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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 – Polský jazyk   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
j) 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 2012 

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

 

Poněvadž jsme rozvážili, že vyhlazení a vyzdvižení tělesné poddanosti neb člověčenství a 

uvedení mírné, dle případu našich rakouských dědičných zemí spořádané poddanosti, 

k zvelebení vorby a společnýho polního hospodářství, jakož i taky k přičindlivému vyhledávání 
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užitku velmi prospěšné jest, a že se taková proměna s dravým (sic) rozumem, tak taky s láskou 

bližního srovnává (…) 

1. Má jeden každý poddaný právo, jedině na předběžné ohlášení (…) v stav manželský 

vstoupiti. Jakož i taky… 

2. Jednomu každýmu poddanýmu na vůli se zanechává (…) i také z panství se odstěhovati, a 

někde jinde v zemi se usaditi anebo službu hledati může (…) 

3. Můžou se poddaní dle libosti řemeslům a kunstům (…) učiti a (…) 

6. Všechny ostatní roboty, naturální a peněžité daně, jenž (…) k vykonání jsou a ku kterému 

(!) poddaní i taky po vyzdvižení tělesné poddanosti zavázáni zůstanou. 

 

a) Čeho se týká dokument, z něhož pochází ukázka?     zrušení nevolnictví 

b) Uveďte jméno panovníka, který dokument vydal.      Josef II. 

c) V kterém roce tak učinil?         1781 

d) Který druhý významný dokument byl vydán ve stejném roce?    Toleranční patent 
 

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

a) židovská městská čtvrť  

 I. lágr  II. synagoga  III. ghetto IV. kipa 

b) zákaz provádění církevních obřadů a podávání svátostí  

 I. interdikt II. exkomunikace III. schizma IV. investitura 

c)  směr v architektuře ve 20. a 30. letech 20. století zdůrazňující účelnost staveb 

 I. secese  II. funkcionalismus III. art deco IV. neorenesance  

d)  forma vlády, při níž se státní moc soustřeďuje v rukou neomezeného panovníka  

      I. demokracie        II. oligarchie       III. absolutismus     IV. parlamentarismus 

 

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

a) Knižní malba, výzdoba středověkých rukopisů.                                                    

iluminace 
b) Britské bojovnice za práva žen na přelomu 19. a 20. století.                               

sufražetky 
c) Rozhodčí řízení, forma smírného řešení sporu mezi dvěma státy.                    

arbitráž 
d) Společné obydlí náboženského kolektivu, který se řídí společnou řeholí.                     
klášter 
e) Architektonicky nebo plasticky zdůrazněný hlavní vchod do budovy, např. katedrály. 

portál 
f) Proces obnovy prosovětského režimu v Československu od srpna roku 1968.     

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

1961, 1805, 1555, 1962, 1956, 44 PNL, 1458, 31 PNL, 1815, 1471, 1950, 1525, 1278, 1348, 

1344, 1620, 1645, 1964, 1260  

 

Německá selská válka                              1525 Bitva u Slavkova                                      1805 

První let člověka do vesmíru                    1961 Zavraždění G. J. Caesara                     44 PNL 

Jiří z Poděbrad zvolen českým králem     1458 Bitva u Jankova                                        1645                            

Proces s Miladou Horákovou                   1950 Vznik pražského arcibiskupství               1344 

Bitva na Moravském poli                         1278 Karibská krize                                          1962 

 

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

A. Giacomo Casanova  a. Ferrara 

B. Ferdinand de Lesseps  b. O duchu zákonů 

C. Jana z Arku   c. Leviatan  

D. Charles Louis Montesquie  d. Duchcov 

E. Lucrézia Borgia   e. Suezský průplav 

F. Thomas Hobes   f. Orléans 

 

A. (d) B. (e) C. (f) D. (b) E. (a) F. (c) 

 

6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, 
      celkem 5 bodů) 
 
a) přírodovědec – mnich – zakladatel genetiky – Brno          Gregor Johann Mendel 

b) reformátor – 1517- Wittenberg – pobyt na hradě Wartburg  Martin Luther 

c) 19. století – básník a novinář – Brixen – Národní noviny  K. H. Borovský 

d) předsedkyně britské vlády – Železná lady – 80. léta 20. století    Margaret 

Thatcher 

e) panovnice – 18. století – spor s Pruskem – reforma školství              Marie Terezie 

 

 

