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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 
 

1.  Studijní program B7310 Humanitní studia 
 

a) Studijní obor Historie – Latinský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
b) Studijní obor: Historie - Český jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
c)       Studijní obor Historie - Základy společenských věd 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
d) Studijní obor: Historie - Anglický jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
e) Studijní obor: Historie - Ruský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
f)        Studijní obor Historie – Španělský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
g) Studijní obor: Historie – Francouzský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
h) Studijní obor: Historie – Německý jazyk   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
i) Studijní obor: Historie – Psychologie   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
 
 

 
 

Test z Historie - varianta C (dvouoborové studium) 
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):       

 

TEST C 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2011 

 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body) 

 

„Stažení vojska z centra Prahy a jeho přesun na levý břeh Vltavy zůstaly nezasvěceným zcela utajeny. Povstalci 

to zjistili teprve za plného světla 15. června ráno. K velkému překvapení jejich hlídek i občanů vojsko v noci z 

celé pravobřežní části města zmizelo…Přípravy císařských k rozhodujícímu střetnutí ve čtvrtek 15. června k ránu 

vrcholily. Poměr vojenských sil nemohl nikoho nechat na pochybách o tom, jak to vše dopadne…Tragédií bylo, 

že revoluční bojovníci si tento kritický stav většinou neuvědomovali a žádná radikální opatření k jeho odvrácení 

nepodnikali. Nové bombardování Prahy bylo dílem Windischgrätze…“ 
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a) Jakou událost tento text reflektuje?           Svatodušní bouře v Praze 

b) Ve kterém roce se tato událost odehrála?          červen) 1848            

c) Napište název mezinárodního setkání, které bylo v Praze rozpuštěno?     Slovanský sjezd 

d) Za vlády kterého panovníka se tyto události odehrály?       Ferdinand I. (V.) 

  

2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 body) 

a) Který z autorů nepatří mezi tzv. pokračovatele Kosmovy 

I. Dalimil II. Vincentius III. Jarloch IV. Mnich sázavský 

b) Avantgardní umělecké hnutí, zobrazující předměty pomocí geometrických tvarů 

I. impresionismus II. dadaismus III. kubismus IV. surrealismus 

c) Které dílo nenapsal Jan Amos Komenský 

I. Orbis Pictus II. Didactica Magna III. Miscellanea IV. Labyrint světa a ráj srdce 

d) Která z osobností patří mezi francouzské skladatele 

I. Rossini II. Bizet III. Verdi  IV. Vivaldi 

    

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 6 bodů) 

 
a) Víra v existenci více bohů        polyteismus 

b) Násilné nezákonné připojení území patřícího jednomu státu státem jiným              anexe 

c) Sdružení výrobců jednoho řemesla nebo příbuzných řemesel    cechy 

d) Zabavení majetku bez náhrady           konfiskace 

e) Římský amfiteátr, aréna        koloseum 

f) Období bezvládí                    interregnum 

 

4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 
1933, 1620, 1984, 935, 1848, 1215, 732, 1627, 973, 1804, 1917, 962, 1977, 1241, 995, 1815, 1920, 711, 1938, 

1867 

Vyvraždění Slavníkovců                            995 Křišťálová noc                                          1938 

Vyhlášení I. císařství ve Francii               1804 Bitva u Poitiers                                           732 

Obnovené zřízení zemské pro Čechy       1627 Velká listina svobod                                 1215 

Nobelova cena Jaroslavu Seifertovi         1984 Únorová revoluce v Rusku                       1917 

Zrušení roboty v habsburské monarchii   1848 Korunovace Oty I. císařem                         962 

 
 

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 6 bodů) 

 
A. Jean Jacques Rousseau a) Bílá nemoc 

B. František Vláčil b) Čtvero ročních dob 

C. Antonio Vivaldi c) Markéta Lazarová 

D. Charlie Chaplin d) Růžencová slavnost 

E. Albrecht Dürer e) O společenské smlouvě 

F. Karel Čapek f) Diktátor 

A. e) B. c) C. b) D. f) E. d) F. a) 
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6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, 
celkem 5 bodů) 

 
a) Češka – 20. století – herečka – Eva tropí hlouposti          Nataša Gollová 

b) Slavníkovec – 10. století – pražský biskup − mučednická smrt  svatý Vojtěch 

c) Carevna – 18. století − osvícená panovnice – I. dělení Polska  Kateřina II. Veliká 

d) Český král – 16./17. století – Praha – milovník umění a vědy  Rudolf II.  

e) Češka − 20. století – malířka – surrealismus        Toyen 

 

 

7. Podtrhněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč (za správně 
podtržený údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 
a) Leonardo – Tizian – Velázquez – Caravaggio – Raffael (není to italský malíř) 

…………………………………………………………………………………………………..

