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  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE    

 

 
 

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

EKONOMICKÁ  GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (bc.) 
na akademický rok 2016/2017 

 
 
 

 

Příjmení a jméno:   ............................................................................................... 

 

Kontakt (e-mail, telefon):     ............................................................................................... 

 
Univerzitní číslo:  ............................................................................................... 
 
 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně následující pokyny k vyplnění testu!!! 
 
 Každá otázka (s výjimkou č.2) má jednu správnou odpověď. 
 
 Vaši odpověď označte kroužkem kolem příslušného písmenka u dané otázky – př.   a 
 
 Zakroužkování více písmenek u jedné otázky bude považováno za chybnou odpověď. 
 
 V případě opravy přeškrtněte původní odpověď křížkem a novou volbu označte kroužkem 

kolem příslušného písmenka. 
 
 Na test máte maximálně 25 minut. 
 
 Každá otázka bude hodnocena 4 body.  
 
 Celkem můžete získat maximálně 100 bodů. 
 

 

 

Následující tabulku nevyplňujte (vyplní přijímací komise) 

Počet správných odpovědí:  Počet bodů: 
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Regionální geografie ČR 
 
1. V Karlovarském kraji leží Chráněná krajinná oblast: 
a)  Železné hory 
b)  České středohoří 
c)  Český ráj 
d)  Slavkovský les 
 
2. Napište čtyři (pouze a jenom 4!) okresy ČR, které hraničí se Slovenskem: 
 
Mohly být uvedeny kterékoliv 4 z následujících 6 okresů:  
Frýdek-Místek, Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav 
 
 
3. Níže přiložená obrysová mapa znázorňuje území a okresy kraje: 
a)  Zlínského  
b)  Olomouckého  
c)  Jihočeského  
d)  Královehradeckého  

 
 

 
 
 

4. Které z uvedených měst nepatří mezi centra hutnictví v ČR? 
a)  Veselí nad Moravou  
b)  Žďár nad Sázavou   
c)  Stropkov  
d)  Třinec   
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5. Který z uvedených okresů vykazuje nejvyšší podíl luk a pastvin ve struktuře 
zemědělské půdy?  
a)  Louny  
b) Vsetín 
c)  Brno-venkov  
d) Mělník 
 
6. Ke Krkonošsko-jesenické geomorfologické subprovincii patří celek:  
a)  Novohradské hory  
b)  Hornomoravský úval 
c)  Ždánický les 
d)  Rychlebské hory 
 
7. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  Temelín je první jadernou elektrárnou, uvedenou do provozu na území ČR. 
b)  V produkci chmele patří ČR mezi 5 nejvýznamnějších států. 
c)  Osoblažsko je periferním regionem Zlínského kraje. 
d)  Ostrava patří k městům, která vykazují v posledních 20ti letech růst počtu obyvatel.  
 
8.  K významným vinařským oblastem v Čechách patří: 
a)  Litoměřicko 
b)  Mikulovsko 
c)  Pardubicko 
d)  Strakonicko 
 
9. Jaký je v současnosti v ČR počet Národních parků v rámci velkoplošných chráněných 
území?: 
a)  2 
b)  3 
c)  4 
d)  5 
 
10. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
a)  Město Havířov má vyšší počet obyvatel než Frýdek-Místek. 
b)  Vodní nádrž Nechranice leží na Ohři. 
c)  Na I. tranzitním železničním koridoru leží město Olomouc. 
d)  V blízkosti města Kolín probíhá montáž osobních automobilů. 
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Regionální geografie světa 
 
11. Na poloostrově Zadní Indie neleží stát: 
a)  Vietnam 
b)  Bhútán 
c)  Thajsko 
d)  Myanmar 
 
12. V ekonomické oblasti severovýchodu USA leží důležité průmyslové město: 
a)  Pittsburg 
b)  San Francisko 
c)  Houston 
d)  Miami 
 
