
Přijímací test pro obor Fyzická geografie a geoekologie – NMgr. 
 

Pokyny pro vyplnění: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy přeškrtněte a zakroužkujte jinou 
V případě motivační otázky (10) vepište odpověď. 

 

1. Hodnota solární konstanty (Is) je: 

a) 1353,732 W.m-2  
b) 1353,732 kW.m-2 
c) 1353,732 W.m-3 

2. Mezi horizontální (usazené) srážky nepatří: 

a) námraza 
b) déšť 
c) rosa 

3. Specifický odtok vyjadřuje: 

a) celkové množství vody, které odteče korytem řeky za vymezený časový úsek 
b) množství vody, které protéká za jednu sekundu příčným průřezem koryta řeky (průtočným 

profilem) 
c) množství vody, odtékající za jednotku času z jednotky plochy povodí. 

4. Pojem intercepce vyjadřuje: 

a) stok srážek po kmeni stromu 
b) zadržení části srážek na povrchu listů, větví a kmenů 
c) průsak srážek do půdního profilu 

 

5. Pojem kolmatace vyjadřuje: 

a) prosakování říční vody do okolí koryta toku 
b) prosakování podzemní vody do koryta toku 
c) velkou tlakovou ztrátu v procesu proudění podzemní vody od koryta toku při ucpání 

pórů při dně a březích toku 

6. Pojem škrapy označujeme: 

a) malé základní krasové formy, které mají charakter rýh oddělených od sebe hřebenovitě 
uspořádanými skalkami 

b) uzavřené povrchové krasové deprese 
c) kupovité krasové tvary s přímými svahy vznikající v tropických oblastech 

7. Intenzivnější glaciální modelace podloží ledovce probíhá... 

a) u ledovce s chladnou bází (chladný ledovec) 
b) u ledovce s teplou bází (teplý ledovec) 
c) u obou typů ledovců (s teplou i chladnou bázi) stejně 



8. Ilimerizace je pedogenetický proces, při němž: 

a) dochází k chemickému zvětrávání, tvorbě sekundárního jílu a uvolňování železa, jehož 
sloučeniny barví půdní profil. 

b) dochází k přemisťování solí rozpustných ve vodě k povrchu a jejich akumulaci v povrchových 
částech půdy. 

c) dochází k mechanickému přesunu jílových částic prosakující vodou z horní části půdy 
do spodní ve slabě až středně kyselém prostředí 

9. Čím jsou způsobeny slapové jevy na Zemi. 

a) vzájemným gravitačním působením Země, Měsíce a Slunce 
b) rozdílem tlaku v atmosféře 
c) rozdílem teplot v zemské kůře 

10. Uveďte téma (oblast), kterým byste se chtěl(a) zabývat v rámci studia fyzické geografie 
a geoekologie, případně v rámci své diplomové práce. 

Řešení:  
Za správné byly považovány odpovědi uchazeče obsahující jakákoliv témata (oblasti), 
která jsou řešena v rámci oboru fyzické geografie a geoekologie. 
 


