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Filozofická fakulta Ostravské univerzity  

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

1.  Studijní program B7105 Historické vědy 
 

Studijní obor: Historie 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

TEST C 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2017 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Podmínkami pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 
a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách Ostravské 
univerzity. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) konat písemný test.“ 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 
1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 3 
body) 
 
„…ne všechen československý lid si přeje zánik demokracie, ale Vy pánové a Vámi vedená 

strana si přeje, abych svým podpisem zabil demokracii v Československu a zradil nejen sebe, 

ale i celému národu nejdražší přísahu, jež tkví ve slovech slibu Presidentu - Osvoboditeli: 

‘Věrni zůstaneme‘. Jestli tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratrovražedným bojům, 

jimiž mně vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat.“ 

 

a) Kdo byl autorem těchto slov?     Edvard Beneš  
b) Kdy k pronesení těchto slov došlo (měsíc, rok)?  únor 1948 
c) Ke které události se text vztahuje?     Benešovo přijetí demise 

nekomunistických ministrů a jejich nahrazení komunisty 

 
2.  Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 
body) 
 
a) umělecký a životní styl měšťanstva v první polovině 19. století 

I. Empír  II. Biedermeier III. Klasicismus IV. Urbanismus 

b) nenávist a předpojatost vůči Židům jako představitelům židovského náboženství nebo rasy 
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I. Sionismus II. Antisemitismus III. Abolicionismus IV. Separatismus 

c) situace, kdy politická strana schvaluje jmenování veřejných funkcionářů 

I. Diktatura II. Byrokratizace III. Nomenklatura IV. Logistika 

d) středověká knižní malba 

I. Ikona  II. Iluminace  III. Rizalit  IV. Enkaustika 

 

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

a) umění a nauka mluveného projevu pocházející ze starověkého Řecka, důležitá pro 
uplatnění se na politické scéně RÉTORIKA 
b) obvodová hradba ze silných nahoře zašpičatělých kůlů zatlučených těsně vedle sebe, 
obvykle ještě zpevněnými provazy  PALISÁDA (KOLOVÁ HRADBA) 
c) občanská iniciativa, která se zasazovala o respektování lidských a občanských práv, 
k jejichž dodržování se Československo zavázalo podpisem závěrečného dokumentu 
konference v Helsinkách  CHARTA 77 
d) politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské 
monarchii   AUSTROSLAVISMUS 
e) obraz svatých ve východokřesťanském (pravoslavném) kulturním okruhu  IKONA 

 

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

1526, 1866, 490 př. n. l., 1344, 1982, 1634, 1870, 1215, 1851, 1936, 1773, 1122, 1347, 1979, 

449 př. n. l., 1783, 1546, 1628, 1848, 1941 

 
Počátek občanské války ve Španělsku 1936  Zrušení poddanství  1848 

Zavraždění Albrechta z Valdštejna  1634  Válka o Falklandy  1982 

Nástup Ferdinanda I. na český trůn  1526  Bitva u Sedanu  1870 

Bitva u Marathónu    490 př. n. l. Bostonské pití čaje  1773 

Korunovace Karla IV. českým králem 1347  Magna charta libertatum 1215 

 

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

a) Evžen Savojský   1) kult slunečního boha 
b) Emil Zátopek    2) bitva u Wogastisburku 
c) Amenhotep IV. Achnaton  3) LOH v Helsinkách 
d) August a Louis Lumièrové  4) pyramidy v Gíze 
e) Dagobert I.    5) Nobelova cena za chemii 

6) kinematograf 
7) války s osmanskými Turky 

A ( 7  )  B ( 3  )  C ( 1  )  D ( 6  )  E ( 2  ) 
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6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
a) král – bitva u Issu – Bukefalos – dobyvatel – 4. století př. n. l. (Alexandr III. 

Makedonský) 

b) Šimon – apoštol – 1. římský biskup – ukřižován – 1. stol. n. l. (sv. Petr) 

c) sovětský kosmonaut – Vostok 1 – Bajkonur - 1961 (J. A. Gagarin) 

d) český politik – 1. ministerský předseda ČSR – Čsl. národní demokracie – 20. století (K. 

