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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 - Český jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
b)      Studijní obor Historie - Základy společenských věd 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
c) Studijní obor: Historie - Anglický jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
d) Studijní obor: Historie - Ruský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
e) Studijní obor: Historie – Francouzský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
f) Studijní obor: Historie – Německý jazyk   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
g) Studijní obor: Historie – Dějiny umění   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
h) Studijní obor: Historie – Psychologie   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
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TEST A - DVOUOBOROVÉ 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2015 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….…. 

Studijní kombinace: ………………………………………….Výsledný počet bodů: …….. 

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogram přijímacího řízení 
do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 a že se 
seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách 
https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 
Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku.“ 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 

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

Nespokojenost velké části francouzské společnosti s politickým, sociálním a ekonomickým vývojem 

vyústila v roce 1789 k útoku proti pařížské pevnosti Bastila, která byla posléze dobyta. Francouzský 

král Ludvík XVI. se v roce 1791 pokusil o útěk ze země. Byl však zatčen, jeho moc byla výrazně 

omezena a v roce 1793 byl na nátlak politické skupiny jakobínů popraven. Ještě téhož roku byla 

popravena i jeho manželka, dcera Marie Terezie, Marie Antoinetta. 

 

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

a) Které české město není zapsáno na seznamu UNESCO? 

I. Holašovice  II. Třebíč  III. Litomyšl   IV. České Budějovice 

b) Kdo byl jedním z prvních českých leteckých konstruktérů? 

I. Jan Kašpar  II. Prokop Diviš   III. Jaroslav Heyrovský  IV. Josef Ressel 

c) Židovská rituální lázeň se nazývá? 

I. tóra   II. mikve  III. chanuka     IV. šabat 

d) Která událost nebyla součástí II. světové války? 

I. Jaltská konference  II. Slovenské národní povstání  III. Helsinská konference  

IV. Teheránská konference 

 

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Vůdčí skupina českého domácího odporu za 1. světové války   MAFFIE 

b) Války ve Středomoří mezi Římskou říší a Kartágem ve 3.-2. století př. n. l. PUNSKÉ VÁLKY 

c) Místo ve Vatikánu, vyzdobené např. Michelangelem Buonarrotim, kde se konají volby papežů – 

konkláve         SIXTÍNSKÁ KAPLE 

d) Krycí název pro vylodění spojenců v Normandii v roce 1944        OPERACE OVERLORD 

e) Víra v existenci více bohů       POLYTEISMUS 
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4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

1434, 618, 1773, 510 př.n.l., 1945, 1492, 843, 753 př.n.l, 1456, 1545-1563, 1969, 1713, 1301, 1506, 

1967, 476, 1938, 1527-1538, 1309, 410, 1949 

 

Zrušení jezuitského řádu          1773                Vznik Evropského společenství 1967 

Vznik RVHP                            1949                Tridentský koncil                      1545-1563 

Verdunská smlouva                    843                Vznik římské republiky               510 př.n.l. 

Václav III. uherským králem   1301                 Bitva u Lipan               1434 

Dobytí Říma Vizigoty                410                Pád Granady                               1492 

  

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

A) Václav Matěj Kramerius    1. filozof a myslitel 

B) Karel Čapek     2. Mys Dobré naděje 

C) David Livingstone    3. Rudí Khmerové 

D) Pol Pot     4. Matka 

E) Bartolomeo Diaz    5. Česká expedice 

F) Konfucius     6. prameny Nilu 

 

A ( 5 ), B ( 4 ), C ( 6 ), D ( 3 ), E ( 2 ), F ( 1 ) 

 
6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Němec – 19. století – kancléř – Deutsches Reich  Otto von Bismarck 

b) Narozen v Uhrách –18.-19. stol. – kněz – spisovná čeština Josef Dobrovský 

c) Žid – 10. stol. – kupec, cestovatel a diplomat   Ibrahím ibn Jákub 

d) Češka – 18.-19. stol. – kuchařka    Magdalena Dobromila Rettigová 

e) Rus – 20. stol. – politik – perestrojka    Michail Sergejevič Gorbačov 

 

