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Filozofická fakulta Ostravské univerzity  
 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 
 

1.  Studijní program B6107 Humanitní studia 
 

a) Studijní obor: Historie – Dějiny umění 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
b)         Studijní obor Historie – Latinský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
c) Studijní obor: Historie – Základy společenských věd 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

2. Studijní program B7310 Filologie 
 
d) Studijní obor: Historie – Anglický jazyk   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
e) Studijní obor: Historie – Český jazyk  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
f) Studijní obor: Historie – Německý jazyk  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
g) Studijní obor: Historie – Španělský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
h) Studijní obor: Historie – Ruský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
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TEST C 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2018 

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 2018/2019 
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) 
 

…“Zde nevedeme soudní proces. Ludvík není obžalovaný a vy nejste žádní soudcové. Jste 
pouze politikové a zástupci národa... Vaším úkolem není vyslovit nad někým soudní rozsudek, 
ale přijmout opatření v zájmu veřejného blaha. Pokud jde o mně, příčí se mi trest smrti a 
k Ludvíkovi necítím lásku ani nenávist... Ale sesazený král v lůně revoluce, která má ještě 
daleko k tomu, aby byla pevně zakotvena... takový nemůže být zneškodněn uvězněním nebo 
vypovězením...“  

a) Ze kterého období je ukázka?    Velká francouzská revoluce 

b) O kterém Ludvíkovi je v textu řeč?   francouzském králi Ludvíku XVI.  

c) Ve kterém roce se tento zmíněný soudní proces uskutečnil? 1793 

 
 

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

body) 

a) Mezi mnišské žebravé řády, které působily ve středověku, nepatří 
              I.  Dominikáni        II. Benediktini       III. Minorité              IV. Karmelitáni   
b) Nejradikálnější křídlo puritánského opozičního hnutí v Anglii z 2. poloviny 17. století 
              I. Independenti       II. Presbyteriáni    III. Levelle ři             IV. Cromwellovci 
c) Název nejstaršího muzea na českém území 
              I. Národní               II. Moravské         III. Slezské zemské  IV. Vlastivědné 
d) Tzv. „sametová revoluce“, která proběhla v Praze roku 1989, se rovněž nazývala 
              I. Jemná                  II. Hebká              III. N ěžná                  IV. Hladká 

 

 



 3 

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

a) souhrn ekonomických reformních kroků zahájených v červenci 1985 v SSSR 

tehdejším generálním tajemníkem SSSR M. Gorbačovem PERESTROJKA 

b) zvláštní skupina majetných občanů, jejichž předkové nebo oni sami zastávali nejvyšší 

římské úřady (např. konzulát) nebo byli diktátory    NOBILITA  

c) zemský zákoník vydaný roku 1500, ve kterém získala šlechta v zemích Koruny české 

výsadní postavení na úkor královských měst VLADISLAVSKÉ Z ŘÍZENÍ 

ZEMSKÉ  

d) zpětné dobývání území na Pyrenejském poloostrově RECONQUISTA  

e) pomocná věda historická, která se zabývá studiem starých písem PALEOGRAFIE  

 

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

1919, 1866, 995, 1989, 1346, 1815, 445 př. n. l., 1968, 1714, 1953, 1571, 1806, 935, 1943, 

494 př. n. l., 1348, 1860, 1556, 1941, 1701 

 

Začátek války o španělské dědictví 1701  Bitva u Hradce Králové  1866 

Bitva u Lepanta   1571  Německá kapitulace u Stalingradu 1943 

První secese plebejů   494 př. n. l. Bitva u Kresčaku   1346 

Měnová reforma Aloise Rašína 1919  Vyvraždění Slavníkovců  995 

Vznik německého spolku  1806  Výzva Dva tisíce slov   1968 

 

 

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

a)  Jan Žižka    1) zdokonalení parního stroje 
b) Vratislav II.    2) bůh slunce 
c) Karel Kutlvašr   3) inkvizice 
d) James Watt    4) založení biskupství v Olomouci 
e) Re     5) bitva u Grunwaldu 
      6) první parní lokomotiva 