. 

b) Thalés – Aristotelés – Periklés – Platón – Pythagoras (Periklés byl politik) 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) Kutná Hora – Kroměříž – Telč – Karlštejn – Holašovice (není památkou UNESCO) 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Fidelio – Don Giovanni – Kouzelná flétna – Únos ze serailu – Cosi fan tutte (není to opera 

Wolfganga Amadea Mozarta) 

…………………………………………………………………………………………………...e)  

Božena Němcová – Eliška Krásnohorská – Karolína Světlá – Teréza Nováková – 

Zdenka Braunerová (není to spisovatelka, ale malířka) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého života potkat? Odpovězte 
ano–ne (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) Caesar – Alexandr Veliký        NE 

b) Leonardo da Vinci – Martin Luther       ANO 

c) Marie Antoinetta – George Washington       ANO 

d) Salvador Dalí – Francisco Goya        NE 

e) Zdeněk Fibich – Bedřich Smetana       ANO 

 

9. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) zámek Neuschwanstein           Německo 

b) Černobyl                     Ukrajina 

c) Bitva u Hastings                                                                     Velká Británie 

d) Languedoc                             Francie 

e) Kalmar                                                  Švédsko 
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10. Vyberte autory následujících citátů (za správně vybraného autora 2 body, celkem 6 
bodů)  

 
a) Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal (Jan Lucemburský) 

b) Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni (král Pyrrhos)  

c) Právě se vracím z Hradu (Klement Gottwald) 

císař Augustus, Jan Lucemburský, Rudolf Slánský, král Pyrrhos, Přemysl Otakar II., Klement Gottwald 

 

11. a) Napište název stavby a určete stavební styl 
b) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
c) U malířství určete období a napište dva představitele 
(za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 8 bodů) 

 

a)  

 
ZÁMEK VELKÉ LOSINY 
 
RENESANCE 

b)  

 
GOTIKA 
 
ŽEBROVÁ KLENBA, OPĚRNÝ SYSTÉM, 
FIÁLY, LOMENÝ OBLOUK, CHRLIČE, 
VERTIKÁLNÍ SYSTÉM 

c)  

 
ROMANTISMUS 
 
EUGÉNE DELACROIX, THEODORE  
GÉRICAULT, FRANCISCO GOYA 
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12. Prohlédněte si fotografie a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 

 

      
                               1                                                                  2 
 

    
                               3                                                                        4 
 

    
                                     5                                                                         6 

a) K jaké události se fotografie vztahují   Mnichovská dohoda (konference) 

b) Jak se jmenuje muž na fotografii č. 3   Neville Chamberlain 

c) Napište měsíc a rok, ve kterém se tato událost odehrála? září 1938 

d) Zástupci kterých států se této události účastnili?   Francie, Itálie, Německo, Velká Británie 
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13. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich objevy nebo vynálezy 
(za správné přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
1. František Křižík   A. dynamit  

2. James Watt    B. elektromagnetická indukce 

3. Michael Faraday   C. penicilin 

4. Alfred Nobel    D. oblouková lampa 

5. Alexander Fleming    E. parní stroj  

 

 

 

14. Seřaďte chronologicky od nejstarší po nejmladší tyto události (za správné 
seřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) 1 Spartakovo povstání (73–71 PNL) – 2 Bitva u Thermopyl (480 PNL) – 3 Konec  

Peloponéské války (404 PNL) – 4 Bájné založení Říma (753 PNL) – 5 Bitva u Chairóneie 

(338 PNL) 

4, 2, 3, 5, 1 

b) 1 Jiří z Poděbrad zvolen českým králem (1458) – 2 Konec Války růží v Anglii (1485) – 

3 Dobytí Konstantinopole (1453) – 4 Nástup Jagellonců na český trůn (1471) – 5 Bitva u Vilémova (1469) 

3, 1, 5, 4, 2 

c) 1 Porážka sedláků u Chlumce (1775) – 2 Nástup Marie Terezie na trůn (1740) – 3 Ztráta 

Slezska (1742) – 4 Sedmiletá válka (1756–1763) – 5 Pragmatická sankce (1713) 

5, 2, 3, 4, 1 

d) 1 Rakousko-uherské vyrovnání (1867) – 2 Sjednocení Německa (1871) – 3 Rozdělení  

pražské univerzity (1882) – 4 I. otevření Národního divadla (1881) – 5 Vznik Dvojspolku 

(1879) 

1, 2, 5, 4, 3 

e) 1 Slovenské národní povstání (1944) – 2 Měnová reforma v ČSR (1953) – 3 XX. sjezd 

KSSS (1956) – 4 Klement Gottwald prezidentem (1948) – 5 Začátek Korejské války (1950) 

1, 4, 5, 2, 3 

 

15. Ke každému portrétu uveďte jméno osobnosti (za správné uvedení 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

                     
         A.     B.          C. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
D E B A C 
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          D.          E.             F.  