7. Události, které předcházely lidovému povstání v Maďarsku, označte písmenem P 

(předcházely), následující písmenem N (následovaly). (každá správná odpověď 1 bod, celkem 7 

bodů) 

 

1. Vznik Varšavské smlouvy   P 1955     

2. Stalinova smrt    P 1953    

3. Pražské jaro      N 1968     

4. Šestidenní válka     N 1967    

5. Válka ve Vietnamu    N 1964-75     

6. Východoněmecké povstání   P 16.-18. červen 1953   

7. Rozdělení Koreje 38. rovnoběžkou   P 27. 7. 1953 
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8.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států (za správné zařazení 1 
bod, celkem 6 bodů) 
 

a) město Královec      Rusko 

b) bitva u Moháče      Maďarsko 

c) Sársko       Německo 

d) boka Kotorská      Černá Hora 

e) Tenochtitlán       Mexiko 

f) hrob J. A. Komenského     Nizozemí 

  

9. Je daný výrok pravdivý? Odpovídejte ANO či NE. Pokud NE, uveďte proč (za každou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

 
1. Tovaryšstvo Ježíšovo, neboli jezuitský řád, bylo založeno až v 1. polovině 16. století španělským 

šlechticem Ignácem z Loyoly a mělo zejména misijní a vzdělávací poslání. ANO 

 

2. Manifest s názvem „Několik vět“, který vyšel v červnu 1968, sepsal spisovatel Ludvík Vaculík ve 

snaze aktivizovat československou veřejnost proti tlaku sovětského vedení a probíhajícím reformním 

změnám. NE (šlo o manifest Dva tisíce slov) 

 

 3. Vladislavské zřízení zemské je zemský zákoník vydaný roku 1500, při jehož vytváření měla silné 

slovo šlechta. Jde o první kodifikaci českého zemského práva. ANO 

 

10. Doplňte jméno historické osobnosti, která je charakterizována v následujícím textu (za každé 

správné určení osobnosti 2 body, celkem 4 body) 

 

Jeden z našich nejznámějších panovníků, bohužel však ne příliš úspěšný. Tento panovník byl 

vychováván ve Španělsku. I když oplýval značnou inteligencí, nebyl zcela duševně zdráv. Pro tuto osobu 

pracoval manýristický malíř Arcimboldo, který vytvořil jeho portrét.  

Rudolf II. 
 

Narodila se patrně v roce 1412. Byla přesvědčena o své vyvolenosti Bohem, který ji povolal, aby vrátila 

své zemi svobodu. Zapojila se tedy do dění stoleté války. Přestože padla do rukou nepřátel, pomohla své 

zemi k vítězství. Po své smrti byla tato osoba svatořečena.  

Jana z Arku 
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11. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 

bodů) 

 
1) Uveďte název stavby a města, ve kterém se nachází. (2 body)      

 

Chrám svaté Barbory, Kutná Hora 

 

 
2) Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. (2 body)  

 

 

Pablo Picaso, kubismus 

 

 
3) Uveďte architektonický styl a dva jeho typické prvky. (2 body)   

 

Klasicismu, pravidelnost, přímá a čistá linie, 

sloupořadí, trojúhelníkové štíty 
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12. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich objevy nebo vynálezy (za správné seřazení 1 bod, 

celkem 5 bodů) 

 

1. Robert Koch A krevní skupiny 

2. Johann Gregor Mendel B elektromotor, dynamo 

3. Jan Jánský C bleskosvod 

4. Benjamin Franklin D genetika 

5. Nikola Tesla E objevitel původce viru tuberkulózy 

 
 
 

 

13. Uveďte jméno osobnosti, která je zobrazena na bankovce. Čím je známá? (Za každou správnou 
odpověď 2 body, celkem 6 bodů) 
 
A) Klement Gottwald – československý komunistický politik 

 
 
B) Alžběta II. – panovnice ve Velké Británii 

 
 