7) Pražské povstání 

A ( 5 )  B ( 4 ) C ( 7 ) D ( 1 ) E ( 2 ) 
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6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
 
a) Francie – Ludvík XIII. – kardinál, politik, státník – přelom 16. a 17. století (Armand-Jean 

du Plessis de Richelieu) 

b) Němec – astronom – dvůr Rudolfa II. – přelom 16. a 17. století (Johannes Kepler) 

c) polský král – vojevůdce – obléhání Vídně – 17. století (Jan III. Sobieski) 

d) generál/politik/diplomat – zakladatel organizace Obrana národa – ministr národní obrany 

v exilové vládě – 20. století (Sergej Ingr) 

e) Slovák – komunistický politik – oběť procesů 50. let 20. století – prezident (Gustav 

Husák) 

 

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) Memfis (Mennofer) – Véset (Théby) – Káhira  – Achetaton (Amarna) – Alexandrie  
 Káhira nepatří mezi starověká egyptská sídelní města. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
b) hlaholice – Život sv. Konstantina – Proglas – Zákon sudnyj ljudem – cyrilice  

Cyrilice není součástí velkomoravské kultury, jejím autorem není Konstantin, má na 
hlaholici nezávislý původ. 

…………………………………………………………………………………….. 
 

c) Majestát (1619) – manýrismus – Česká konfese (1575) – Giuseppe Arcimboldo – 
John Dee  

 Česká konfese se neváže k vládě a dvoru Rudolfa II. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
d) Maximilien Robespierre – Denis Diderot – Jean d’Alembert – J. J. Rousseau – F. M. 
Voltaire  
 Robespierre nepatřil mezi tzv. encyklopedisty.  
…………………………………………………………………………………….. 
 
e) G. Garibaldi  – C. H. de Saint-Simon – Robert Owen – P. J. Proudhon – K. Marx     
 Garibaldi nebyl teoretikem socialismu, nýbrž revolucionářem. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

8.  Odpovězte ANO, nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
 

1. Hannibal Barkas – Pompeius Magnus    NE 

2. Přemysl Otakar II. – kníže Rurik     NE 

3. Ludvík Jagellonský – Sulejman I. Nádherný    ANO  

4. Kateřina II. Veliká – Marie Terezie     ANO 

5. Lev N. Tolstoj – Michail I. Kutuzov     NE 

 

 

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Královská pevnost Bastila Francie 
b) Batávská republika  Nizozemí 
c) Waterloo   Belgie 
d) Univerzita v Tartu  Estonsko 
e) hrad Akkon   Izrael 
 
 
 
 
10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a)  Tuto válku vyhrajeme, protože bojujeme za ideu a ne za židovský kapitalismus, který 
žene vojáky našich nepřátel. Nebezpečné je jenom Rusko, protože bojuje za svůj světový 
názor se stejným fanatismem jako my.    A. Hitler  
b) V tomto okamžiku stojíme a stojíte i vy v otevřeném boji s německým nacismem, 
jemuž jsme my v zahraničí vyhlásili válku jménem československého národa. Nebudete a 
nejste osamoceni, válka nepřestane, dokud tento režim nepadne a dokud odpůrce nebude 
poražen na hlavu.        E. Beneš 
c)  Kdo nejde s námi, jde proti nám.    K. Gottwald  
d)  Snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Ježíš Kristus 
e)  Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy 
nejdou.       J. Á. Komenský 
 
 
Platón, Ježíš Kristus, Edvard Beneš, Rudolf Slánský, Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Adolf 
Hitler, Klement Gottwald, Joseph Goebbels, Tomáš Garrigue Masaryk 
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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, kde se nachází a v jakém slohu byla postavena 
 

  rotunda sv. Jiří, Říp, románský sloh 
 
 
 
