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Sylabus kurzu: 

Právo – univerzální na všechny fakulty 
 

Výchozí úroveň studentů: 

 U studentů se předpokládá znalost gymnaziálního učiva práva, základů 

společenských věd a všeobecný společenskovědní přehled na úrovni maturanta. 

 Znalost matematiky na úrovni 3. ročníku gymnázia výhodou. 

 

Cílová úroveň studentů: 

 Posluchač kurzu by si měl udělat představu o požadavcích u přijímacích zkoušek. 

 Měl by se seznámit s literaturou, která mu pomůže při řešení přijímacích testů.  

 Cílem kurzu je shrnout středoškolské učivo a rozšířit obzory posluchačů o nové 

poznatky, seznámit s právní terminologií, základy společenských věd a studijními 

předpoklady.   

 Schopnost samostatně vyřešit úlohy v rámci TSP na MU v Brně. 

 Přehled o různých možnostech řešení úloh obvykle se vyskytujících v IQ testech a 

testech obecných předpokladů ke studiu. 

 Student se připraví na testy Obecných studijních předpokladů a testy ZSV 

(Scio) a dále na Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity (TSP 
MU). 

Doporučená literatura: 

 Baar, V. Hospodářský zeměpis. Praha: Nakladatelství České geografické 

společnosti, 2002.  

 Balík, S. Právní dějiny evropských zemí a USA. Praha, 1999. 

 Bičík, I. a kol. Regionální zeměpis světadílů. Praha: Nakladatelství České 

geografické společnosti, 2000. 

 Butler, E.; Pirie, M. Testy IQ. Praha: Svoboda, 1993. 

 Caha, P., Kouřilová, S. (2008). Testy studijních předpokladů a logika. Praha: 

Fragment. 

 Cvičebnice: Obecné studijní předpoklady. Praha: www.scio.cz, 2015 a starší.  

 Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha, 2003.  

 Dvořáčková, K. (2002). Logika pro přijímací zkoušky na právnické fakulty. Praha: 

Tutor. 

 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck.  

 Holländer, P. Základy všeobecné státovědy. Praha: Všehrd, 1995.  

 Holub., M. a kol. Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou. Praha: 

Linde (v aktuálním znění).  

 Holub, M.; Nová, H. Zákon o rodině a předpisy související. Praha: Linde (v akt. 

znění). 

 Honzák, F.; Pečenka, M. Státy a jejich představitelé. Praha: Libri, 1998. 

 Jelínek, J.; Sovák, Z. Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání 

s judikaturou. Praha: Linde (v aktuálním znění).  

 Kincl, J. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha, 1983.  

 Kodrlová, I. (2007). Příprava na testy studijních předpokladů. Praha: Fragment.  

 Malenovský, J. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. Brno: MU, 1993.  

 Malý, K. a kol. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945. Praha: Linde, 2. vydání, 

1999.  
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 Mandellová, M. (2000). Logické hádanky a jak je řešit. Praha: Portál, 2000. 

 Mrázek, F. Inteligenční a psychologické testy. Horšovský Týn: Jiří Kriška, 1997. 

 Nálevka, Vl. Světová politika ve 20. století I, II. Praha: A. Skřivan ml., 2000.  

 Klíma, K. Ústavní právo. Praha: Bohemia Iuris Kapitál, 1999.  

 Knapp, V.; Gerloch, A. Právní propedeutika. Plzeň: Západočeská univerzita, 1994.  

 Pečenka, M.; Luňák, P. a kol.. Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1995. 

 Potočný, M. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 1999.  

 Přib, J. a kol. Zákon o sociálním zabezpečení a související předpisy. Praha: C. H. 

Beck (v akt.  znění).   

 Siewert, H. H. (1996). Testy inteligence. Praha: Ikar. 

 Testy studijních předpokladů z roku 2003-2014, Masarykova univerzita, Brno, 

http://www.muni.cz/study/admission/tsp 

 Přijímací testy pro akademický rok 2013/2014, Filozofická fakulta UP Olomouc, 

http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/testy-prijimaciho-rizeni/ 

 Témata všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Fragment.  

 Tichý, L. Dokumenty ke studiu evropského práva. Praha: Karolinum, 1996. 

 Winterová, A. a kol. Občanské právo procesní. Studijní příručka. Praha: ISV (v 

aktuálním znění). 

 Žaloudek, K. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 1996. 

