ve srovnání s jeho mravním 
myšlením; není povinností konat dobro, mravním dobrem je konat povinnost 

10. Netradiční etické a politické názory ve svém spisku Vladař nastiňuje →  Nicolo Machiavelli  
11. Dionýský a apollónský protiklad procesu umělecké tvorby popisuje  → Friedrich Nietzsche 
12. Mezi paměťové psychické procesy patří zapamatování si, uchování (resp. zapomínání), 

vybavení si 
13. Oidipův komplex jako pojem zavádí v psychologii  → Sigmund Freud 
14. Problémem kolektivního nevědomí se ve své analytické psychologii zabýval  → Carl Gustav 

Jung 
15. Pojem socializace znamená veškeré začleňování člověka do společnosti 
16. Za zakladatele sociologie jako vědní disciplíny je považován  → August Comte 
17. Formální skupiny jsou ty, které vznikají z popudu „vyššího nařízení“ (pracovní tým, ...) a 

neformální skupiny jsou ty,které vznikají spontánně (parta kamarádů, ...) 
18. Sociální role je souhrn chování a jednání, které soc. skupina očekává od jejího člena (role 

žáka, učitele, ...) 
19. Podle toho, kdo vykonává státní moc, rozlišujeme tyto formy státu: demokracie a diktatura 
20. Aktivní volební právo znamená právo volit a pasivní volební právo znamená právo být volen

2. Vyzkoušejte také testy z internetových zdrojů 

Vyzkoušejte také testy z internetových zdrojů. Pohromadě je najdete aktualizované pro letošní rok 
zde: http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/  

3. Doporučujeme profesionální přípravu v našem kurzu 
Přípravné kurzy: máme 18 let zkušeností 
Pro všechny zájemce o důkladnou přípravu na přijímací zkoušky nabízíme přípravné kurzy.  

Nejintenzivnější jsou celoroční přípravné kurzy – nulté ročníky, pořádáme ale také pololetní – 
semestrální přípravné kurzy a další možností jsou krátké kurzy (přípravy na TSP a OSP, tzv. „bloky“ 
nebo týdenní přípravné kurzy před přijímacími zkouškami).  

Doporučujeme také naše VIP balíčky – obsahují nejen kurzy, ale také učebnice a bonusové materiály, 
jejich nákupem zároveň ušetříte několik set korun, u většiny navíc můžete získat garanci vrácení 
peněz v případě nepřijetí na VŠ. Aktuálně nabízené balíčky najdete zde. 

Neslibujeme nemožné, ale za kvalitu ručíme 

Neslibujeme 99 % úspěšnost. Vážně myslíte, že všichni účastníci kurzů mohou uspět u přijímaček, i 
kdyby si účast jen „odseděli“? My si to nemyslíme, a proto to neslibujeme. 

http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/
http://www.kampomaturite.cz/nulte-rocniky/
http://www.kampomaturite.cz/semestralni-kurzy-zimni-letni-1/
http://www.kampomaturite.cz/semestralni-kurzy-zimni-letni-1/
http://www.kampomaturite.cz/intenzivni-opakovaci-kurzy-pred-prijimackami/
http://www.kampomaturite.cz/intenzivni-opakovaci-kurzy-pred-prijimackami/
http://www.kampomaturite.cz/nulte-rocniky/
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Všem našim studentům zaručujeme 3x vyšší šanci u přijímacích 
zkoušek, než má průměr populace.  

A pokud věnujete přípravě 100 % úsilí a přesto to nevyjde? S námi 
nic neriskujete – u nultých ročníků s 96 hodinami výuky 
poskytujeme garanci vrácení peněz v případě nepřijetí na daný 
obor. 

Příprava s individuálním přístupem 
V přednáškovém sále pro 100 studentů nedostanete zpětnou vazbu, není prostor na dotazy ani 
individuální přístup. Optimální je skupina do 30 studentů a tu u nás najdete. 

Sami si určíte, které otázky vám dělají problém, a podle toho se výuka přizpůsobí. Zopakujete si 
požadovanou látku, ale především si vyzkoušíte testy, testy a další testy  

Připravíme vás i na 1. ročník 
Připravíme vás na realitu vysoké školy. Vyzkoušíte si přednášky, cvičení, domácí přípravu a 
samostudium.  