13. Na přiložené obrysové mapě vyznačuje bod s otazníkem polohu města: 
a)  Opole 
b)  Lublin 
c)  Katowice 
d)  Poznań 
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14. K nejvýznamnějším pěstitelům bavlníku ve světě patří: 
a)  Uzbekistán 
b)  Francie 
c)  Filipíny 
d)  Chile 
 
15. Které z následujících porovnání států podle počtu obyvatel je správné (od 
nejlidnatějšího po nejméně lidnatý)? 
a)  Finsko > Island > Norsko 
b)  Kanada > Mexiko > Kuba 
c)  Indonésie > Jižní Korea > Mongolsko 
d)  Argentina > Brazílie > Peru 
 
16. Které z následujících států nejsou součástí eurozóny (nemají Euro/€ jako vlastní 
měnu): 
a)  Švédsko a Dánsko 
b)  Litva a Lotyšsko 
c)  Slovinsko a Slovensko 
d)  Portugalsko a Španělsko 
 
17. Mezi státy s federativním uspořádáním patří: 
a)  Japonsko a Čína 
b)  Francie a Spojené království 
c)  Německo a Rakousko 
d)  Saúdská Arábie a Katar 
 
18. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 
a)  Úrodnou Laplatskou nížinou protéká řeka Paraná. 
b)  Většinu obyvatelstva Subsaharské Afriky tvoří příslušníci negroidní rasy. 
c)  Hlavní ekonomická oblast Austrálie leží na jihovýchodě státu. 
d)  Většinu elektrické energie získává Dánsko z hydroelektráren. 
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Obecná socioekonomická geografie 
19. Pro proces suburbanizace je charakteristický: 
a)  stěhování městského obyvatelstva, jejich aktivit, funkcí a služeb z měst na venkov 

z důvodu kvality životního prostředí 
b)  znovuoživení jádrových částí měst přesunem obyvatel, jejich aktivit a služeb zpět do 

centra a vnitřních částí měst 
c)  přesun venkovského obyvatelstva do měst zejména z důvodu rozvoje průmyslové 

výroby a nabídky pracovních míst 
d)  přesun obyvatelstva, jejich aktivit, funkcí a služeb z jádrového města do jeho 

zázemí 
 
20. Termínem fertilita označujeme: 
a)  hodnocení úrodnosti zemědělských půd pro tvorbu úřední ceny půdy 
b)  proces stěhování obyvatelstva z venkova do měst  
c)  počet živě narozených dětí v přepočtu na jednu ženu v reprodukčním věku  
d)  ukazatel hodnocení výkonu nákladní dopravy 
 
21. V rámci sektorového členění ekonomických činností zařazujeme mezi primér: 
a)  intenzivní velkokapacitní chov drůbeže 
b)  finanční poradenství 
c)  provozování nákladní dopravy 
d)  výrobu nealkoholických nápojů 
 
22. Železniční doprava se významně uplatňuje při přepravě: 
a)  ovoce a zeleniny 
b)  osobních poštovních zásilek 
c)  komponentů pro montáž osobních automobilů 
d)  nerostných surovin 
 
23. Mezi alternativní energetické zdroje nepatří: 
a)  geotermální energie 
b)  ropa a zemní plyn 
c)  fotovoltaika 
d)  energie biomasy  
 
24. Mezi surovinově náročná odvětví průmyslu patří: 
a)  výroba hodinek 
b)  výroba ocelových trubek 
c)  výroba medicínské techniky 
d)  výroba obuvi 
 
25. Které z následujících tvrzení je pravdivé? 
a)  Rančerství představuje extenzivní typ živočišné výroby.  
b)  Ekonomicky vyspělé státy mají nejvyšší podíl sekundéru na zaměstnanosti. 
c)  Nejvyšší relativní dynamiku populačního růstu vykazuje v současnosti Čína. 
d)  Na lokalizaci oděvního průmyslu má v současnosti zásadní vliv faktor blízkosti 

surovinových zdrojů. 


