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1. Albedo je: 
a) součet odraženého a pohlceného slunečního záření. 
b) poměr odraženého a globálního slunečního záření. 
c) poměr globálního a celkového slunečního záření. 

 
 

2. Obsah kyslíku v atmosféře je asi: 
a) 21 % 
b) 21 ‰ 
c) 21 ppm 

 
 

3. Psychrometrem se měří: 
a) relativní vlhkost vzduchu. 
b) intenzita slunečního záření. 
c) výpar. 

 
 
4. 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. 

 
 

5. Hydraulický poloměr je: 
a) podíl plochy průtočného profilu a omočeného obvodu. 
b) parametr zatrubnění vodního toku. 
c) normovaný minimální průtočný profil mostu pro Q100. 

 
 

6. Pojem exarace označuje: 
a) pronikání vody do puklin v ledovcovém podloží, která po zmrznutí působí 

mechanickým tlakem na horniny. 
b) vliv tlaku ledovce na rozpukané horniny v podloží ledovce, odtržené horniny se stávají 

součástí spodní morény. 
c) brázdění ledovcového podloží materiálem spodní morény unášeným ledovcem. 

 



7. Bornhardt a ruwar jsou: 
a) konvexní tvary vznikající na karbonátových horninách. 
b) konkávní tvary vznikající v siliklastických sedimentech. 
c) konvexní tvary vznikající na intruzivních (převážně granitoidních) horninách. 

 
8. Půdní sorpce je: 

a) schopnost půdy zásobovat rostliny širokým spektrem minerálů. 
b) schopnost půdy poutat rozličné sloučeniny nebo jejich části spojená s vlastnostmi 

půdních koloidů. 
c) schopnost půdy rozkládat organické znečištění. 

 
9. Zeměpisná délka je: 

a) úhel, který svírá normála k referenční ploše v daném bodě s rovinou rovníku. 
b) úhel svíraný dvěma polorovinami definovanými: bodem a osou rotace a zvoleným 

nulovým bodem a osou rotace. 
c) úhel, který svírá rovník s měřeným místem. 

 
10. Na jaké téma z fyzické geografie a geoekologie, kterým byste se chtěl(a) specializovat 
v rámci magisterského studia a proč. 
Správná odpověď: uznává se téma z oboru fyzické geografie a geoekologie (5b) 
s rozepsaným odpovídajícím zdůvodněním (5b). 

 

 

 