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) Albrecht z Valdštejna - Jan Josef Václav Radecký - Jan Tserclaes Tilly - Gustav II. Adolf - 
Gábor Bethlen  
(Nebyl to vojevůdce spojený s 30ti-letou válkou ) 
………………………………………………………………………………………………… 
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b) Winston Churchill - Benjamin Disraeli - Neville Chamberlain - David Lloyd George - 
George Bernard Shaw 
(Nebyl britským premiérem) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Bitva u Trafalgaru - bitva u Waterloo - bitva u Slavkova - bitva u Lipska - bitva u Borodina 
(Jediná námořní napoleonská bitva) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Josef Ressel - George Stephenson -  Adam Smith - Thomas Alva Edison - Robert Fulton 
(Nebyl vynálezce) 
……………………………………………………………………………………………… 
 
e) Sunjatsen - Kuomintang - Oxenstierna - Čankajšek - Clemenceau 
(Není politická osobnost, ale politické hnutí) 
……………………………………………………………………………………………… 
 

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

a) Boleslav I. - Karel Martel                                  Ne 

b) Tomáš Garrigue Masaryk – Alžběta Bavorská (Sissi)     Ano 

c) Johann Wolfgang Goethe – Voltaire                      Ano 

d) Johann Sebastian Bach – Richard Wagner                      Ne 

e) Čingischán – Přemysl Otakar I.                              Ano 
 

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

a) Štrasburk   Francie 

b) Tobruk   Libye 

c) Ypres   Belgie  

d) chrám Vasila Blaženého Rusko   

e) Pantheon   Itálie 

 
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) Smrt jedince je tragédie, smrt milionů je statistika.          J.V. STALIN 
c) Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.   G. I. CAESAR 
 
Přemysl Otakar II., J. V. Stalin, Jan Lucemburský, císař Augustus, Adolf Hitler, Gaius Iulius 
Caesar  
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11.  Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou spránou odpověď 1   
bod, celkem 9 bodů) 
 

a) Uveďte název budovy, architektonický styl, ve kterém je postavena, a město, ve 

kterém se nachází. 

b) Uveďte jméno autora a výtvarný styl, v němž tvořil. Napište název jiného autorova 

díla, které je v současné době známé sporem mezi dvěma městy.  

c) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky  
 
a) Katedrála Notre-Dame, 
gotika, Paříž 
 

 

  
b) Alfons Mucha, secese, Slovanská epopej  

 

 



 6 

c) renesance, arkády, sgrafita, souměrnost, atria…… 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 

 
 
 
 

1. Jakou historickou událost znázorňují obrázky?     Jaltská konference 

2. Kdy se tato událost odehrála? (měsíc a rok)    únor 1945 

3. Které státy patřily do tzv. Velké trojky?     USA, SSSR, Velká Británie 

4. Uveďte jméno muže z prvního obrázku sedícího uprostřed. Franklin Delano Roosevelt 
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13. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem z dějin starověkého Řecka jejich 
pole působnosti  (za správné přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
1. Eukleidés    A. zeměpis 

2. Aischylos    B. filosofie 

3. Empedoklés   C. literatura 

4. Eratosthenés   D. řečnictví 

5. Démosthenés    E. matematika 

 
 
 

 

14.  Seřaďte chronologicky od nejstarší po nejmladší tyto události (za správné 
        seřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) 1 Bitva u Aktia (31 PNL) – 2 První aténský námořní spolek (478 PNL) – 3 Peloponéská 

válka (431-404 PNL) – 4 Solónovy reformy (594/3 PNL) – 5 První punská válka (264-

241 PNL) 

4, 2, 3, 5, 1 

b)  1 První pražská defenestrace (1419) – 2 Bitva u Lipan a smrt Prokopa Holého (1434) –  

     3 Vznik personální unie českého soustátí a Uher (1490) – 4 Basilejská kompaktáta (1436) 

–    

     5 Upálení mistra Jana Husa (1415) 

5, 1, 2, 4, 3 

 
c) 1 Válka o rakouské dědictví (1740-1748) – 2 Pád Bastily (1789) – 3 Vyhlášení nezávislosti  

    USA (1776) – 4 Válka o španělské dědictví (1701-1714) – 5 První dělení Polska (1772) 

4, 1, 5, 3, 2  

 

d) 1 Japonsko – ruská válka (1904 – 1905) – 2 Brestlitevský mír (1918) – 3 balkánské války    

    (1912-1913) – 4 Anexe Bosny a Hercegoviny (1908) – 5 Bitva u Verdunu (1916) 

1, 4, 3, 5, 2 

 

e) 1 Počátek občanské války ve Španělsku (1936) – 2 Letecká bitva o Anglii (1940) – 3 

Edvard  

    Beneš zvolen prezidentem ČSR (1935) – 4 Atentát na zastupujícího říšského protektora R.   