C) Bedřich Smetana – významný český skladatel 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
E D A C B 
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14. Zakroužkováním určete, zda jsou události v časové řadě řazeny chronologicky od nejstarší po 

nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) Vyhnání tyranů z Athén – Vznik prvního délského (athénského) námořního spolku – Sepsání zákonů 

12 desek – Spartakovo povstání – Catilinovo spiknutí 

ANO NE 

b) Zavraždění sv. Václava – Bitva na řece Lechu – Vladislav II. českým králem – Konkordát wormský 

– Vratislav II. českým králem 

ANO NE (1,2,5,4,3) 

c) Komunistický manifest – Krymská válka – Zrušení nevolnictví v Rusku – Americká občanská válka 

– Bitva u Hradce Králové 

ANO NE 

d) Briand-Kelloggův pakt – Krach na newyorské burze – Edvard Beneš zvolen prezidentem ČSR – 

Konec Španělské občanské války – Pakt Ribbentrop-Molotov  

ANO NE 

e) Bitva o Británii – Atlantická charta – Teheránská konference – Slovenské národní povstání – Jaltská 

konference 

ANO  NE 

 
15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou odpověď 1 bod, 

celkem 6 bodů) 

  

    

           1         2               3 
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   4              5                   6 

 

1. Eleanor Rooseveltová, 2. Jana z Arku, 3. Marie Stuartovna, 4. František Plánička, 5. Isabela 

Kastilská, 6. Julius Caesar, 7. Indira Gándhíová, 8. Alexandr Makedonský, 9. Alžběta I., 10. Emil 

Zátopek, 11. Franz Kafka, 12. Otokar Březina 

 

A) 9 (Alžběta I.)  B) 11 (Franz Kafka)  C) 10 (Emil Zátopek) 

D) 7 (Indira Gándhíová) E) 2 (Jana z Arku)  F) 8 (Alexandr Makedonský) 

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

 

a) Kdo je spojován s revolucí na Kubě v 50. letech 20. století? 

Ernesto Che Guevara – Evita Perónová – Kryštof Kolombus – Fidel Castro 

 

b) Kdo z uvedených osobností nebyl astronomem? 

Rastislav Štefánik – Julius Fučík – Mikuláš Koperník – Oldřich Černík 

 

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

1       2 

 

 



 9 

3           4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. K jakému náboženskému hnutí se vztahují obrázky? Uveďte jméno muže, na jehož učení se 

odvolávali?        Husitství, Jan Hus 

2. Kdy a kde zemřela osoba vyobrazená na obrázku č. 4 (uveďte přesné datum)? 11. 10. 1424, 

Přibyslav 

3. Která událost je zobrazena na obrázku č. 3?   První pražská defenestrace 

4. Jmenujte alespoň jedno literární nebo filmové dílo vztahující se k uvedeným obrázkům. Jan Hus, 

Jan Žižka, Proti všem, Svět a stíny husitství…. 

18. Určete, o jaké místo se jedná, a zaznačte ho na mapě (za každé správně určené místo 1 bod, za 

správné zaznačení do mapy 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1. Centrum reformace, kde zveřejnil Martin Luther svých slavných 95 tezí, v nichž kritizoval především 

kupčení s odpustky.         Wittenberk 

2. Prehistorický komplex menhirů a kamenných kruhů vybudovaný před více než 2000 let př. n. l.

        Stonehenge 

3. Město, v kterém mezi lety 1545–1563 zasedal 19. ekumenický koncil svolaný papežem Pavlem III. 

        Trident / Trento 

4. Strategicky významné město, jež bylo v letech 1941–1944 neúspěšně obléháno v rámci operace 

Barbarossa.        Leningrad 

5. Město, v němž byl 28. 6. 1914 spáchán atentát na rakouského arcivévodu a následníka rakousko-

uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este.    Sarajevo 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 
viz výše 
 
a)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  22 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  62,73 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,61 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)   Historie-Základy společenských věd 
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: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  62,88 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18,02 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 

2 

4 

1 

5 

3 
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c)   Historie-Anglický jazyk   
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  16 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  61,25 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,47 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   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: 47 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)    Historie-Francouzský 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: 67 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,49 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
  
f)    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: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 28,99 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
g) Historie – Dějiny umění 
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: 80 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,35 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
h) 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: 48 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,34 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST B - DVOUOBOROVÉ 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2015 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….…. 

