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Přijímací test pro magisterský navazující obor 

 
(pro akad. rok 2017/2018) 

 
 

Pokyny pro vyplnění 

Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy kroužek přeškrtněte a zakroužkujte jinou.  

U 1. až 9. otázky vyberte vždy pouze jednu odpověď. V případě označení více odpovědí bude otázka 

hodnocena jako chybně zodpovězená. Volnou část papíru můžete použít pro nákresy či výpočty, ale 

hodnoceny jsou pouze zakroužkované odpovědi. U 10. otázky pište čitelně. 

 
 

1. Vyberte, který zápis vyjadřuje souřadnice v systému Jednotné trigonometrické sítě           
katastrální (S-JTSK):  

a. 1 111 000,00 m; 777 000,00 m  (10 bodů) 

b. 151010; 492525 

c. E015,1010; N49,2525 
 
 

2. Současnou technologií leteckého laserového skenování (LIDAR) je možné určovat: 
a. objemy  ledovců 

b. výšky stromů  (10 bodů) 
c. teploty vodních nádrží 

 
 

3. Přesnost výměry vypočtené v GIS z vektorových dat závisí zejména na: 

a. přesnosti souřadnic lomových bodů  (10 bodů) 
b. rozlišení rastru 
c. topologii sítě 

 
 

4. Při převodu vektorového formátu na rastrový NEPLATÍ: 
a. bod se vždy převede do jediné buňky rastru 

b. plocha (polygon) se nemůže převést do jediné buňky rastru (10 bodů) 
c. linie se může převést do jediné buňky rastru 

 
 

5. Hodnoty změřené anemometrem jsou v jednotkách:  
a. m3 .  min–1 

b. m . s–1 (10 bodů) 
c. mm  

 
 

6. Edafon se skládá z: 

a. organizmů (10 bodů) 
b. vrstev 
c. hornin 

  



 
 

7. Pojem exfoliace souvisí se: 
a. vznikem luvizemí 

b. zvětráváním  (10 bodů) 
c. změnou albeda 

 
 

8. Ve vztazích popisujících chemické reakce při vzniku krasových jevů ve vápencovém krasu se 
vyskytují tyto prvky: 

a. C, Ca, H, O (10 bodů) 
b. Ca, H, Na, O  
c. C, Ca, H, N, O 

 

9. Pro soubor hodnot (1; 1; 2; 2; 2; 3; 4; 4; 6) platí: 

a. aritmetický průměr < medián 

b. modus = medián (10 bodů) 

c. aritmetický průměr < modus 
 
 

10. Napište oblast z Environmentální geografie, která je pro Vás zvláště zajímavá a na kterou byste se 
případně chtěli zaměřit při zpracování diplomové práce.  Uveďte i proč Vás toto téma zajímá. 

 
Uvedení relevantní oblasti z EG 5 bodů, zdůvodnění 5 bodů. 