    Heydricha (1942) – 5 Zřízení protektorátu Čechy a Morava (1939) 

3, 1, 5, 2, 4  

1. 2. 3. 4. 5. 

E C B A D 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou 
odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 
 

     
                   A                                               B                                                 C 
 

           
                    D                                                E                                                  F 
 
1.  František Josef I., 2.  Viktorie I., 3.  Edvard Beneš, 4. Vladimir Iljíč Lenin, 5.  Lev 

Davidovič Trockij, 6.  Lída Baarová,  7.  Adina Mandlová, 8. Tomáš Gariggue Masaryk, 9.  

František Ferdinand D´Este, 10.  Alžběta I., 11.  Albert Einstein, 12.  Isaac Newton 

 

 

A 3   C 10   E 6 

B 11   D 1   F 4 
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16.  Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami                 
       (za správné podtržení 1 bod, celkem 4 body)  
 

a) Které dvě osobnosti nepatřily mezi známé české režiséry?  

Otakar Vávra – Ludvík Vaculík – Miloš Kopecký – Karel Zeman 

b) Které z osobností patřily mezi lumírovce? 

Karel Jaromír Erben – Svatopluk Čech – Julius Zeyer – Jaroslav Vrchlický 

 
 
17.  Lokalizuj historická území – do mapy napiš číslo přiřazené k území 
(každé správně přiřazené území 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

 
 
 

1. Dolní Rakousy 
2. Dalmácie 
3. Uhersko 
4. Halič 
5. Slezsko 
6. Bukovina 

 

 
 
 
Správné odpovědi 
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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: 86  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  -  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,81 

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: 26 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  57,35 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,80  

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  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,76  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18,44  

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: 82 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  54,17 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,63 

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: 48 

  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: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 43 
 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:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 
 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: 3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 4,93 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
i)    Historie – Polský 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: - 
 
j)    Historie – Psychologie 
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: 61 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,04 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

 

TEST D 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2012 

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

 
... Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun. Kdo pachatele přechovává 

nebo jim poskytne pomoc, anebo má vědomost o jejich pobytu a neoznámí to, bude zastřelen 

s celou svou rodinou... Nařizuji tato opatření: a) Zákaz vycházet z domu pro veškeré civilní 

obyvatelstvo od 27. května 21. hodiny až do 28. května 6. hodiny. b) Na tutéž dobu se 
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uzavírají veškeré hostince, biografy, divadla, veřejné zábavní podniky a zastavuje se veškerá 

veřejná doprava... 

 

a) Po jakém činu bylo vydáno toto prohlášení? atentát na říšského protektora R.Heydricha 

b) Ve kterém roce se tato událost stala?        1942 

c) Kdo tento čin vykonal?       Jan Kubiš a Jozef Gabčík 

d) Které dvě obce byly vyhlazeny při následné represi?        Lidice a Ležáky 

 

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

a) politický program slovanských národů v habsburské monarchii požadující federalistickou 

přestavbu rakouského soustátí 

 I. monarchismus II. austroslavismus III. centralismus      IV. všeslovanství 

b) násilné vyhoštění nebo přesídlení obyvatelstva z určitého území 

I. reemigrace II. repatriace             III. kolonizace         IV. deportace  

c) mince ražená oficiálně v letech 1520-1528 v Jáchymově 

      I. groš                   II. denár                     III. tolar  IV. brakteát  

d) básníci, skladatelé a interpreti středověké světské milostné poezie 

 I. kejklíři  II. trubadúři  III. artisté          IV. pregéři 

 

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

a) Epický literární žánr pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích světce. 

 legenda 

b) Neurozené obyvatelstvo antického Říma.                                                            plebejové 

c) Pozemky či úřad s důchody propůjčené osobě ve služebném poměru za osobní, nejčastěji 

vojenskou pomoc        léno, feudum 

d) Označení volitele římsko-německého krále.                  kurfiřt  

e) Forma vlády, kde je veškerá moc ve státě soustředěna v rukou panovníka    absolutismus 

f) Rozšiřování určitých politických myšlenek, přesvědčování veřejnosti pro jistý záměr. 