Studijní kombinace: ………………………………………….Výsledný počet bodů: …….. 

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení 
do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016 a že se 
seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách 
https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 
Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku.“ 
 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 
1. Přečtěte si text a doplňte vynechaná místa (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4 body) 

V říjnu 1962 došlo k instalaci sovětských raket na ostrově Kuba poblíž severoamerických břehů, a to se 

souhlasem místního politického vůdce Fidela Castra, který se dostal k moci v roce 1959. Umístění raket 

způsobilo zvýšení politického napětí mezi USA a SSSR téměř na hranici globálního válečného 

konfliktu. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy a sovětský generální tajemník Nikita 

Sergejevič Chruščov dospěli ke konečnému politickému a diplomatického řešení. Událost vešla ve 

známost jako kubánská (karibská) krize. 

 

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

a) Která bitva nepatří k napoleonským válkám? 

I. bitva u Slavkova  II. bitva u Waterloo  III. bitva u Lipska  IV. bitva na řece Lechu 

b) Kdo nepatří mezi mořeplavce? 

I. Vasco da Gama  II. Kryštof Kolumbus III. Leonardo da Vinci IV. Bartolomeo Diaz 

c) Kterou operu napsal Antonín Dvořák? 

I. Rusalka   II. Braniboři v Čechách  III. Prodaná nevěsta   IV. Hubička 

d) Jak se nazývá nástěnný koberec? 

I. kancionál    II. gobelín    III. sgrafito     IV. insignie 

 

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Chrám všech bohů v Římě, přeneseně se takto označují všichni bohové národa PANTHEON 

b) Umělecký směr převládající na dvoře Rudolfa II.     MANÝRYSMUS 

c) Pojmenování radikálních husitů z východních Čech    OREBITÉ 

d) Stoupenci učení Jana Kalvína ve Francii     HUGENOTI 

e) Pomocná věda historická zabývající se studiem rodů, dynastií a rekonstrukcí rodokmenů 

          GENEALOGIE 

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

1424, 1973, 44 př.n.l, 1947, 1311, 1534, 1897, 1215, 1517, 1951, 264-241 př.n.l., 1185, 1879, 1740, 

1500, 1713, 49 př.n.l., 146-121 př.n.l. 1439, 1956 
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Velká listina svobod                   1215       Vznik Dvojspolku  1879 

Vladislavské zřízení zemské     1500  Pragmatická sankce 1713 

Založení jezuitského řádu          1534            1. punská válka 264-241 př.n.l 

Vyhlášení Marshalla plánu       1947 Bitva u Malešova 1424 

Překročení Rubiconu Caesarem 49 př.n.l. Maďarské události 1956 

 

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

A) Fernão de Magalhães     1. Pražské poštovské noviny 

B) Robert Koch     2. Čachtická paní 

C) Václav Matěj Kramerius   3. pozemkové reformy 

D) Alžběta Báthory    4. obeplutí světa 

E) Tiberius Sempronius Gracchus  5. tuberkulóza 

F) Božena Němcová    6. V zámku a v podzámčí 

 

A ( 4 ), B ( 5 ), C ( 1 ), D ( 2 ), E ( 3 ), F ( 6 ) 

 

6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Němec –15.-16. stol. – polyhistor – Růžencová slavnost Albrecht Dürer 

b) Toskánsko – 14. stol. – básník – Dekameron   Giovanni Boccaccio 

c) USA – 18. stol. – 1. prezident – válka o nezávislost  George Washington 

d) Itálie – 2. stol. – císař – filosofie    Marcus Aurelius  

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

        

7. Události, které předcházely bitvě u Kresčaku, označte písmenem P (předcházely), následující 

písmenem N (následovaly). (každá správná odpověď 1 bod, celkem 7 bodů) 