Kramář) 

e) Slovák – politik – Ružomberok – katolický kněz – autonomie Slovenska (A. Hlinka) 

 

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) Marathón – Salamína – Delfy – Thermopyly – Plataje  
(Delfy nepatří mezi bojiště řecko-perských válek) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
b) Mohammed – Mekka – hidžra – sunna – ikona  
(Ikona nepatří do muslimské tradice, islám zakazuje jakékoliv zobrazování Boha, proroků 
apod) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
c) antropocentrismus – cézaropapismus – humanismus – knihtisk – racionalismus  
(Cézaropapismus nepatří mezi atributy renesance) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
d) František Palacký – Václav Antonín Kounic – Pavel Josef Šafařík – Josef Jungmann – Jan 
Kollár  
(Kounic nepatřil k představitelům českého či slovenského národního obrození) 
  
…………………………………………………………………………………… 
 
e) Winston Churchill – Margaret Thatcherová – C. R. Attlee – Anthony Eden – Harry 
Truman 
(H. Truman nebyl premiérem Velké Británie)  
 
…………………………………………………………………………………… 
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8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
Feidiás – Periklés      ANO 
Karel Veliký – papež Řehoř I.    NE 
Albrecht z Vladštejna – Martin Luther   NE 
Louis Pasteur – Antonín Dvořák     ANO 
Jan Šrámek – císař Hirohito     ANO 
 
9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Dunkerque   Francie 
b) Hofburg   Rakousko 
c) Katyň   Rusko 
d) Povstání „boxerů“  Čína 
e) Divadlo v Epidauru Řecko 
 
 
10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) Stát jsem já.      Ludvík XIV.  
b) Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot. Winston Churchill  
c) Já vím, že vy, Čechoslováci, nám Rusům nedůvěřujete. Ani vy, dr. Beneši, nám 
nedůvěřujete!        J. V. Stalin 
d) Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal! Jan Lucemburský 
e) Oko za oko a svět je slepý.     Mahátma Gándhí 
 
Alžběta I., Edvard Beneš, Napoleon Bonaparte, G. I. Caesar, Mahátma Gándhí, Winston 
Churchill, Jan Lucemburský, Ludvík XIV., Ludvík Jagellonský, Mikuláš II., Pius XII., J. V. 
Stalin, Petr Veliký, George Washington, Jan Žižka 
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11.  Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 
1 bod, celkem 9 bodů) 
 
A) Napište název stavby, ve kterém městě se nachází a v jakém slohu byla postavena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Vila Tugendhat, Brno, funkcionalismus 
 
 
 
B) Napište název uměleckého slohu, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho 
představitele 
 
 

 
 
 
renesance, Michelangelo Buonarroti, Tizian, Leonardo da Vinci, Raffael Santi, Sandro 
Botticelli … 
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C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
 

 
 
Gotika, vertikalismus, lomený oblouk, vnitřní a vnější opěrný systém, fiály, chrliče, 
rozety … 
 
12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 
 
1.                                                                                2. 
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3.                                                                               4. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Které období je vyobrazené na obrázcích?  
Velká francouzská revoluce 
2) Jak se jmenoval dokument, vycházející z osvícenských tradic, podle kterého se všichni lidé 
rodí svobodní a rovni?  
Deklarace práv člověka a občana 
3) Který incident odstartoval zaznamenanou událost? Datujte a pojmenujte jej. 
Pád Bastily, 14. července 1789 
4) Kdo je vyobrazen na obrázku č. 4? 
Maximilián de Robespiere 
 
13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1.  Johannes Kepler   A. malířství 
2. René Descartes   B. mořeplavba 
3. Rembrandt van Rijn   C. architektura a sochařství 
4. Francis Drake    D. filosofie 
5. Gian Lorenzo Bernini   E. astronomie 
 

 
 
 

 
14.  Zakroužkováním ANO nebo NE určete, zda jsou události v časové řadě 
řazeny chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, 
celkem 5 bodů) 
 
a) bitva u Thermopyl - bitva u Platají - první olympijské hry - vznik Délského námořního 

spolku - Drakónovy zákony  

ANO  NE    480 př.n.l., 479 př.n.l., 776 př.n.l., 478 př.n.l., 621 př.n.l.  

1. 2. 3. 4. 5. 
E D A B C 
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b) upálení Jeronýma Pražského - čtyři pražské artikuly - čáslavský sněm - porážka křižácké 

výprava u Domažlic - volba Jiřího z Poděbrad českým králem  

ANO    NE   1416, 1420, 1421, 1431, 1458 

c) první slezská válka  - zrušení jezuitského řádu - školská reforma Marie Terezie - porážka 

sedláků u Chlumce nad Cidlinou - korunovace Leopolda II.  