 
1. Otokar Březina; 2. M. D. Rettigová; 3. Alois Eliáš; 4. Alexander Dubček; 5. Indira  

Gándhíová; 6. císař Augustus; 7. Jakub Deml; 8. George Sandová; 9. Heliodor Píka; 

10. Gustáv Husák; 11. Matka Tereza; 12. Gaius Iulius Caesar 

 

A. 11 (Matka Tereza)  C. 6 (císař Augustus)  E. 1 (Otokar Březina) 

B. 4  (Alexander Dubček) D. 8 (George Sandová) F. 3 (Alois Eliáš) 

 

16. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami 
(za správné podtržení 1 bod, celkem 4 body)  

 
 
 
a) Mezi významné české sochaře patří 

Jan Kotěra – Otto Gutfreund – František Bílek – 

Josef Gočár 

 

b) Která z osobností patřila mezi impresionistické 

malíře 

Georges Braque – Camill Pissarro – August Rodin 

– Claude Monet 
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17. Vyberte k číslům na mapě správné pojmy (za správné přiřazení 1 bod, celkem 7 bodů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akropolis, galérie Zwinger, 

Stonehenge, chrám Vasila 

Blaženého, Versailles, 

Artemidin chrám v Efesu, 

Osvětim, Hadriánův val, 

Brandenburská brána, 

Varšava, Florencie, Aix-en-

Provence, Ermitáž, Pompeje 

 

1. Hadriánův val  

2. chrám Vasila Blaženého 

3. Versailles 

4. Osvětim  

5. Akropolis  

6. Pompeje 

7. Brandenburská brána 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
a)  Historie-Latinský jazyk 
     Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 4,58  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 21 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  56,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,72 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
c)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 13 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  50,23 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,53  

Decilové hranice výsledku zkoušky:  - 
 
d)   Historie-Anglický jazyk    
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 12 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 74  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  49 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,24  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)   Historie-Ruský jazyk  
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

  Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: -  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
f)  Historie-Španělský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 56  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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g)    Historie-Francouzský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  0 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
  
h)    Historie – Německý jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 9 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
i)    Historie – Psychologie 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 58 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,30 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
TEST D 

  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2011 

 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body) 

 

„Potom jsme přišli do Čech, z nichž jsme byli vzdáleni jedenáct let. I zvěděli jsme, že matka naše jménem Eliška 

před několika lety zemřela. Ještě za jejího života sestra naše druhorozená, jménem Guta (Jitka), byla poslána do 

Francie a provdána za Jana, prvorozeného syna krále francouzského Filipa, jehož sestru jménem Blanku jsme 

my měli za ženu…A tak, když jsme přijeli do Čech, nenalezli jsme ani otce ani matku, ani bratra ani sestru, ani 

žádného známého. Také českou řeč jsme úplně zapomněli; potom jsme se ji znovu naučili, takže jsme mluvili i 

rozuměli jako jiný Čech…“ 

a) Příjezd kterého panovníka text popisuje                 Karel IV.  

b) Z jakého rodu pocházel?        Lucemburkové 

c) Vymezte přesně období jeho vlády      1346–1378 

d) Jak se jmenoval jeho otec?           Jan Lucemburský  
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2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 body) 

a) Která z následujících osobností nepatří mezi představitele francouzského osvícenství 

I. Voltaire II. Diderot III. Rousseau IV. Molière 

b) Který z autorů vytvořil nový způsob literární tvorby – romaneto 

I. Vítězslav Hálek II.  Jakub Arbes III. Josef Václav Sládek IV. Jan Neruda 

c) Který obraz namaloval Raffael Santi 

I. Dáma s hranostajem II. Madona ve skalách III. Sixtinská madona IV. Mona Lisa 

d) Která z následujících osobností nepatří mezi významné české sochaře 

I. František Tichý II. Ladislav Šaloun III. Josef Václav Myslbek IV. Otto Gutfreund 

 

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 6 bodů) 

 
a) Pomocná věda historická studující vznik a vývoj úředních písemností  diplomatika  

b) Nedemokraticky vyhlášená (vnucená) ústava                  oktrojovaná ústava 

c) Znaky hodnosti a moci       insignie 

d) Římští aristokraté, privilegovaní a plnoprávní      patricijové  

e) Židovský nacionalismus        sionismus 

f) Výzdoba renesančních fasád, světlá omítka je seškrabávána na spodní tmavou          sgrafito 