Přečtěte si reference 

„Před samotným zahájením kurzu jsem si ani zdaleka neuvědomovala, jaké nároky jsou kladeny na 
uchazeče FSV UK, tudíž připravená jsem se opravdu necítila. Se znalostmi nabytými na gymnáziu bych 
objektivně zhodnotila svoji připravenost na 30 %. Myslím, že ani po důkladných přípravách a 
absolvování kurzu není možné, aby byl student na příjímacím řízení připraven 100%, ale rozhodně 
cítím diametrální rozdíl mezi tím, s jakými dovednosti jsem do kurzu vstupovala a jak odcházím 
obohacená. Dnes, díky znalostem naučených jak přímo na kurzech, tak tipům a užitečným odkazům z 
oboru od profesorů, se odvážím ohodnotit na 75 %.“ Zuzana Ř. 

"Lektor sestavil kurz tak, že byl i přes náročnost stravitelný. Musím pochválit odolnost a 
profesionalitu, která je na vysoké úrovni. Obrovská pochvala za přístup ke studentům". Ivana S. 

"Ráda bych Vám sdělila, že v přiímacím řízení jsem uspěla u obou bakalářských oborů: Britsko-
americká studia (nově otevřený obor v rámci MV) a také obor Politologie na Západočeské univerzitě v 
Plzni. Proto si můžete u mého jména 100% úspěšnosti v přijetí na bakalářské programy." Daniela P. 

"Během přípravných kurzů jsem oceňovala zejména osobní přístup ke studentům. Díky lektorům 
otevřeným diskuzi a nízkému počtu spolužáku jsem měla možnost využít prostor na vyjádření 
vlastního názoru či myšlenky. Tím jsem si procvičila dovednost, která se mi ve světě profesionálních 
žurnalistů bude hodit - být schopna formulovat, stručně, jasně a fakticky správně se vyjadřovat." 
Sandra P. 

Další recenze najdete na http://www.kampomaturite.cz/reference-1/  

Naši lektoři: Profesionálové s praxí 
Garanti se zvučnými tituly jsou prima, ale sázíme spíš na kvalitu přímo ve výuce. Vyučující jsou 
absolventy příslušných oborů nebo studují v posledních ročnících, znají tedy všechny „chytáky“ a 
mohou vám poskytnout užitečné informace.  

http://www.kampomaturite.cz/reference-1/
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Mgr. Vojtěch 
Krakowitzer 
Od roku 2006 
připravuje studenty 
ze základů 
společenských věd. 
Je absolventem 
Vyšší odborné školy 
sociální v 
Prachaticích a 
Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity 
v Českých 
Budějovicích. 
Působí jako 
pedagog na 
Základní škole 
Londýnská (oblast 
Člověk a 
společnost). Jeho 
současné studiu 
zajišťuje nejnovější 
poznatky z mnoha 
oblastí 
vyučovaného 
oboru. 

Mgr. Věra 
Špirková, PhD. 
Zkušená lektorka 
s dlouholetou 
praxí ze 
středních škol i 
univerzitního 
prostředí. 
Věnuje se 
společenským 
vědám s 
důrazem na 
antropologii, 
sociologii, 
filosofii a 
politologii. 
Hluboký zájem 
věnuje dějinám 
a teorii věd 
 

Mgr. Dana Strouhalová  
Cenné zkušenosti získala během studia 
žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze ve 
firemních novinách podniku koncernu 
Chemopetrol, později Unipetrol, kde 
pracovala v odboru propagace a následně PR 
jako redaktorka a později vedoucí tiskové 
propagace společnosti. Působila také ve 
státní správě jako specialistka pro cestovní 
ruch a podílela se na vydávání prezentačních 
tiskovin pro reklamní účely, veletrhy a 
výstavy. V letech 2008 až 2011 zastávala 
pozici jazykové korektorky ve zpravodajsko-
publicistické televizi Z1. Řadu let externě 
vyučuje ve školách různých typů. Publikuje v 
některých novinách a časopisech, věnuje se 
odborným korekturám v reprezentačních 
tiskovinách významných společností a vede 
diplomové práce studentů VŠ. Pracuje také 
jako redaktorka oddělení pro publikační a 
informační činnost Národního ústavu pro 
vzdělávání v Praze. 