ANO   NE    1740-1742, 1773, 1774, 1775, 1791 

d) Majestát Rudolfa II. - Česká konfese - Šmalkaldská válka - vydání Ediktu nantského - 

porážka španělské „Armady“ Angličany  

ANO   NE    1609, 1575, 1547, 1598, 1588 

e) volba V. Havla prezidentem Československa - začátek irácko-iránské války - Bill Clinton 

prezidentem USA - operace Pouštní bouře - stažení sovětských vojsk z Afghánistánu  

ANO   NE   1989, 1980, 1992, 1991, 1988 

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

             
       A                B             C 
 

            
        D    E            F  
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1. Grace Kelly, 2. Marie Antoinetta, 3. Karel Kryl, 4. Emil Hácha, 5. sv. Václav, 6. Marie 
Stuartovna, 7. Rudolf Slánský, 8. Karel VI., 9. Wolfgang Amadeus Mozart, 10. Josef II., 11. 
Jan Hus, 12. Jacqueline Kennedy 

 
A) Karel Kryl  B) sv. Václav   C) Wolfgang Amadeus Mozart 

D) Emil Hácha  E) Jacqueline Kennedy F) Marie Antoinetta 

 
 
16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou 
odpověď 1 bod, celkem 4 body)  
 

 

 

 

 

1. Jakou událost první poloviny 20. století karikatura zobrazuje?  Podpis Versailleské 
mírové smlouvy 
2. Ve kterém roce se událost odehrála?         1919    
3. Který stát symbolizuje postava v popředí (vpravo)?  Německo (Výmarskou republiku) 
4. Jaký aspekt události symbolizují prázdné kapsy?    Velké válečné reparace, které muselo 
Německo vítězným mocnostem zaplatit 
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17.   Prohlédněte si následující obrázky. Do tabulky uveďte, co zobrazují, a 

určete jejich číslo na slepé mapě. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

        
 
   A)     B) 
 
 

     
 
  C)      D) 
 
 

     
 
  E) 
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Obrázek Název události Datum události 
Umístění 
na mapě 

A Bourání Berlínské zdi listopad 1989 1 
B Pražské povstání květen 1945 6 
C Podpis míru v Compiégne listopad 1918 2 
D Pochod na Řím říjen 1922 5 
E Vylodění v Normandii červen 1944 3 

 
 
 
 
 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
Viz výše 
 
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: 91  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 67,46 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  17,49  

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

Přijímací test z historie 2017 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Podmínkami pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 
a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách Ostravské 
univerzity. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) konat písemný test.“ 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 
1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 3 
body) 

 

„Proto my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme, a tak posvátné a důstojné ustanovení 

schvalujeme a království štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho 

dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme … také jemu a jeho dědicům úplně 

povolujeme právo a moc potvrzovati biskupy království … kdybychom my nebo naši nástupci 

byli v Římě korunováni, ponecháme na vůli řečenému králi … nebo jeho nástupcům, aby nám 

poslal tři sta oděnců nebo vyplatil tři sta hřiven.“ 

 

a) Ze kterého dokumentu text pochází?   Zlatá bula sicilská 

b) Kdo a kdy dokument vydal?   Friedrich II, 1212 

c) Co měl tento dokument zaručovat?  Dědičný královský titul pro českého 
panovníka (Přemysl Otakar I.) 

 

2.  Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 
body) 
 
a) nástěnná malba, při jejíž tvorbě se barvy nanášejí na vlhkou omítku 

I. Sgrafito II. Freska III. Mozaika  IV. Tempera 
b) státoprávní uspořádání, kdy stát řídí kněží jako zástupci určitého boha 

I. Monarchie II. Oligarchie III. Byrokracie IV. Teokracie 
c) násilné nezákonné připojení území patřícího jednomu státu státem jiným 

I. Anexe II. Federace III. Konfederace IV. Urbanizace 
d) poplatek ukládaný podrobenému národu nebo poraženému nepříteli 

I. Robota II. Tribut III. Exekuce  IV. Census 
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3.  Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) náměstí v římských městech, kde probíhal veřejný život  FORUM 
b) okna s obrazy z barevných skel      VITRÁŽ 
c) mezinárodní organizace sídlící v Ženevě vzniklá po 1. světové válce s cílem pomáhat 
rozvoji spolupráce mezi státy a národy, udržení míru a bezpečnosti ve světě SPOLEČNOST 
NÁRODŮ 
d) ilegální časopisy, knihy a sborníky, jež byly vydávány disidenty obcházejícími cenzuru 
v nedemokratických režimech      SAMIZDAT 
e) historická věda zabývající se studiem písemností úřední provenience  DIPLOMATIKA 

