
TEST 
k přijímacím zkouškám z geografie

SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
(navazující dvouleté magisterské studium)

SEKTOR: ČESKÁ REPUBLIKA

Odpověď: (v tomto sektoru je každá odpověď hodnocena dvěmi body = celkem zde bylo          

                  možno získat 36 bodů) 

1. Moravskoslezský kraj
a) Opava, Opavice
b) Nový Jičín
c) Sudice

2. Zlínský kraj
a) Vsetín
b) Otrokovice
c) Kroměříž

3. Jihomoravský kraj
a) Strážnice
b) Drahanská vrchovina (možno uznat také okres Blansko nebo Vyškov)
c) Podyjí

4. Vysočina
a) Moravské Budějovice
b) Možno uvést jednu z možností: mlékárenství, škrobárenství, Žižka
c) Třebíč, Žďár nad Sázavou, Telč

5. Olomoucký kraj
a) Jeseník
b) Javoříčko
c) Plumovská

6. Pardubický kraj
a) 1423 m n. m.
b) Bohuslav Martinů
c) Karosa



SEKTOR: STŘEDNÍ EVROPA

Odpověď: (v tomto sektoru je každá odpověď hodnocena jedním nebo dvěmi body –
upřesněno za jednotlivými odpověďmi = celkem zde bylo možno získat 20 bodů)

1. Slovensko: okres Trenčín
a) Bílé Karpaty – Biele Karpaty (2 body)
b) Vlárský průsmyk (1)
c) Obalové sklo (1)

2. Polsko: Dolnoslezské vojvodství
a) Nysa Luzycka (1)
b) Černé uhlí (1)
c) Např. Wielkopolskie, může být ale i Lubelskie nebo Opolskie (2)

3. Maďarsko: župa Komárov – Estergom
a) Tatabánya (1)
b) Katedrála (2)
c) Hnědé uhlí (1)

4. Rakousko: země Dolní Rakousko
a) Kamp nebo Morava (1)
b) Waldviertel (1)
c) Burgenland nebo Štýrsko či Horní Rakousko (2)

5. Německo: země Baden-Württenberg
a) Stuttgart (2)
b) Bodamské jezero (1)
c) Dunaj (1)

SEKTOR: EVROPA

Odpověď: (v tomto sektoru je každá odpověď hodnocena jedním bodem = celkem zde bylo          

                  možno získat 9 bodů)

1. Španělsko
2. Bari
3. Croatia (Chorvatsko)
4. síra nebo zemní plyn
5. Lisabon
6. Něva
7. nížinatá, poldry, tulipány
8. přístav
9. SZ Belgie



SEKTOR: VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Odpověď: (v tomto sektoru je každá odpověď hodnocena jedním bodem = celkem zde bylo          

                  možno získat 9 bodů)

1. a) část národního hospodářství (ekonomiky státu)

2. a) státní správy a samosprávy

3. b) centrální správní orgány a orgány územní samosprávy v přenesené působnosti

4. c) reforma a optimalizace veřejného sektoru a veřejných financí

5. c) obecní úřady a krajské úřady

6. b) snižování meziregionálních rozdílů a popř. podporu konkurenceschopnosti

7. c) koncentrace, programování, partnerství

8. b) nomenklaturní jednotky regionální statistiky

9. c) malé

SEKTOR: EKONOMIE

Odpověď: (v tomto sektoru je každá odpověď hodnocena jedním bodem = celkem zde bylo          

                  možno získat 6 bodů)

1. c) smíšený tržní systém, kde fungování trhu je doplněno rozhodováním vlád o některých    
    hospodářských procesech

2. d) dumping

3. b) Karel Engliš

4. b) deflaci

5. b) 0 – 5%

6. c) HDP