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

1618, 631, 1794, 622, 1905, 1648, 1866, 1789, 1949, 1419, 1818, 1575, 1547, 1812, 1956, 

1814, 1815, 1900, 1867, 1424 

 

rakousko-uherské vyrovnání               1867 Vznik Čínské lidové republiky                       1949 

Thermidorský převrat                         1794 I. pražská defenestrace                                    1419 

Boxerské povstání                              1900    Bitva u Mühlbergu                                         1547 

Bitva u Waterloo                                1815    Vestfálský mír                                                1648 

Odchod Mohameda z Mekky               622 Založení Národního muzea                             1818 

 

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

A. Cecil Rhodes   a. Svatá aliance 

B. Sigmund Freud   b. Imprese: východ slunce 

C. Louis Pasteur   c. Milion 

D. Klemens Václav Metternich d. psychoanalýza 

E. Claude Monet   e. mikrobiologie 

F. Marco Polo    f. imperialismus 

 

A. (f) B. (d) C. (e) D. (a) E. (b) F.(c) 

 

6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, 
      celkem 5 bodů) 
 
a) bitva u Kresčaku – král diplomat – Domažlické úmluvy      Jan Lucemburský  

b) císař – Franská říše – 8. století – rozkvět kultury    Karel Veliký 

c) Čech – 20. stol. – spisovatel – Nobelova cena                                        Jaroslav Seifert 

d) 18. století – milenka Ludvíka XV. – markýza – Francie                Madame de Pompadour 

e) básnířka – ostrov Lesbos – starověk – 7. století př. n. l.    Sapfó 

 

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) impresionismus - sionismus - expresionismus - kubismus - futurismus 
(Není uměleckým stylem) 
………………………………………………………………………………………………… 
b) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – Václav Budovec z Budova - Jáchym Ondřej Šlik - 
Jan Jesenius - Sixt z Ottersdorfu 
(Nebyl popraven na Staroměstském náměstí 1621) 
………………………………………………………………………………………………… 
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c)  Adam Smith - Alfréd Krupp - Emil Škoda - Henry Ford - Emil Kolben  
(Nebyl podnikatelem / byl ekonomem)  
…………………………………………………………………………………………………. 
 
d) Statuta Konráda Oty - Vladislavské zřízení zemské - Rudolfův majestát - Vita Caroli - 
Břetislavova dekreta 
(Není právním dokumentem) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
e) SSSR - Polsko – ČSSR - Bulharsko - Jugoslávie 
(Nebyla členem Varšavské smlouvy) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

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

a) Leopold II. - Albrecht z Valdštejna   Ne 

b) Josef II. – František Štěpán Lotrinský                     Ano 

c) Erasmus Rotterdamský – Jan Ámos Komenský             Ne 

d) Niccolo Machiavelli – Karel IV.                      Ne 

e) Mark Twain – Henryk Sienkiewicz                         Ano 

 

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

a) Kresčak      Francie 

b) bitva na Moravském poli     Rakousko 

c) Horní Falc      Německo 

d) Zimní palác      Rusko 

e) Bruggy      Belgie 

 

 
10.  Vyberte autory následujících citátů (za správně vybraného autora 2 body, celkem 6 
bodů) 
a) Neruš mi mé kruhy.                                                                                       Archimédés 

b) Proletáři všech zemím, spojte se!                                                                 Karl MARX 

c) Stačí říct bojoval jsem u Slavkova a každý musí odpovědět - hle hrdina!   NAPOLEON 

 

Archimédés, Jan Josef Václav Radecký z Radče, Vladimir Iljič Lenin, Sókratés, Karl Marx, 

Napoleon Bonaparte 
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11.  Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou spránou odpověď 1 
bod, celkem 9 bodů) 

a) Napište název stavby, architektonický styl a město, ve kterém se nachází. 

b) Uveďte název díla, jméno malíře a výtvarný sloh. 

c) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky. 
 

a)  

 
 
 
Obecní dům, secese, Praha 
 
 
       

 

b)  

 
 
Dáma s hranostajem, Leonardo da 
Vinci, renesance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baroko, oválné půdorysy, zaoblená 
okna, bohatá štuková výzdoba, 
dynamika, pilastry, symetrická 
fasáda, balustrády … 
 

c)   
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 
 

 
 
 
 

a) Kterou historickou událost znázorňují obrázky? Občanská válka v USA / válka Severu 

proti Jihu) 

b) V kterých letech se tato událost odehrála? 1861−1865 

c) Jak se jmenuje muž na prvním obrázku? Abraham Lincoln 

d) Jaký byl společenský důsledek  této události?  zrušení otroctví v USA 
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13. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem z dějin starověkého Řecka jejich  
  pole působnosti (za správné přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1. Feidias    A. filosofie 