Petr 
Šilhavý   
Studuje FF 
UK Praha - 
Ústav 
politologie. 
V kurzech 
politologie 
připravuje 
studenty 
od roku 
2009. 

 

Každý rok zodpovídáme studentům stejné dotazy. Jaké knihy doporučujete? 
Jaký zvolit způsob pro přípravu?  
17 let zkušeností a tisíce úspěšně připravených absolventů našich kurzů nás dovedlo k přípravě 
unikátního VIP balíčku.  

 
1. Přípravný kurz (nultý ročník) Společenské vědy nebo Politologie nebo Žurnalistika v hodnotě 

7490 Kč  
2. Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex): běžná cena za komplet 590 Kč, vaše cena 

kompletu v balíčku 261 Kč 
3. Přijímací zkoušky na VŠ - Testy- Všeobecný přehled (Fragment): běžná cena 299 Kč, vaše cena 

v balíčku 260 Kč 
4. Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ nebo Jak se dostat na vysokou Politologie 

nebo Sociologie nebo Testy z českého jazyka, běžná cena za jednu 250 Kč, vaše cena vybrané 
publikace v balíčku 179 Kč 
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5. ZDARMA program Garance v případě nepřijetí na VŠ v hodnotě 500 Kč 
6. ZDARMA poštovné za zaslání knih z balíčku, v hodnotě 90 Kč 
7. ZDARMA e-book „Jak se dostat na humanitní obory“ v hodnotě 49 Kč  
8. ZDARMA videonávod „Jak se dostat na humanitní obory“  
9. ZDARMA pravidelný mailing s aktualitami z oboru 

Bonusy v hodnotě 1077 Kč 

Aktuální složení balíčku je k dispozici na www.KamPoMaturite.cz spolu s videi a ebooky pro 
psychologii a další obory, na balíček se vztahují standardní obchodní podmínky včetně storna, je 
nutno splnit podmínky pro poskytnutí garance v případě nepřijetí na VŠ. Varianty balíčků: 

• Žurnalistika – nultý ročník žurnalistiky + Testy z českého jazyka 
• Politologie – nultý ročník politologie + Jak se dostat na vysokou – Politologie 
• Společenské vědy – nultý ročník společenské vědy + Jak se dostat na vysokou – Sociologie  

 Výběr varianty prosím uveďte do poznámky k objednávce VIP balíčku. 

Počet míst je omezen! 

Rezervujte si své místo včas na této stránce. Pokud vám nevyhovuje nultý ročník, nebo jsou již kurzy 
zahájené, můžete se zúčastnit semestrálních kurzů nebo intenzivních kurzů. 

přece jen přednost samostudiu? Doporučujeme následující publikace 

Naši lektoři vám doporučují tyto učebnice a materiály ke studiu: 

• Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z 
českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos) 

• Přijímací zkoušky na VŠ – Testy - Všeobecný přehled 
(Fragment), 416 stran 

• Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex), 4 
díly 

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/filosoficke-fakulty/.  

Co dělat v případě, že obdržíte rozhodnutí o nepřijetí? 

Zkuste se odvolat 

Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba podat do 30 dnů od 
doručení vyrozumění. Adresovat jej musíte orgánu, který rozhodnutí vydal. Jaká je vaše šance? 

Jak postupovat 

• Prohlédněte si testy a zjistěte, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů pro přijetí 
• Odvolání podávejte, jen pokud jste sice „pod čarou“ pro přijetí, ale přijímačky jste udělali 
• Pokud nemáte žádost podloženou konkrétně, například chybou v zadání nebo ve 

vyhodnocení testů, je vaše šance nízká 

http://www.kampomaturite.cz/
http://www.kampomaturite.cz/data/USR_039_SMLOUVY_KURZY/Obchodni_podminky_kurzy_15_16.doc
http://www.kampomaturite.cz/data/USR_047_DEFAULT/Garance_vraceni_penez_pri_neprijeti_na_VS_15_16(1).doc
http://www.kampomaturite.cz/prava
http://www.kampomaturite.cz/semestralni-kurzy-zimni-letni-1/
http://www.kampomaturite.cz/intenzivni-opakovaci-kurzy-pred-prijimackami/
http://www.kampomaturite.cz/filosoficke-fakulty/
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• Pokud děkan nezmění stanovisko, předá žádost k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní 
rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo 
její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a 
původní rozhodnutí potvrdí (Zákon č. 111/1998 Sb.). 