 

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

1848, 1968, 1772, 331 př. n. l., 955, 1526, 1529, 1989, 1683, 1938, 480 př. n. l., 1975, 1516, 

1453, 1849, 929, 1933, 1793, 1979, 1444 

 

Druhé obléhání Vídně Turky  1683  Bitva na řece Lech   955 
Druhé dělení Polska   1793  Stadionova ústava   1849 
Bitva u Salamíny   480 př. n. l. Dobytí Cařihradu Turky  1453 
Sovětský vpád do Afganistánu 1979  L. Svoboda zvolen prezidentem 1968 
Nástup Karla V. na španělský trůn  1516  Křišťálová noc   1938 

 

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

a) Vilém Slavata z Chlumu  1) Životopisy dvanácti císařů 
b) Emil Holub    2) matematická věta 
c) johanité    3) dvě cesty do Afriky 
d) Thálés z Milétu   4) první elektrická tramvaj v Čechách 
e) Fidel Castro    5) křížové výpravy 

6) třetí pražská defenestrace 
7) karibská krize 

A ( 6  )  B ( 3 )  C ( 5  )  D ( 2 )  E ( 7 ) 
 
6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
 
a) filosof – Ústava – 5. / 4. století př. n. l. – athénská Akademie (Platón) 

b) francouzský panovník – král „Slunce“ – 17. / 18. století – rod Bourbonů   (Ludvík XIV.) 

c) říšský maršál – představitel NSDAP – 1. pol. 20. století – sebevražda (H. Göring) 

d) Čech – panovník – světec – zavražděn bratrem – 10. století (sv. Václav) 

e) Čech - spisovatel – májovec – † 1891 – Romance o Karlu IV. (J. Neruda) 
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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) Athény – Pergamon – Alexandrie – Syrakúsy – Medína  
(Medína neplatila za centrum helénistické vzdělanosti a kultury)    
 
…………………………………………………………………………………… 
 
b) Poláci – Langobardi – Lužičtí Srbové – Rusové – Chorvati   
(Langobardi se řadí mezi Germány, nepatří mezi slovanská etnika) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
c) Václav Radecký z Radče – Albrecht z Vladštejna – Gustav II. Adolf -  Matyáš Thurn – 
Jiří  I. Rákoczi  
(Václav Radecký z Radče nebyl vojevůdcem během třicetileté války)  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
d) monopolizace – kumulace kapitálu – dělnické hutí – velkovýroba – feudalismus  
(Feudalismus nebyl průvodním jevem průmyslové revoluce) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
e) Klement Gottwald – Antonín Zápotocký – Václav Nosek – Pavel Tigrid – Rudolf Slánský 
(Pavel Tigrid nebyl komunistickým představitelem)  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
Kleopatra VII. – Octavianus Augustus   ANO 
Karel Veliký – Sámo       NE 
Bartholomeus Spranger – Rudolf II.      ANO 
George Washington – Tadeusz Kościusko   ANO 
Josef Dobrovský – Woodrow Wilson   NE 

             

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Cordóba    Španělsko 
b) 95 tezí ve Wittenberku  Německo 
c) hrad Tower    Velká Británie 
d) Bretaň    Francie 
e) Alexandrijská knihovna  Egypt 
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10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) Proletáři všech zemí, spojte se!    Karl Marx 
b) Pane Gorbačove, strhněte tuto zeď.   Ronald Reagan 
c) Mezi slepými jednooký králem.    Erasmus Rotterdamský 
d) I have a dream…      Martin Luther King 
e) Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám.
        Milada Horáková 
 
Fidel Castro, Hannibal, Václav Havel, Milada Horáková, Gustav Husák, Winston Churchill, 
Eliška Junková, Martin Luther King, Kleopatra VII., Karl Marx, Alice Masaryková, Robert 
Owen, Ronald Reagan, Erasmus Rotterdamský, George Washington 
 
11.  Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 
1 bod, celkem 9 bodů) 
 
 
 
A) Napište název stavby, ve kterém městě se nachází a v jakém slohu byla postavena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tančící dům, Praha, postmodernismus 
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B) Napište název uměleckého slohu, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho 
představitele 
 

 
 
 
gotika, Mistr Theodorik, Mistr třeboňského oltáře, Mistr vyšebrodského otláře, Mistr 
rajhradského oltáře … 
 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
 
 

 
 
 
Baroko, monumentalita, nepravidelné půdorysy, množství oblouků, elips, symetrie, 
zdobnost … 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 
 
1.                                                                            2. 