 
B) Napište název uměleckého směru, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho 
představitele 
 

 impresionismus, Edgar Degas, Henri de 
Toulouse-Lautrec, Édouard Manet, Claude Monet, Paul Gaugin, Paul Cézanne, Vincent 
van Gogh, Antonín Slavíček, Antonín Chittussi, František Kupka 
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C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

   socialistický realismus (sorela), snaha 
poukázat na úspěchy lidí, motivy zemědělců, dělníků, stavitelů, symboly spojenectví se 
SSSR, budování kultu osobnosti, propagace socialismu 
 
 
 
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) Ke které události se vztahují obrázky? bitva u Kresčaku 
 
2) Kdy se tato událost uskutečnila? (měsíc, rok) srpen 1346 (26. 8. 1346) 
 
3) Který český panovník je vyobrazen na třetím obrázku? Jan Lucemburský 
 
4) V rámci kterého vleklého konfliktu se událost uskutečnila? Stoletá válka 
 
 
 
 
 
13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1. Ludvík Vaculík    A. malířství 
2. Jan Kalvín     B. vojenství 
3. Cicero    C. náboženství 
4. Oliver Cromwell    D. rétorika 
5. Pierre August Renoir  E. literatura 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
E C D B A 
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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) Sullova diktatura - Spartakovo povstání - první triumvirát - zavraždění Caesara - vznik 
římského císařství 
ANO   NE 82 př. n. l., 73 - 71 př. n. l., 60 př. n. l., 44 př. n. l., 27 př. n. l. 
b) počátek přijímání pod obojí způsobou - upálení mistra Jana Husa - první pražská 
defenestrace - bitva u Lipan a smrt Prokopa Holého – upálení Jeronýma Pražského 
ANO  NE  1414, 1415, 1419, 1434, 1416 
c) bitva u Slavkova - porážka Napoleona u Lipska - zánik Svaté říše římské národa 
německého, vznik rýnského spolku – vznik Svaté aliance - Napoleonovo tažení do Ruska 
ANO  NE  1805, 1813, 1806, 1815, 1812 
d) proces s Omladinou - Manifest České moderny - schválen zákon o všeobecném volebním 
právu pro muže v Předlitavsku - anexe Bosny a Hercegoviny - zavraždění rakouského 
následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevu 
ANO   NE 1894, 1895, 1906, 1908, 1914 
e) vyhlášení Trumanovy doktríny - založení RVHP - komunistický převrat v ČSR - vypuknutí 
války v Koreji - podpis Severoatlantické smlouvy 
ANO  NE  1947, leden 1949, 1948, 1950, duben 1949 
    

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

A     B    C 
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D     E    F 
 

Karel Čapek – Anežka Hodinová-Spurná – Jan Kalvín – Edvard Beneš – Maxmilián II. 
– Milada Horáková – Ferdinand I. – Marie Antoinetta – Martin Luther – Josef Čapek – 
Emil Hácha – Alžběta Bavorská (Sissi)  
 
A) E. Hácha  B)  M. Luther C) Ferdinand I.  
D) K. Čapek  E) M. Horáková F) Alžběta Bavorská (Sisi) 

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

 
 
 

1. Kterou událost znázorňuje karikatura? Podpis smlouvy SALT II   
2. Uveďte datum této události (rok).  1979 
3. Uveďte jména lidí na karikatuře?   Jimmy Carter a Leonid Brežněv   
4. Čeho se týkal dokument, který tito lidé drží? Omezení a zakázání vývoje balistických 
raket s jadernými hlavicemi      
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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) 

 

     

Obrázek Zachycené místo Umístění na mapě 
A Písek 4 
B Velké Losiny 5 
C Vyšehrad 6 
D Bouzov 2 
E Kutná Hora 1 

 

 

 

 

 



 12 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
 
a)    Historie-Dějiny um ění 
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: 27 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)   Historie-Latinský 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: - 
 

  c)   Historie-Základy společenských věd   
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: 64  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  42.7 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,5  

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:  11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 69  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  45.73 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,2 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)    Historie-Český 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: 58 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  43.0 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,7 

