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Vzdělávací cíl: Žák rozumí problematice lidských práv a svobod, dovede 
aplikovat Listinu základních práv a svobod na konkrétních příkladech. 

Pomůcky: testovací list, psací potřeby 

Poznámka: Tento materiál je součástí sady ZSV - Základy politologie pro  3. 
ročník čtyřletého gymnázia. Je zpracován podle ŠVP pro gymnaziální 
vzdělávání, zahrnuje učivo politický systém ČR. 
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, 
využití ICT.  
 

 

 

 



Lidská práva a svobody u nás – test 
 
1. Které tvrzení je pravdivé? 
a) Listina základních práv a svobod je součástí práva veřejného 
b) Ústava ČR má vyšší právní sílu než Listina základních práv a svobod 
c) o porušování ústavního práva rozhoduje Nejvyšší soud 
d) Listina základních práv a svobod má vyšší právní sílu než Ústava ČR 
 
2. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) Listina základních práv a svobod se skládá z 6 hlav 
b) Listina základních práv a svobod se skládá z 8 hlav 
c) Listina základních práv a svobod je od 16. 12. 1992 součástí ústavního 
pořádku České republiky 
d) Listina základních práv a svobod nabyla účinnosti 1. 1. 1993 
 
3. Které tvrzení je pravdivé? 
a) každý nemůže činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá 
b) každý nemůže činit, co je zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 
co zákon ukládá 
c) lidská svoboda je jedním z nejvyšších atributů jedince 
d) každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 
co zákon ukládá 
 
4. Které tvrzení je pravdivé? 
a) nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena, ale může být omezena 
v případech stanovených zákonem 
b) v Československé  republice nikdy nebyl uplatňován trest smrti 
c) eutanazie není v České republice zakázána 
d) každý má právo na život, ale lidský život je hoden ochrany až po narození 
 
5. Které tvrzení je pravdivé? 
a) lidská práva a základní svobody vymezuje hlava první Listiny základních 
práv a svobod 
b) lidská práva a základní svobody vymezuje hlava druhá Listiny základních 
práv a svobod 
c) lidská práva a základní svobody vymezuje hlava třetí Listiny základních práv 
a svobod 
d) lidská práva a základní svobody vymezuje hlava osmá Listiny základních 
práv a svobod 
 
 
 



6. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) zatknout obviněného lze na příkaz soudce 
b) osobu obviněnou z trestného činu může policie zadržovat maximálně 48 
hodin 
c) osobu obviněnou z trestného činu může policie zadržovat maximálně 24 
hodin 
d) soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a 
rozhodnout o vazbě nebo propuštění na svobodu 
 
7. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) obydlí je nedotknutelné 
b) domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na příkaz 
soudce 
c) jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, pokud 
je to nezbytné pro ochranu života 
d) jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, pouze 
pokud je to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých 
 
8. Které tvrzení je pravdivé? 
a) občan ČR, který páchá trestnou činnost, nemůže být nucen k opuštění své 
vlasti 
b) občan ČR, který páchá trestnou činnost, může být vyhoštěn 
c) svoboda pohybu a pobytu není zaručena 
d) cenzura je přípustná 
 
9. Které tvrzení je pravdivé? 
a) politické strany jsou odděleny od státu 
b) politické strany nejsou oddělené od státu, neboť vykonávají státní moc 
c) občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí pouze nepřímo  
d) občané nemají právo zakládat politická hnutí, ale mají právo zakládat 
politické strany 

. 
10. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) odborové organizace vznikají nezávisle na státu 
b) odborové organizace mají právo na stávku 
c) právo na stávku nepřísluší příslušníkům ozbrojených sil 
d) příslušníci bezpečnostních sborů mají právo na stávku 
 
11. Které tvrzení je pravdivé? 
a) děti narozené v manželství a mimo ně nemají stejná práva 
b) občané mají právo na bezplatné vzdělání ve všech typech škol 
c) občané mají právo na bezplatné vzdělání na základních a středních školách 
d) občané mají právo na bezplatné vzdělání pouze na základních školách 



 
12. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím 
soudu 
b) každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního 
stíhání sobě nebo osobě blízké 
c) kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na 
tlumočníka 
d) trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, 
kdy byl čin spáchán, nelze postupovat podle zákona účinného v době, kdy 
trestný čin vyšel najevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování testu mají žáci stanoven na 10 minut 
- učitel rozdá žákům testovací sešit, oznámí pravidla vyplňování 
- správné tvrzení žáci zakroužkují 
- pouze jedno tvrzení je správné 
- za chybnou odpověď se body neodečítají 
- za každou správnou odpověď je přiřazen jeden bod 
- maximálně může žák dosáhnout maximálně 12 bodů (100 % úspěšnost) 
- žák musí dosáhnout minimálně 4 bodů, aby v testu uspěl 

 (33 %  úspěšnost) 
- žák uspěl výborně, pokud dosáhl 12 bodů  
- žák uspěl chvalitebně, pokud dosáhl 11, 10, 9 bodů 
- žák uspěl dobře, pokud dosáhl  8, 7, 6 bodů 
- žák uspěl dostatečně, pokud dosáhl 5, 4 bodů 
- žák neuspěl, pokud dosáhl pouze 3 bodů a méně 
- učitel od žáků vybere testovací sešity 
- učitel testovací sešity opraví, provede klasifikaci 
- učitel seznámí žáky s výsledky testu a klasifikací  
- testovací sešit slouží k ověřování znalostí a dovedností probraného učiva  

 
 Řešení testu: 
 
 1 a), 2 b), 3 c), 4 a), 5 b), 6 b), 7 d), 8 a), 9 a), 10 d), 11 c), 12 d) 
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Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 
 