1. Ukončení zajetí papežů v Avignonu  N 1378     

2. Vyhlášení Basilejských kompaktát  N 1436     

3. Vyšehradská (Visegrádská) smlouva   P 1335     

4. Zvolení Karla IV. římským císařem   N 1355    

5. Vydání Dekretu kutnohorského   N 1409     

6. Vynalezení knihtisku Gutenbergem  N 1450    

7. Dobytí pevnosti Akkon Turky   P 1291 

    

8. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států (za správné zařazení 1 

bod, celkem 6 bodů) 

a) Gallipoli       Turecko 

b) Salamanca       Španělsko 

c) bitva u Zborova      Ukrajina 

d) Bartolomějská noc      Francie 
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e) Aventin       Itálie 

f) chrám Hagia Sofie      Turecko 

 
9. Je daný výrok pravdivý? Odpovídejte ANO či NE. Pokud NE, uveďte proč. (za každou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

 

1. Bitva u Lipan se odehrála 30. května 1434 u středočeské vesnice Lipany a byly v ní drtivě poraženy 

vojenské složky radikálního křídla husitského hnutí v čele s Prokopem Holým, který v bitvě zahynul. 

ANO 

 

2. Silvestrovskými patenty z 31. prosince 1850 byla zrušena březnová ústava z roku 1849 a položen 

legální základ rakouskému neoabsolutismu. ANO 

 

3. Jako Malá dohoda bývá označováno vojensko-politické spojenectví z let 1921-1939 mezi 

Československem, Jugoslávií a Polskem, které bylo výrazně podporováno Francií. NE (mezi ČSR, 

Jugoslávií a Rumunskem) 

 
10. Doplňte jméno historické osobnosti, která je charakterizována v následujícím textu (za každou 

správnou odpověď 2 bod, celkem 4 body) 

 

Narodila se v roce 1837. Více než studium milovala jízdu na koni a plavání. Dvorní etiketa jí činila 

velké problémy, protože měla svobodného ducha. Neměla ráda Vídeň, ale zbožňovala Uhry. Život této 

osoby byl zakončen rukou atentátníka.  

Alžběta Bavorská, Sissi 
 
Narodil se v roce 1890 v Malých Svatoňovicích. Byl to novinář, spisovatel a dramatik. Působil 

v Národních listech a Lidových novinách. Je autorem slova robot, které použil ve své divadelní hře 

R.U.R. Byl členem pátečníků. Děti znají především jeho dílo Dašeňka. 

Karel Čapek 
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11. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 

bodů) 

 
1. Uveďte název stavby a město, ve kterém se nachází. (2 body)  

 

Letohrádek královny Anny, Praha 

 
 

 
2. Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. (2 body)  

 

Salvador Dalí, Surrealismus 

 

 
3. Uveďte architektonický styl a dva jeho typické prvky. (2 body)   

 

Baroko, balustrády, oválný půdorys, štuková 

výzdoba, pilastry, kopule, monumentálnost, 

bohatá výzdoba interiéru 

 
 

  
 



 16 

12. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich objevy nebo vynálezy (za správné přiřazení 1 bod, 

celkem 5 bod) 

 

1. Mikuláš Koperník A kvantová teorie 

2. James Watt B heliocentrická koncepce 

3. Max Planck C elektromagnetická indukce 

4. Henry Ford D parní stroj 

5. Michael Faraday E velkovýroba na běžícím pásu 

 
 
 
 

 
13. Uveďte jméno osobnosti, která je zobrazena na bankovce. Čím je známá? (Za každou správnou 
odpověď 2 body, celkem 6 bodů) 
 

A) Jan Ámos Komenský – poslední biskup Jednoty bratrské, autor didaktických děl 

 

B) Abraham Lincoln – prezident Spojených států amerických, byl proti otroctví 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
B D A E C 
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C) Svatý Václav – patron Českých zemí 

  