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: 87  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
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 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18,38  
Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
g) Historie – Španělský 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: 64 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,6  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
h) Historie – Ruský jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,6 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,3  
            Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST D 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2018 

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 2018/2019 
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) 
 
„Bude to? Stiskl jim ruku: Bude! V devět hodin ráno přebírají zástupci Národního výboru 
Obilní ústav. V půl desáté vyvěšují redakce novin zprávu o Andrássyho nótě. Na Václavském 
náměstí a u Obecního domu se začínají shlukovat davy. Před polednem si předsednictvo 
objednává autodrožku a odjíždí na místodržitelství...  Odpoledne ... nadšení zástupů nezná 
mezí. Vojáci a strážníci strhávají odznaky. Chování obyvatelstva přitom odpovídá náročným 
požadavkům, které vyhlásil Národní výbor.“ 
 
a) Napište, jakou událost text popisuje 
vyhlášení samostatnosti československého státu, vznik první republiky 
b) Uveďte přesné datum (den, měsíc, rok), kdy k této události došlo. 
28. 10. 1918 
c) Napište, jak se pětici představitelů Národního výboru říká. 
muži 28. října  

 
 

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

body) 

a)  Karlovu univerzitu založenou 7. dubna 1348 z počátku tvořily/o 
              I. 2 fakulty                II. 3. fakulty              III. 4 fakulty              IV. 5 fakult 
b) Výraz běžně používaný v renesanci pro finanční podporu umělce v jeho činnosti 
              I. Donátorsví            II. Mecenášství          III. Dobrodinectví    IV. Sponzorování 
c) Zrušení poddanství a roboty proběhlo v českých zemích 
              I. 13. říjen 1781       II. 11. března 1848  III. 7. září 1848        IV. 5. července 1831 
d) Teorie odsuzující každou válku a hlásající zachování míru, většinou za každou cenu 
       I. Relativismus        II. Chartismus  III. Ekumenismus    IV. Pacifismus  
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3.  Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) výzdoba na zdi vznikající vyškrabáváním jedné nebo více vrstev barevné omítky 

SGRAFITO  

b) člen německého nacionálního studentského spolku v 19. století BURŠ (BURŠÁK) 

c) speciální staroegyptské nádoby sloužící k uložení vnitřních orgánů vyjímaných z těla 

zemřelého při mumifikaci    KANOPY  

d) programový dokument první vlády Národní fronty formulující představy o 

poválečném uspořádání Československa vyhlášený 5. dubna 1945 KOŠICKÝ 

VLÁDNÍ PROGRAM  

e) spojení Rakouska, Ruska a Pruska v roce 1815 za účelem udržení politického a 

sociálního pořádku    SVATÁ ALIANCE  

 

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

1409, 800, 1916, 1600, 1993, 490 př. n. l., 1763, 1935, 1830, 843, 1415, 1918, 1651, 479 př. 

n. l., 1989, 1861, 1756, 1871, 1937, 1848 

 

Vznik britské Východoindické společnosti 1600 Brestlitevský mír   1918 

Červencová revoluce ve Francii  1830 Dekret kutnohorský   1409 

Smrt Tomáše Garrigue Masaryka  1937 Rozdělení francké říše  843 

Vznik samostatné České republiky  1993 Začátek sedmileté války  1756 

Bitva u Platají       479 př. n. l. Vyhlášení německého císařství 1871 

 

 

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

a) William E. Gladstone   1) svatořečení v roce 1989 
b) Mistr Lao    2) dostavba Pražského hradu 
c) Eliška Pomořanská   3) operace Pouštní bouře 
d) Tadeusz Kościuszsko   4) taoismus 
e) Josif Plečnik    5) představitel anglických liberálů 
      6) manželka Karla IV. 

