
 
Ostravská univerzita v Ostravě 

Katedra fyzické geografie a geoekologie 
 

Písemná přijímací zkouška      Bodové hodnocení:  
 
Studijní program: Geografie 
Studijní obor: Fyzická geografie a geoekologie 
 
Jméno:......................................................... 
 
Příjmení:..................................................... 
 
Vypracujete  odpovědi na jednotlivé otázky přímo do testu. Pokuste se vystihnout 
podstatu dotazovaného problému. V případě potřeby využijte nepotištěné strany, 
odpovědi pak číslujte pořadím otázky. Zkouška je časově omezena na 45 minut. Každá 
otázka je hodnocena max. 10 body. 
 

 

 

1. Jakému tématu (oboru) byste se chtěl(a) věnovat při zpracování diplomové 
práce? 

 
 
Řešení:  
Za správnou odpověď byla považována představa uchazeče o tématu práce, které 
koresponduje s úlohami řešenými v rámci oboru fyzické geografie a geoekologie. 
 
 
 

2. Charakterizujte termín KRAS, v jakém prostředí vzniká a uveďte výskyt na 
území ČR. 

 
 
Řešení: Uznávány jsou odpovědi obsahující následující charakteristiky: 
- soubor forem (krasový reliéf) vzniklý krasovými procesy, 
- krasové procesy = rozpouštění krasových hornin srážkovou a tavnou vodou (a 

opětovné vylučování rozpuštěných látek) za vzniku specifických tvarů, 
- krasové horniny = karbonáty (vápence, dolomity), sádrovec, sůl kamenná. 

Výskyt na území ČR: Moravský kras, Český kras, Hranický kras, atd. 
 
 
 

3. Co je MĚRAÁ KŘIVKA PRŮTOKŮ,  jak vzniká a k čemu slouží. 
 
Řešení:  
Měrná křivka průtoků je vztah mezi vodním stavem (cm) a průtokem (m3/s) v daném profilu. 
Slouží k převodu pozorovaných vodních stavů na vodoměrných stanicích na odpovídající 
průtoky.  
 



4. Co je BRÍZA  jaký je princip vzniku. 
 
 
Řešení: 
Bríza (místní vítr, nazývaný též pobřežní vánek) vzniká jako důsledek (denních) teplotních 
rozdílů mezi povrchem vody a pevniny za jasného a klidného počasí. V období insolace, kdy je 
povrch pevniny teplejší, dochází nad ním ke vzniku horizontálního tlakového gradientu a větru 
ve výšce orientovaného z pevniny na moře. V blízkosti povrchu jsou horizontální a tlakový 
gradient a tedy i prouděni vzduchu opačné – z moře na pevninu.  
V noci je proudění opačné. Rychlost proudění je v průměru 3 až 5 m.s-1. 
 
 
 

5. Co je HOLOCÉA  a jaké je jeho stáří? 
 
Řešení: 
;ejmladší geologické období, které začalo koncem poslední doby ledové a trvá dodnes.  
Stáří: 10000 ± 1000 let 
 
 

6. Co znamená zkratka ZABAGED a jakému analogovému podkladu odpovídá? 
V jakém datovém modelu je uložen ? 

 
Řešení: 
ZABAGED = Základní Báze Geografických Dat 
Digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a podrobností 
zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České 
republiky v měřítku 1:10 000 (ZM10).  
Je uložen ve vektorovém datovém modelu. 
 
 

7. Co je to KALDERA? 
 
Řešení:  
Zbytek kráteru po jeho destrukci silnou erupcí, nebo jeho zhroucením do vyprázdněného 
magmatického krbu, v podobě kruhovitého lemu ( o průměru minimálně 2 km). 
 
 

8. Co je PŮDAÍ TYP a co je PŮDAÍ DRUH. 
 
Řešení: 
Půdní typ je kategorizační jednotka Morfogenetického klasifikačního systému půd, půdy jsou 
řazeny do půdních typů dle stejných diagnostických horizontů (černozem, hnědozem apod.) 
 
Půdní druh je zrnitostní kategorie půdy (klasifikace půd podle zrnitosti, tj. podle velikosti zrn 
a jejich množství - půda písčitá, hlinitopísčitá atd.) 
 
 
 
 



9. Charakterizujte termín GEOIAFORMAČAÍ TECHAOLOGIE (uveďte 2 
příklady). 

 
Řešení: 
Uznávány jsou odpovědi vycházející z následujících charakteristik: 
Informační technologie, které umožňují pracovat s geodaty v nejširším slova smyslu, tj. jejich 
získáváním počínaje, a vizualizací konče, při plném respektování jejich prostorových aspektů. 
Příklady: geografické informační systém, dálkový průzkum Země, družicové polohové 
systémy, digitální modely reliéfu, mobilní geoinformační technologie, geoweb atd. 
 
 
 

10. Uveďte rozdíl mezi aktivními a pasivními zobrazujícími systémy v DPZ (uveďte 
příklady aktivního i pasivního zobrazujícího systému). 

 
Řešení: 
Aktivní zobrazujícími systémy emitují vlastní elektromagnetické záření, které vysílají ke 
zkoumanému povrchu. Údaje o měřených objektech jsou zakódovány v rozdílných 
charakteristikách vyslaného a přijatého záření. 
Příklady: Altimetry (radar, lidar), přístroje pro magnetometrická měření. 
 
Pasivní zobrazujícími systémy zaznamenávají množství odraženého (pocházejícího z jiných 
zdrojů než z vlastních) nebo emitovaného elektromagnetického záření z určité elementární 
plochy zemského povrchu v určitém intervalu spektra. 
Příklady: Radiometry (mechanooptický nebo elektrooptický skener)  