14. Zakroužkováním určete, zda jsou události v časové řadě řazeny chronologicky od nejstarší po 

nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

a) Bitva v Teutoburském lese – Výbuch Vesuvu – Velký požár Říma – Stavba Hadriánova valu – 

Markomanské války 

ANO  NE (1,3,2,4,5) 

b) Počátek vlády Marie Terezie – Bitva na Kosově poli – První pražská defenestrace – Bitva na Vítkově 

– Dobytí Konstantinopole Turky 

ANO  NE 

c) Rudolfův majestát – Česká konfese – Třetí pražská defenestrace – Staroměstská exekuce – 

Zavraždění Albrechta z Valdštejna 

ANO  NE (2,1,3,4,5) 

d) Boxerské povstání – Všeobecné rovné volební právo pro muže v Předlitavsku – Rusko-japonská 

válka – Potopení Titaniku – Potopení Lusitanie 

ANO  NE (1,3,2,4,5) 

e) Karibská krize – Stavba Berlínské zdi – Šestidenní válka – Federalizace ČSSR – Konec války ve 

Vietnamu 

ANO NE (2,1,3,4,5) 
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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. Madeleine Albrightová, 2. Charles Darwin, 3. Antonín Dvořák, 4. Božena Němcová, 5. Thomas A. 

Edison, 6. Anna Franková, 7. Karel Kramář, 8. Shirley Temple-Blacková, 9. Alois Rašín, 10. Bedřich 

Smetana, 11. Jane Austenová, 12. Coco Chanel 

 

A) 6 (Anna Franková) B) 11 (Jane Austenová)  C) 1 (Madeleine Albrightová) 

D) 7 (Karel Kramář)  E) 10 (Bedřich Smetana)  F) 2 (Charles Darwin) 

 

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

a) Kdo z uvedených osobností je spojen s Biblí? 

Atahualpa – Nabukadnesar – Ježíš – Ašóka 
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b) Kdo z uvedených osobností nebyl filozofem? 

Epikuros – Nietzsche – Spartakus – Herodes 

 

17. Prohlédněte si obrázek a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, celkem 4 body) 

    
   1            2  

            

 

    3         4 

         

 

1. Na kterou historickou událost obrázky odkazují? Říjnová revoluce (Bolševická revoluce) 

2. Uveďte jméno muže z druhého obrázku.  Vladimir Iljič Lenin  

3. Jak se jmenovala budova, znázorněná na obrázcích? Zimní palác   

4. Kdy a kde se tato událost odehrála?   1917, Petrohrad  

 



 20 

18. Určete, o jaké místo se jedná, a zaznačte ho na mapě (za každé správně určené místo 1 bod, za 

správné zaznačení do mapy 1 bod, celkem 10 bodů) 

1. Centrum reformace spojeno s působením zakladatele jednoho z jejich proudů Janem Kalvínem. 

         Ženeva 

2. Významné obchodní středisko proslulé těžbou soli, od jehož jména odvozujeme jiný název starší 

doby železné.         Hallstatt 

3. Sídlo založeno na počest českého krále Přemysla Otakara II., které se v roce 1701 stalo hlavním 

městem nově vzniklého Pruského království. Kaliningrad / Königsberg / Královec 

4. Zalesněná, hornatá oblast, kde se na rozmezí let 1944–1945 odehrával poslední pokus nacistického 

Německa zvrátit průběh 2. světové války.     Ardeny 

5. Město proslulé stavbami architekta a významného představitele secese Antonia Gaudího. 

Dominantou města je jedna z jeho nejznámějších staveb Sagrada Família (chrám Svaté rodiny).  

         Barcelona 

 
 

 

 

 

 
 

5 

1 
2 

3 

4 



 21 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
 
a)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  10 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  62,3 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,98 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  16 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  62,75 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,7 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
c)   Historie-Anglický jazyk   
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: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  68,86 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,52 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   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: 64 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)    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: - 
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f)    Historie – Německý 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: - 
 
i) Historie – Dějiny umění 
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: 74 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18,5 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
 
Ostrava 19. 6. 2015 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 