7) povstání během dělení Polska 

A ( 5 ) B ( 4 ) C ( 6 ) D ( 7 ) E ( 2 ) 
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6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
 
a) polsko-litevské vojsko – orebité (sirotci) – husitský hejtman – †1424 (Jan Žižka) 

b) Rus – panovník – napoleonské války – bitva u Slavkova (Alexandr I. Ruský) 

c) Čech – katolík – královnin bratr – 15. století – vůdce poselstva do západní Evropy (Lev z 

Rožmitálu) 

d) císař/král – švagr Ludvíka XVI. – zrušení tzv. nevolnictví/toleranční patent – 18. století 

(Josef II.) 

e) muž 28. října – Maffie – ministr financí – měnová reforma/nostrifikace – † 1923 (Alois 

Rašín) 

 

 

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) Mínos – Théseus – Kréta – Knóssos – Zagros   

Zagros coby pohoří oddělující Mezopotámii a Íránskou náhorní plošinu nepatří do 
mínojské kultury.   

…………………………………………………………………………………….. 
 

b) rotunda sv. Víta – Vita Caroli  – Kosmova kronika – Kodex vyšehradský – Juditin 
most    
 Vita Caroli není produktem českého románského umění.  
…………………………………………………………………………………….. 
 
c) Jindřich Matyáš Thurn – páter Koniáš – Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka – 

František z Ditrichštejna – Jaroslav Bořita z Martinic  
 Thurn nebyl katolík, ani architekt české rekatolizace, nýbrž jeden z hlavních 

protagonistů protihabsburského povstání.   
…………………………………………………………………………………….. 
 
d) Václav Radecký z Radče – Alfred Windischgrätz – Felix Schwarzenberg – Alexandr 

Bach – Lájos Kossuth   
 Kossuth nebyl oporou absolutismu Františka Josefa I., nýbrž uherským 

revolucionářem.  
…………………………………………………………………………………….. 
 
e) A. Solženicyn – V. I. Lenin – L. D. Trockij – L. Kameněv – N. Bucharin  
 Solženicyn nebyl bolševickým politikem. 
…………………………………………………………………………………….. 
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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) 
 
 

6. Marcus Tullius Cicero – Gaius Octavius Augustus   ANO 

7. Vratislav I. – Spytihněv I.       ANO 

8. Jana z Arku – Jan Lucemburský     NE 

9. Rudolf II. Habsburský – Josef Pekař     NE 

10. John F. Kennedy – Nikita S. Chruščov    ANO  

 

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) období reforem Meidži Japonsko 
b) Korint    Řecko 
c) Kastilské království  Španělsko 
d) Tenochtitlán   Mexiko 
e) Heidelberg   Německo 
 
 
 
10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu se nad Evropou snesla železná opona.  W. 
Churchill  
b)  Předně… co se víry dotýče, pod jednou způsobou a pod oběma, aby se neutiskovaly, 
než spolu byly za jednoho člověka, jako dobří přátelé, též strana strany aby neměla…. A 
poněvadž strana pod jednou v tomto království náboženství  své volně a svobodně provozuje 
strana pod obojí, k též Konfesi české se přiznávající, jí v tom žádné překážky neb vyměření 
nečiní.         Rudolf II. Habsburský  
c)  Lomikare, Lomikare, do roka a do dne zvu tě na Boží súd!    J. S. Kozina/A. Jirásek 
d)  Kdyby nebylo Rakouska, musili bychom ho vytvořit.  F. Palacký 
e) Ora et labora.        Benedikt z Nursie 
 
 
Rudolf II. Habsburský, Ferdinand Štýrský, Jan Sladký Kozina, Benedikt z Nursie, Tomáš 
Akvinský, Winston Churchill, František Palacký, Harry Truman, František Josef I., Albrecht 
z Valdštejna   
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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 

