
TEST 
k přijímacím zkouškám z geografie

SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
(navazující dvouleté magisterské studium)

SEKTOR: ČESKÁ REPUBLIKA

Otázka:

1. Moravskoslezský kraj
a) Názvy dvou řek majících soutok v Krnově
b) Do kterého spádového obvodu obce s rozšířenou působností náleží Fulnek?
c) Hraniční přechod v Kravařském spádovém obvodu

2. Zlínský kraj
a) Do kterého spádového obvodu obce s rozšířenou působností náleží Karolínka?
b) Rychlíková stanice pro vlaky EURO CITY
c) Památka pod patronací UNESCO

3. Jihomoravský kraj
a) Uveďte, která města náleží do regionu Slovácka: Kuřim, Strážnice, Rousínov
b) Lokalizujte, kde se nachází Kojál?
c) Název národního parku

4. Vysočina
a) Do kterého spádového obvodu obce s rozšířenou působností náleží Jemnice?
b) Čím proslulo město Přibyslav?
c) Uveďte všechna místa zapsaná mezi památky světového kulturního dědictví

5. Olomoucký kraj
a) Se kterým městem je spojováno jméno Priessnitz?
b) Uveďte názvy jeskyní nacházejících se v Zábřežské vrchovině
c) Název přehrady vybudované v roce 1932 na řece Hloučele

6. Pardubický kraj
a) Uveďte nadmořskou výšku Králického Sněžníku
b) Osobnost, která proslavila město Poličku
c) Název průmyslového závodu ve Vysokém Mýtě



SEKTOR: STŘEDNÍ EVROPA

Otázka:

1. Slovensko: okres Trenčín
a) Název Euroregionu, do něhož okres náleží
b) Uveďte název průsmyku, jímž prochází železniční trať Trenčanská Teplá – Brno
c) Co se vyrábí v Nemšové?

2. Polsko: Dolnoslezské vojvodství
a) Uveďte název řeky tvořící západní hranici Dolnoslezského vojvodství
b) Která surovina se těží v okolí Walbrzychu?
c) Uveďte název jednoho ze sousedních vojvodství

3. Maďarsko: župa Komárov – Estergom
a) Uveďte název hlavního střediska župy
b) Čím proslulo město Estergom?
c) Která surovina se těží v okolí Tatabánye?

4. Rakousko: země Dolní Rakousko
a) Uveďte alespoň jeden přítok Dunaje ve spolkové zemi Dolní Rakousko
b) Uveďte název horského masivu prostupujícího od severu až k Dunaji dolnorakouskou

zemí
c) Uveďte alespoň jednu ze tří sousedních spolkových zemí Dolního Rakouska

5. Německo: země Baden-Württenberg
a) Uveďte název hlavního města
b) Uveďte název jezera na jihu země, jímž prochází státní hranice a u něj se

nacházejícího města, které je historicky spojeno s ČR
c) Která významná evropská řeka pramení ve spolkové zemi Baden-Württenberg?

SEKTOR: EVROPA

Otázka:

1. Která země náleží autonomní oblasti: Navarra, Aragonie?
2. Správní centrum italského kraje Apulie
3. Ve které zemi se nachází „županije Splitsko-dalmatinská“?
4. Která surovina se těží na Sicílii?
5. Přístav ležící při ústí řeky Tejo („Težu“)
6. Řeka protékající Sankt Peterburgem
7. Charakterizujte výstižně (max. třemi slovy) krajinu Nizozemska
8. Čím proslulo město Le Havre?
9. Charakterizujte výstižně (max. třemi slovy), kde žijí Vlámové



SEKTOR: VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Otázka:

1. Veřejný sektor znamená:
a) část národního hospodářství (ekonomiky státu)
b) je nezávislý na národním hospodářství
c) je podřízen národnímu hospodářství

2. Veřejná správa jako celek se skládá z:
a) státní správy a samosprávy
b) komerčních a nevládních organizací
c) obecních a krajských úřadů

3. Státní správu vykonávají:
a) centrální správní orgány (např. ministerstva)
b) centrální správní orgány a orgány územní samosprávy v přenesené působnosti
c) centrální správní orgány a některá velká města

4. Trendem ve vyspělých zemích světa je: 
a) další posilování státu blahobytu a rozšiřování sociálních funkcí veřejného sektoru
b) maximalizace veřejného sektoru a omezování soukromého sektoru
c) reforma a optimalizace veřejného sektoru a veřejných financí

5. Územní orgány veřejné správy v ČR jsou:
a) územní společenství občanů
b) obecní, okresní a krajské úřady
c) obecní úřady a krajské úřady

6. Regionální politika státu je obvykle zaměřena na:
a) odstranění meziregionálních rozdílů
b) snižování meziregionálních rozdílů a popř. podporu konkurenceschopnosti
c) snižování vnitroregionálních rozdílů

7. Principy Politiky ekonomické a sociální soudržnosti EU/ES (PESS EU/ES) jsou:
a) subsidiarity, nediskriminace trvale udržitelného rozvoje
b) podpora podnikání a ekonomiky, infrastruktury a lidských zdrojů
c) koncentrace, programování, partnerství

8. NUTS jsou: 
a) statistické indikátory
b) nomenklaturní jednotky regionální statistiky
c) orgány statistické služby

9. Obce v ČR z hlediska počtu obyvatel jsou:
a) poměrmě velké
b) nadměrně velké
c) malé



SEKTOR: EKONOMIE

Otázka:

1. Z historicky existujících ekonomických systémů ve vyspělých zemích dnes převládá:
a) kombinovaný ekonomický systém, který využívá zkušeností všech v minulosti

existujících systémů
b) tržní systém fungující na základě volného působení tržních sil
c) smíšený tržní systém, kde fungování trhu je doplněno rozhodováním vlád o některých

hospodářských procesech

2. Prodej za ceny, jejichž účelem je zvýšení odbytu, a které často nepokrývají ani výrobní
náklady, bývá v mezinárodním styku označován jako:

a) clearing
b) franchising
c) leasing
d) dumping

3. Kdo z uvedených osobností byl významnou postavou české ekonomie v meziválečném
období?

a) Rudolf Firkušný
b) Karel Engliš
c) F. X. Šalda
d) Jan Šverma

4. Pokles cenové hladiny v ekonomice označujeme jako:
a) devalvaci
b) deflaci
c) defraudaci
d) inflaci

5. Průměrná míra roční inflace se v posledních letech v Česku pohybovala v rozmezí:
a) –5 – 0%
b) 0 – 5%
c) 5,1 – 10%
d) 10,1 – 15%

6. Nejčastěji používaným ukazatelem výkonnosti národního hospodářství je:
a) DPH
b) PHD
c) HDP
d) HPD