Zásady pro úspěšné odvolání 

• Všechny náležitosti. Jméno, datum konání přijímaček, obor, odůvodnění, jednací číslo 
• Adresování orgánu, který rozhodnutí vydal 
• Správný formulář. Některé školy mají vlastní formuláře žádosti, např. Masarykova univerzita 

nebo Ostravská univerzita v Ostravě 
• Dodržení lhůty pro podání – do 30 dnů od doručení vyrozumění, zmeškání lhůty vám může 

být prominuto jen ze závažných důvodů 
• Došlo k chybnému ohodnocení odpovědi v testu, zadání nebylo jednoznačné, případně vaše 

odpověď byla také správná a měla být jinak bodově hodnocena. 

Které důvody vám obvykle nepomohou 

Velký zájem o studium oboru, rodinná tradice, výborné výsledky v předchozím studiu, praxe v oboru, 
absolvování přípravných kurzů, subjektivní pocity týkající se organizace přijímacího řízení nebo jeho 
průběhu, pozdní příchod, zdravotní indispozice, sociální situace. 

Jak využít rok navíc?  
2. kola přijímacích zkoušek 

Veřejné vysoké školy, které přijímají přihlášky i v dubnu a dalších měsících, najdete na 
http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/2-kola-prihlasek-ktere-skoly-budou-prijimat-i-v  

Soukromé vysoké školy  

Soukromé VŠ obvykle nabírají uchazeče až do konce září: www.vysokeskoly.com a 
www.adresarskol.cz  

Pomaturitní jazykové studium 

Výhodou pomaturitního jazykového studia je zachování statusu studenta. Studium musíte zahájit do 
konce kalendářního roku po 1. vykonané maturitní zkoušce, jazyková škola musí mít akreditaci 
MŠMT, kurzy jinak začínají na podzim. Navíc se intenzivně věnujete výuce cizího jazyka, můžete složit 
jazykovou zkoušku, která vám zpětně může přinést body navíc u přijímacích zkoušek 
http://www.kampomaturite.cz/pomaturitni-jazykove-studium/  

VOŠ 

Většina vyšších odborných škol přijímá přihlášky do konce května, velká část navíc vypisuje další kola 
přijímacího řízení. U denního studia (případně i u dalších forem, pokud nejste výdělečně činní nebo 
nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti) máte navíc status studenta. 

 

 

http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/2-kola-prihlasek-ktere-skoly-budou-prijimat-i-v
http://www.vysokeskoly.com/
http://www.adresarskol.cz/
http://www.kampomaturite.cz/pomaturitni-jazykove-studium/
http://www.vyssiodborneskoly.com/
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Studium v zahraničí 

„Gap year“ je oblíbený i mezi zahraničními studenty, zvolit můžete cestu po vlastní ose nebo 
s agenturou (např. EF nebo ESL, http://www.kampomaturite.cz/zahranicni-jazykove-pobyty-2/). 
Kromě zkušeností a jazykových znalostí můžete opět získat některou z mezinárodních jazykových 
zkoušek. 

Přípravné kurzy 
Zvolit můžete např. už zmiňované nulté ročníky. Ve většině případů vám ale nezůstává status 
studenta, pokud jej agentura nenabízí v kombinaci s pomaturitním jazykovým studiem. Spolu s VIP 
balíčky je najdete na www.KamPoMaturite.cz.  