  Obecní dům, Praha, secese 
 
 
B) Napište název uměleckého směru, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho 
představitele 

  baroko, Caravagio, Diego Velázquez, Peter Paul 
Rubens, Rembrant van Rijn, Karel Škréta, Petr Brandl, Václav Vavřinec Reiner, Gian 
Lorenzo Bernini, Matyáš Bernard Braun, Ferdinand Maxmilián Brokoff, Jan Blažej 
Santini-Aichel 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

 funkcionalismus; železobetonová konstrukce, výrazná 
pásová okna, volný půdorys, geometrická čistota tvarů, jednoduchost, stavění budov na 
sloupech pro uvolnění prostoru, střešní zahrady (rovné střechy)  
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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) Který přelomový moment spojují tyto obrázky? vynález knihtisku 
 
2) Ve kterém století k tomu došlo? 15. století 
 
3) Kdo je muž na druhém obrázku? Johannes Gutenberg 
 
4) K čemu tento přelomový moment přispěl? rozšíření vzdělanosti, masová produkce knih 
 
 
13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1. Tycho de Brahe     A. filosofie 
2. Neville Chamberlain   B. malířství 
3. Erasmus Rotterdamský   C. astronomie 
4. Dante Alighieri     D. politika 
5. Jan Zrzavý     E. literatura 
 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
C D A E B 
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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) konec markomanských válek - útoky Hunů na Ostrogóty a Vizigóty - udělení římského 
občanství všem svobodným obyvatelům impéria - vláda vojenských císařů - zánik 
západořímské říše 
ANO  NE  -180, 375, 212, 235 -284, 476 
b) nástup Lucemburků na český trůn - založení pražské univerzity - povýšení pražského 
biskupství na arcibiskupství a položení základního kamene ke Svatovítské katedrále - Karel 
IV. korunován císařem Svaté říše římské - Karel IV. českým a římským králem  
ANO  NE  1310, 1348,1344, 1355, 1346 
c) počátek první světové války - vstup Itálie do války po boku Dohody - boje u Verdunu a na 
řece Sommě na západní frontě - vstup USA do války - kapitulace Německa 
ANO  NE  28. 7. 1914, květen 1915, 1916, duben 1917, listopad 1918 
d) vznik SSSR - založení Komunistické internacionály - nástup J. V. Stalina k moci - 
Německo členem Společnosti národů - Rýnský garanční pakt 
ANO  NE  1922, březen 1919, 1924, 1926, 1925 
e) první fáze dekolonizace - úmrtí J. V. Stalina - Rok Afriky – sovětská invaze do 
Afghánistánu - Nelson Mandela prezidentem Jihoafrické republiky 
ANO   NE 1945-1950, 1953, 1960, 1979-1989, 1994 
 
 
 
15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou 
odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

     
 A     B    C  
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  D    E    F 
 
Kateřina Veliká – Lech Wałęsa – Marie Terezie – Georges Danton – Antonín Zápotocký 
– Maximilien Robespierre – Antonín Novotný – Alexander Dubček – Marie Antoinetta – 
Rudolf Slánský – Alžběta I. – Helmut Kohl 
 
A) A. Novotný B) M. Antoinetta C) R. Slánský  

D) L. Wałęsa  E) Alžběta I.  F) M. Robespierre 

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

 
 
 

1. Kterou událost znázorňuje karikatura? Mnichovskou zradu (dohodu), zabrání Sudet 
2. Uveďte datum této události (den, měsíc, rok). v noci z 29. na 30. září 1939 
3. Kdo jsou lidé na karikatuře?  A. Hitler a E. Beneš   
4. Které čtyři velmoci tuto událost schválily? Německo, Velká Británie, Francie, Itálie  
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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) 

   

 

Obrázek Zachycené místo Umístění na mapě 
A rotunda Znojmo  3 
B Český Krumlov 4 
C Kost 7 
D Krom ěříž 6 
E Sněžka 1 

 

 
 



 23 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
 
a)    Historie-Dějiny um ění 
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: 95 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 33.94 
Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
b)   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: 60 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26.16 
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:  8 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 61  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  49,75 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,1  

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:  15 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  45,8 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17.45 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

e)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  14 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  52,43 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,11 

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: 80  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 33,94  
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Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

g)    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: 52 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

h) 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: 0  
            Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Ostrava  19. 6. 2018 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 

 