 

  
 
3.                                                                          4. 

   
 
 
 
 
 
1) K jaké události se obrázky vztahují? Událost také datujte (den, měsíc, rok). 
28. říjen 1918, vznik Československé republiky 
2) Jak se jmenoval hlavní orgán domácího odporu, který byl ve spojení s mužem na obrázku 
č. 2? 
Maffie 
3) Kterých pět mužů je vyobrazeno na obrázku č. 3? 
zleva stojící František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár, sedící Alois Rašín, Antonín 
Švehla 
4) Jak se jmenoval mimovládní, mimoústavní orgán, který vytvořili zástupci nejsilnějších 
stran a jeho pomocí několik let ovlivňovali politické dění? 
Pětka 
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13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1.  Martin Luther    A. filosofie 
2.  Alfred Krupp    B. technika 
3.  Édouard Daladier   C. náboženství 
4.  Immanuel Kant   D. zbrojní průmysl 
5.  James Watt    E. politika 
 

 
 
 

 
14.  Zakroužkováním ANO nebo NE určete, zda jsou události v časové řadě 
řazeny chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, 
celkem 5 bodů) 
 
a) Nikajský koncil - zničení Pompejí - úmrtí císaře Marka Aurelia - bitva v Teutoburském lese 

- velký požár Říma  

ANO   NE   325, 79, 180, 9, 64 

b) bitva na Bílé hoře - Obnovené zřízení zemské pro Čechy - bitva u Lützenu - smrt Albrechta 

z Valdštejna - Vestfálský mír 

ANO  NE   1620, 1627, 1632, 1634, 1648 

c) vznik Mmarkrabství moravského - vydání Zlaté buly sicilské - volba Rudolfa 

Habsburského římsko-německým králem - bitva na Moravském poli - smrt Václava III.  

ANO   NE    1182, 1212, 1273, 1278, 1306 

d) jakobínská diktatura - bitva u Yorktownu - Deklarace práv člověka a občana - II. 

kontinentální kongres ve Philadelphii - nástup Leopolda II. na rakouský trůn  

ANO  NE    1793, 1781, 1789, 1775, 1790 

e) nástup fašismu v Itálii - úmrtí V. I. Lenina - Youngův plán – pivní puč v Mnichově - 

Norimberské zákony 

ANO   NE    1922, 1924, 1929, 1923, 1935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

         
  A               B             C 
 

        
  D             E       F 
 
 

1. Ema Destinnová, 2. Alexandr Dubček, 3. Julius Caesar, 4. Emil Škoda, 5. Jan Palach, 6. 
Heliodor Píka, 7. Kateřina Veliká, 8. Alexander Makedonský, 9. Alžběta I., 10. Tomáš Baťa, 
11. Božena Němcová, 12. Jan Kubiš      

 
A) Kateřina Veliká   B) Jan Kubiš    C) Jan Palach  
D) Ema Destinová   E) Tomáš Baťa  F) Julius Caesar 
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16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou 
odpověď 1 bod, celkem 4 body)  
 

 

 

 

1. Jakou historickou událost karikatura zachycuje?  Rozšiřování sovětského sféry vlivu 
v Evropě po druhé světové válce 
2. Kdo je postava na karikatuře?   J. V. Stalin 
3. Které období událost zachycuje?    Období v letech 1945-1948 
4. Proč je u Francie otazník?      Po druhé světové válce v roce 1945 
vyhrála volby francouzská komunistická strana a stala se vládní stranou. Nebylo jasné, 
na kterou stranu se Francie přikloní, zda na Západ (demokracie) či Východ 
(komunismus).  
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17.   Prohlédněte si následující obrázky. Do tabulky uveďte, co zobrazují, a 

určete jejich číslo na slepé mapě. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

 
 
 

     
  A)       B) 
 
 

  
  C)      D) 
 

 
E) 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části:  Viz výše 
 
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: 74  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  55,0  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,98 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
Ostrava  15. 6. 2017 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 

Obrázek Název události Datum události 
Umístění 
na mapě 

A Norimberský proces říjen 1945 - listopad 1946 7 
B Korunovace Alžběty II. červen 1953 3 
C Setkání Spojenců na Labi duben 1945 5 
D Velká francouzská revoluce červenec 1789 8 
E Požár Říšského sněmu únor 1933 1 