 

 

 

4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 
1618, 1867, 1948, 1781, 1158, 1883, 1968, 1085, 1310, 1956, 1773, 1305, 1346, 1900, 1611, 

1896, 1126, 1063, 1977, 1378 

Vladislav II. obdržel královský titul  1158 Nástup Václava III. na trůn                             1305 

Vznik státu Izrael                               1948 2000 slov                                                         1968 

Zrušení jezuitského řádu                    1773         Vznik olomouckého biskupství                       1063 

Karel IV. českým králem                   1346                                                                 Vpád pasovských                                            1611                                   

První novodobé olympijské hry         1896 Znovuotevření Národního divadla                  1883 

 

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 6 bodů) 
 
A. William Shakespeare  a) Jméno růže 

B. Umberto Eco b) Kritika čistého rozumu 

C. Wolfgang Amadeus Mozart c) Kupec benátský 

D. Vincent van Gogh d) Requiem 

E. Immanuel Kant e) Výklad snů 

F. Sigmund Freud f) Slunečnice 

A. c) B. a) C. d) D. f) E. b) F. e) 
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6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, 
celkem 5 bodů): 

 
a) Čech – 20. století – vynálezce – kontaktní čočky             Otto Wichterle 

b) Češka – 19. století – spisovatelka – V zámku a podzámčí                   Božena Němcová 

c) Rakušan – 17/18. století – sochař a řezbář – Kuks        Matyáš Bernard Braun 

d) Polka – 19./20. století – vědkyně – Nobelova cena                   Marie Curie-Skłodowská         

e) Ital – 15./16. století – sochař, malíř – David      Michelangelo Buonarotti 

 

 

7. Škrtněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč (za správně podtržený 
údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 
a) Rembrandt – Albrecht Dürer – Vermeer – Jan van Eyck – Hieronymus Bosch        (nebyl 

to nizozemský, ale německý malíř) 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Chrám sv. Mikuláše – Bazilika sv. Jiří – Kaple sv. Václava – Vladislavský sál – Daliborka  

(není to objekt na Pražském hradě) 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) Jane Austinová – Agatha Christie – Virginia Woolfová – Charlotte Brontëová – Simone de  

Beauvoir   (nebyla to anglická, ale francouzská spisovatelka) 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Karel Škréta – Petr Jan Brandl – Jan Kupecký – Ferdinand Maxmilián Kaňka – Václav  

Vavřinec Reiner (nebyl to malíř, ale architekt) 

…………………………………………………………………………………………………... 

e) Čechy – Halič – Uhersko – Bavorsko – Sedmihradsko (nepatřilo habsburské monarchii)                                                                                                                                               

…………………………………………………………………………………………………... 

8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého života potkat? Odpovězte 
ano–ne (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Platón – Sókratés         ANO 

b) Kosmas – Petr Žitavský        NE 

c) Giuseppe Verdi – Wolfgang Amadeus Mozart      NE 

d) Claude Monet – František Josef I.       ANO 

e) Alois Jirásek – Antonín Dvořák       ANO 

 

9. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Suezský průplav         Egypt 

b) Královec          Rusko  

c) Bitva u Waterloo                                                     Belgie 

d) Opera La Scala         Itálie  

e) Stonehenge                  Velká Británie 
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10. Vyberte autory následujících citátů (za správně vybraného autora 2 body, celkem 6 
bodů)  

 
a) Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm (František Palacký) 

b) Odvážnému štěstí přeje (Publius Vergilius Maro) 

c) Lide, umírám nevinen (Ludvík XVI.)  

Ludvík XV., František Palacký, Publius Ovidius Naso, Karel Havlíček Borovský, Ludvík XVI., Publius 

Vergilius Maro 

 

11. a) Napište název stavby a určete stavební styl 
b) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
c) U malířství určete období a napište dva představitele 
(za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 8 bodů) 

 

a)  

 
ZÁMEK VERSAILLES 
 
BAROKO 

b)  

 
SECESE 
 
ORNAMENTÁLNOST, PLOŠNOST, 
NEOBYČEJNÉ BARVY, PESTRÁ  
VÝZDOBA, PŘÍRODNÍ TVARY 

c)  

 
IMPRESIONISMUS 
 
CLAUDE MONET, ÉDOUARD MANET, 
EDGAR DEGAS, AUGUSTE RENOIR,  
CAMILL PISSARRO, PAUL CÉZANNE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, 
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celkem 5 bodů) 

   
                               1                                                                       2 
 

    
                                 3                                                                    4 
 

    
                       5                                                               6 

a) Jakou událost obrázky znázorňují      Bájné založení Říma 

b) Kdy se tato událost měla odehrát     753 PNL 

c) Jak se jmenovali muži, kteří jsou vyobrazeni na obrázku č. 1    Romulus a Remus 

d) Jak se nazývá stavba na obrázku č. 3      Koloseum 

e) Ve kterém století byla tato stavba postavena    1. století n. l. 

13. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich objevy nebo vynálezy 
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(za správné přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1. bratranci Veverkové  A. lodní šroub 

2. Viktor Kaplan   B. ruchadlo  

3. Max Planck   C. bezdrátová radiokomunikace 

4. Guglielmo Marconi  D. vodní turbína  

5. Josef Ressel   E. kvantová teorie 

 

14. Seřaďte chronologicky od nejstarší po nejmladší tyto události (za správné 
seřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) 1 Výbuch Vesuvu (79) – 2 Rozdělení Římské říše (395) – 3 Bitva na Katalaunských polích  

(451) – 4 Požár Říma (64) – 5 Založení Konstantinopole (330) 

 4, 1, 5, 2, 3    

b) 1 Objevení Ameriky (1492) – 2 Vladislavské zřízení zemské (1500) – 3 Svatováclavská  

smlouva (1517) – 4 Nástup Habsburků na český trůn (1526) – 5 Obeplutí mysu Dobré naděje 

(1488) 

 5, 1, 2, 3, 4 

c) 1 Bitva u Borodina (1812) – 2 Bitva u Slavkova (1805) – 3 Bitva u Lipska (1813) – 

4 Vznik francouzského císařství (1804) – 5 Zánik Svaté říše římské národa německého (1806) 

4, 2, 5, 1, 3 

d) 1 Začátek I. světové války (1914) – 2 Konec rusko-japonské války (1905) – 3 Boxerské 

povstání (1900) – 4 Potopení Titaniku (1912) – 5 Všeobecné rovné volební právo pro muže v 

Předlitavsku (1907) 

3, 2, 5, 4, 1 

e) 1 Karibská krize (1962) – 2 Stavba Berlínské zdi (1961) – 3 Pražské jaro (1968) – 

4 IV. sjezd čsl. spisovatelů (1967) – 5 Atentát na J.F. Kennedyho (1963) 

      2, 1, 5, 4, 3 

 

15. Ke každému portrétu uveď jméno osobnosti (za správné uvedení 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

                
       A.       B.     C.  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
B D E C A 
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       D.             E.         F.  

 

1. Jaroslav Seifert; 2. Božena Němcová; 3. Periklés; 4. Jan Kubiš; 5. Vítězslav  

Nezval; 6. Alois Eliáš; 7. Toyen; 8. Karolína Světlá; 9. Jozef Gabčík; 10. Heliodor Píka; 

11. Marie Curie-Skłodowská; 12. Alexandr Veliký  

 

A. 9 (Jozef Gabčík)  C. 3 (Periklés)           E. 7 (Toyen)  

B. 8 (Karolína Světlá)  D. 10 (Heliodor Píka)    F. 1 (Jaroslav Seifert)  

 

16. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami 
(za správné podtržení 1 bod, celkem 4 body)  

 
a) Mezi významné české architekty patří 

Jan Kotěra – Josef Gočár – Jan Štursa – František Bílek 

 

b) Malíři na dvoře Rudolfa II. 
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Bartholomeus Spranger – Canaletto – Hans von Aachen – Anthonis Van Dyck 

 
 
 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
a)  Historie-Latinský jazyk 
     Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 57 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,85 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 15 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  55,13 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,73 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
c)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 17 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

17. Prohlédněte si mapu a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 2 body, 
celkem 6 bodů) 

 
a) Jaká situace je znázorněna na mapě? Odtržení částí ČSR Německu, Polsku a Maďarsku 

b) Ve kterém roce se tato událost odehrála?                                                                         1938 

c) Napište názvy dvou mezinárodních smluv, které zapříčinily tuto situaci 

Mnichovská dohoda a Vídeňská arbitráž 
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 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  54,00 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,10  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   Historie-Anglický jazyk    
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  51,38 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,12  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)   Historie-Ruský jazyk  
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 58 

  Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
f)  Historie-Španělský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: -  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: -  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
g)    Historie-Francouzský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 42 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
  
h)    Historie – Německý jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,09 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
i)    Historie – Psychologie 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 71 
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 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18,16 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 

Ostrava  16. 6. 2011    
Za správnost odpovídá: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. 