 

Obsah:  

 Obecné studijní předpoklady  

 Základy společenských věd  

 Testy studijních předpokladů 

 

Plán: 

1. etapa  

Obecné studijní předpoklady (OSP)  

Příprava na test, práce s ním, strategie řešení, cvičné testy dle aktuální struktury OSP.1 

 Verbální oddíl 

o doplňování slov do vět 

o významové vztahy 

o antonyma 

o porozumění textu 

 vyplývá/nevyplývá/odporuje 

 hlavní cíl textu 

 vyhledávání informací 

 

 Analytický oddíl 

o schopnost pracovat s kvantitativními údaji 

o základní matematické úvahy 

o sady podmínek 

o schopnost práce se soubory informací 
 

                                                           
1
 Test OSP má od letošního roku místo 4 oddílů 2, více viz: https://www.scio.cz/nsz/osp.asp. 

http://www.muni.cz/study/admission/tsp
http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/testy-prijimaciho-rizeni/
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2. etapa  

Základy společenských věd – příprava na test, vysvětlení souvislostí, trénování testů  

Politologie  

 Historický vývoj politického myšlení 

 Předmět a metody politologie 

 Ideologie 

 Politický systém, politický proces 

 Evropská integrace 
 

Ekonomie  

 Úvod do ekonomie, předmět ekonomie 

 Vývoj ekonomických teorií 

 Tržní mechanismus, ekonomika a její fungování 

 Banka a bankovní soustava 

 Hospodářský cyklus 

 Inflace, deflace 

 Mezinárodní obchod 
 

Sociologie  

 Úvod do dějin sociologie 

 Počátky sociologie u nás 

 Základní pojmy obecné sociologie (mikrosociologie, sociální skupiny, socializace, 

sociální role, společnost, norma, hodnota, kultura, civilizace, sociální nerovnost, 

sociální stratifikace, sociální kontrola, sociální deviace) 

 Hlavní osobnosti sociologie 

 

Filozofie  

 Úvod do filozofie, hlavní filozofické otázky 

 Antická filozofie 

 Filozofie středověku 

 Filozofie osvícenství a I. Kant 

 Filozofie 19. století 

 Filozofické směry 20. století 

 Česká filozofie 
 

Psychologie  

 Teoretické základy psychologie (předmět, povaha psychologických věd, teorie 

psychiky, metodologie…) 

 Biologická a socio-kulturní determinace psychiky 

 Psychické procesy (vnímání, představy a fantazie, myšlení a jazyk, paměť a 

učení, emoce, motivace) 

 Psychické dispozice (osobnost) 
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Teorie státu a práva  

 Právní vědy, teorie práva 

 Pozitivní a přirozené právo - prameny práva, právní norma, subjektivní a 

objektivní právo 

 Subjektivní právo a jeho modality, utváření subjektivních práv, subjekty práva 

 Aplikace práva státními orgány veřejné moci 

 Seznam právnických výrazů a pojmů, které se běžně používají  

 Interpretace právní normy 

 Právní odpovědnost 

 Vztah práva a státu, právní stát 

 Státoprávní záruky a struktura právního státu 

 Rodinné právo 

 Občanské právo 

 Trestní právo 

 Pracovní právo 

 Úvod do obchodního práva 
 

Moderní historie 19. a 20. století  

 

3. etapa  

Testy studijních předpokladů MU 

Představení testu, práce s testem, strategie přípravy, cvičné testy. 

Prostorová představivost 

 objekty v rovině 

 prostorové objekty  

 rotace objektů 
 

Verbální myšlení 

 doplňování slov do textu 

 práce se slovy a větami 

 antonyma/synonyma 

 přísloví/úsloví 

 významové vztahy 

 hledání chyb ve větě/textu 
 

Kritické myšlení2 

 porozumění a interpretace textu 

 argumentace a vyvozování závěrů 

                                                           
2 Od roku 2015 je součástí TSP MU několik úloh z cizího jazyka dle výběru studenta (AJ/NJ/FJ/ŠJ). 

Přípravný kurz TSP MU z pochopitelných důvodů neobsahuje přípravu na cizojazyčnou část. Pokud 

nevěříte, že jsou Vaše jazykové schopnosti dostačující, rádi Vám pomůžeme s výběrem některého 

z našich jazykových kurzů. Na vybraný jazykový kurz od nás získáte 15% slevu. 
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 hledání podpůrných a oslabujících tvrzení 

 úlohy s pravděpodobností 
 

Numerické myšlení 

 číselné řady a posloupnosti 

 fiktivní a tajné operace 

 rovnice, zlomky, procenta 

 porovnávací úlohy 

 slovní úlohy 
 

Analytické myšlení 

 výroková a predikátová logika 

o pravdivost a nepravdivost výroků 

o negace výroků 

o ekvivalentní a opačné výroky 

 množiny – kombinace, počty prvků 

 zebry 

 slovní úlohy  
 

Kulturní přehled 

 geografie 

 historie a náboženství 

 literatura, kultura, umění 

 slavné osobnosti 

 mezinárodní organizace 

 

4. etapa 

Přijímačky nanečisto 

 

 

 

Důležité! 

Lektor může u některých témat doporučit samostudium. Je tím míněno doporučení a 

upozornění na témata, jejichž studium může být užitečné při vykonávání přijímací 

zkoušky. Informačními a literárními zdroji jsou v tomto případě seznamy publikací 

uvedené v doporučené literatuře. 