Kontakt na nás 

Spojte se s námi:  

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. 
Knihy, kurzy, aktuální informace a poradenství       

Dukelských hrdinů 21 
170 00 Praha 7  
IČ: 24767905, DIČ: CZ24767905  
info@kampomaturite.cz 
www.KamPoMaturite.cz 
 
606 411 115, 222 943 511 
 

 
Naše další projekty: 

 

 

 

Časopis KamPoMaturitě.CZ 
V časopise KamPoMaturitě.CZ si můžete přečíst aktuální informace o přijímacím řízení, vyzkoušet 
vzorové testy a prohlédnout další zajímavé články. Je určen maturantům a studentům 3. ročníků, 
vychází 3x ročně.Stahujte a prohlížejte zdarma na www.casopis.kampomaturite.cz  

Mobilní aplikace Adresář škol   
Obsahuje všechny vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykové školy i další typy škol. 
Aplikaci zdarma stáhnete na GooglePlay | AppStore      

Videonávody a zábava 
Podívejte se na náš videonávod, jak se dostat na ekonomické fakulty.  
Navštivte náš YouTube kanál a přidejte se k našim fanouškům na Facebooku  

http://www.kampomaturite.cz/zahranicni-jazykove-pobyty-2/
http://www.kampomaturite.cz/
mailto:info@kampomaturite.cz
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.casopis.kampomaturite.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lithio.adresarskol&hl=cs
https://itunes.apple.com/cz/app/adresar-skol/id703554109?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=rR-HDVtIayE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5tjsUR_yvUyD7cPgj1n5jBmN9UHr1GB
https://www.facebook.com/kampomaturite/
https://www.facebook.com/kampomaturite
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5tjsUR_yvUyD7cPgj1n5jBmN9UHr1GB
https://plus.google.com/u/0/b/113375467636725444225/+KamPoMaturite/posts
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.seminarky.cz
http://www.missmaturita.cz
http://www.vysokeskoly.com
http://www.vyssiodborneskoly.com
http://www.casopis.kampomaturite.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5tjsUR_yvUyD7cPgj1n5jBmN9UHr1GB
https://www.facebook.com/kampomaturite
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Příprava na maturitní zkoušku 
Seženete u nás všechny učebnice k maturitě, připravíme vás i na maturitu – na výběr máte prezenční 
kurzy

Co dodat závěrem? 

Na pedagogických a filozofických fakultách studuje v České republice bezmála 100 000 studentů, 
překonávají tak co do počtu studujících i ekonomické fakulty. I vzhledem k šíři nabídky oborů proto 
doporučujeme pečlivě sledovat možnosti uplatnění absolventů a míru nezaměstnanosti absolventů. 

Přejeme hodně úspěchů! 

Získejte ještě více informací ze specializovaných e-booků  

Zajímají vás některé z níže uvedených oborů? Stáhněte si zdarma naše další e-booky a dozvíte se víc: 

Psychologie Medicína Právo Ekonomie Policejní akademie ČR OSP a TSP 

Pomohl vám náš ebook? Budeme rádi, pokud jej pošlete svým přátelům nebo jej zasdílíte na 
Facebooku. 
Chcete být pravidelně informováni o tom, jaké nové obory se otvírají, jaké jsou dny otevřených dveří 
a termíny přijímacích zkoušek? Dejte nám like na facebooku nebo si nechte posílat měsíční 
newsletter KamPoMaturitě.cz (přihlášení k newsletteru najdete zde dole v patičce stránky) 

Kde jsme hledali informace 

Pravděpodobnosti přijetí: 

Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých 
přihlášených vs. počty přijatých) 

Násobnost přihlášek: 

http://dsia.uiv.cz/nasobnost15.html  

Status studenta: 

http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2016  

 

 

 

 

 

http://www.kampomaturite.cz/maturita-4/
http://www.kampomaturite.cz/maturita-5/
http://www.kampomaturite.cz/maturita-5/
http://www.kampomaturite.cz/psychologii/
http://www.kampomaturite.cz/medicinu/
http://www.kampomaturite.cz/prava/
http://www.kampomaturite.cz/ekonomii/
http://www.kampomaturite.cz/policejni-akademii/
http://www.kampomaturite.cz/osp-a-tsp/
https://www.facebook.com/kampomaturite
http://www.kampomaturite.cz/
http://dsia.uiv.cz/vystupy.html
http://dsia.uiv.cz/nasobnost15.html
http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2016
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