2. Miltiadés    B. literatura  

3. Hérodotos    C. sochařství 

4. Hérakleitos    D. dějepisectví 

5. Aristofanés    E. vojevůdcovství 

 

 

 

14.  Seřaďte chronologicky od nejstarší po nejmladší tyto události  
        (za správné seřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a)  1 Pád Západořímské říše (476) – 2 Povstání Níká (532) – 3 Založení Konstantinopole 

(330) – 4 Edikt milánský (313)  – 5 Počátek islámského kalendáře (622) 

  4, 3, 1, 2, 5 

    

b) 1 Smrt Ludvíka Jagellonského (1526) – 2 Dobytí Cařihradu Turky (1453) – 3 Uzavření 

augsburského míru (1555) – 4 Martin Luther zveřejňuje ve Wittenbergu své teze (1517) –  

      5 Kutnohorský náboženský mír (1485) 

  2, 5, 4, 1, 3 

 

c) 1 Krymská válka (1853-1856) – 2 Jaro národů (1848) – 3 rakousko-uherské vyrovnání  

   (1867) – 4 Bitva u Hradce Králové (1866) – 5 Sjednocení Německa (1871) 

2, 1, 4, 3, 5 

 

d) 1 Italský útok na Etiopii (1935) – 2 Anšlus Rakouska (1938) – 3 Vstup německých 

jednotek do Porýní (1936) – 4 Podepsání Briand – Kellogova paktu (1928) – 5 

Celosvětová hospodářská krize (1929-1933) 

4, 5, 1, 3, 2 

 

e) 1 Vyhlášení Spolkové republiky Německo (1949) – 2 „Rok Afriky“ – vznik nezávislých 

     afrických států (1960) – 3 Vypuknutí války v Koreji (1950) – 4 Přijetí Ústavy 9. května v  

     ČSR (1948) – 5 Karibská krize (1962) 

       4, 1, 3, 2, 5 

1. 2. 3. 4. 5. 
C E D A B 
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15.  Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou 
odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

         
                        A                                                  B                                               C 
 

      
                       D                                             E                                                F 
 
1.  Marlen Dietrich, 2. Emil Hácha, 3. Ema Destinnová, 4.  Edvard Beneš, 5.  Benito 

Mussolini, 6.  Viktorie I., 7.  Francisco Franco, 8.  Kateřina Veliká, 9.  Ludvík XIV., 10.  

František Štěpán Lotrinský, 11. Alžběta Bavorská, 12. Marie Antoinetta 

 

 

 

A 3   C 9  E 11 

B 2   D 5  F 6 
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16.  Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami 
         (za správné podtržení 1 bod, celkem 4 body)  
 
a) Pouze dva skladatelé byli současníky. Kteří? 
Antonio Salieri – Claudio Monteverdi – Wolfgang Amadeus Mozart – Maurice Ravel 
b) Kdo stavěl Svatovítskou katedrálu v Praze? 
Matyáš z Arrasu – Carlo Lurago – Petr Parléř z Gmündu – Benedikt Ried 

 
17.  Urči, o jaká místa se jedná (správné určení názvu místa 1 bod, celkem 6 bodů). 

 

1. Sídlo, které je pokládáno za „centrum“ Velkomoravské říše 

Odpověď: ________________  VELEHRAD 

2. Město, v jehož blízkosti se odehrála 14. srpna 1431 bitva mezi husity a křižáckým 

vojskem 

Odpověď: ________________ DOMAŽLICE 

3. Místo, kde se odehrála 8. listopadu 1620 bitva mezi českými stavy a katolickým 

vojskem 

Odpověď: ________________ BÍLÁ HORA /PRAHA 

4. Rodná obec Františka Palackého 

Odpověď: ________________  HODSLAVICE 

5. Město, ve kterém došlo k ozbrojenému konfliktu mezi československou armádou a 

německými okupačními silami 14. března 1939 

Odpověď: ________________  MÍSTEK 

      6.   Město proslavené ražbou groše a stavbou chrámu sv. Barbory 

 Odpověď: ________________  KUTNÁ HORA 
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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: 4  
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 63  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: -   
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,95 

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: 12  
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 83 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61,92  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,10 

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: 21 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,19  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,36 

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: 72 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  56,50 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,74 

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: 60  

  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: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 
 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:  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:  
 
  
h)    Historie – Německý jazyk 
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: 65  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,72  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
i)    Historie – Polský 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: - 
 
j)    Historie – Psychologie 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7  
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 46,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,82  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 

Ostrava  21. 6. 2012   
Za správnost odpovídá: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. 


