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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

 

1.  Studijní program B7105 Historické vědy 
 

a) Studijní obor Historie 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

b) Studijní obor: Čs. a čsl. dějiny 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

 
Test z Historie - varianta A (jednooborové studium) 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):       

 

 

TEST A  
 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, 

celkem 4 body) 
 

…“ Aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez přestání lačnějí po plodech věd, nemuseli se 

v cizině doprošovat almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený… 

V našem hlavním a nejpůvabnějším městě Pražském, kteréž jak bohatstvím úrody zemské, tak 

půvabem místa nadmíru užitečně k  tak velikému jest uzpůsobeno úkolu, rozhodli jsme se po 

zralé úvaze vyzdvihnout, zařídit a nově zřídit obecné učení. Na učení tom budou doktoři, 

mistři, žáci všech fakult." 

a) Jaká událost je zmíněna v úryvku?                         Zaloţení Karlovy Univerzity v Praze   

b) Ve kterém roce se tato událost odehrála?       1348 

c) Kterého města se zmíněná událost týkala?       Praha 

d) Kdo listinu vydal?                     Karel IV.   

 

2. Určete správný pojem dle popisu (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 5 

bodů) 

 

a) Rozkol v církvi způsobený současnou existencí dvou i tří papeţů             schizma 

b)  Zkratka pro Hlavní správu táborů pro politické odpůrce v Sovětském svazu   Gulag 

c) Britské bojovnice za práva ţen na přelomu 19. a 20. století     sufraţetky 

d)  Členové italských tajných spolků z počátku 19. století        karbonáři 

e)    Dobrovolník ve španělské občanské válce          interbrigadista 
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3. Určete správný pojem dle popisu (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 

6 bodů) 

 

a) Umělecký směr převládající na dvoře Rudolfa II.              manýrismus 

b) Americký plán na hospodářskou obnovu Evropy po 2. světové válce  Marshallův plán 

c) Hnutí 19. stol. prosazující přátelské sportovní soutěţení mezi národy  olympismus 

d) Pozemky nebo úřad s důchody, propůjčený osobě ve sluţebném poměru za osobní, 

nejčastěji vojenskou pomoc           léno, feudum 

e) Církevní trest spočívající ve vyloučení postiţeného z účasti na bohosluţbách, svátostech a 

na církevním ţivotě vůbec                           klatba 

f) Stupňovité věţe v Mezopotámii stavěné od 3 000 př.n.l. do 6. stol.  př.n.l.         zikkuraty 

 

4. Přiřaďte správné datum k události (za kaţdé správné přiřazení 1 bod, celkem 

10 bodů) 

 

1961, 753 PNL, 1968, 1212, 1861, 1517, 338 PNL, 1914, 396 PNL, 1962, 1434, 1948, 1848, 

1214,1500, 776 PNL, 1916, 1436 

Karibská   krize                                        1962 Zlatá bula sicilská                                     1212 

Bitva u Chaironeie                             338 PNL Zrušení nevolnictví v Rusku                     1861    

Smrt Františka Josefa I.                            1916 Vydání Kutnohorského dekretu                1409 

Basilejská kompaktáta                              1436 Komunistický převrat v Československu  1948 

Vladislavské zřízení zemské                    1500 Vznik olympijských her                     776 PNL 

 

5. Utvořte správné dvojice (za kaţdou správnou odpověď  1 bod, celkem 5 bodů) 
 

A. Bartoloměj Paprocký z Hlohol a) Romance o Karlu IV. 

B. Tomáš Akvinský b) Cizinec 

C. Albert Camus c) Summa teologická 

D. Antonín Dvořák d) Zrcadlo slavného Markrabství moravského 

E. Jan Neruda e) Symfonie "Z nového světa" 

A. d) B. c) C. b) D. e)  E. a) 

 

6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za kaţdou správnou odpověď 1 

bod, celkem 5 bodů): 
 

a) Egypťanka - 14. stol. př. n. l. - Achetaton - busta v Novém muzeu v Berlíně       Nefertiti 

b) Češka – 13./14.  stol. − Přemyslovna – spory s Eliškou Rejčkou            Eliška Přemyslovna 

c) Praha – 16./17. stol.  – lékař – popraven za účast na stavovském povstání        Jan Jesenius 

d) USA – 19. stol. – Prohlášení o zrovnoprávnění otroků – atentát               Abraham Lincoln 
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e) Němec - 20. stol. - kancléř Spolkové republiky Německo –  Ostpolitik           Willy Brandt

  

 

7. Škrtněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč (za správně 

vyškrtnutý údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů) 
 

a) lomený oblouk – kříţová klenba – vnější opěrný systém – vertikála – oválné okno  (není 

znakem gotické architektury) 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Vítkov – Sudoměř – Malešov – Lipany – Vyšehrad    (Jan Ţiţka z Trocnova  zde 

nebojoval) 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Prodaná nevěsta – Libuše – Dalibor – Dimitrij – Hubička        (není operou B. Smetany) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

d) Maroko – Alţírsko – Tunisko – Egypt – Mauretánie    (není francouzskou kolonií)   

                                                                                                                                                            

………………………………………………………………………………………………… 

e) Jindřich IV.  Navarrský – Ludvík IX. Svatý – Ludvík XIV. – Ludvík XVI. – Eduard III. 

                     (je anglickým panovníkem) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého ţivota potkat? Odpovězte 

ano-ne                                  (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 

a) Fryderyk Chopin – T. G. Masaryk        NE 

b) Louis Armstrong – Frank Sinatra       ANO  

c) Oto von Bismarck – Paul von Hindenburg     ANO 

d) Abatyše Mlada – Boleslav III. Ryšavý      ANO 

e) Johanka z Arku – Ladislav Pohrobek       NE 

 

9. Zařaďte následující lokality na území současných států (uveďte ke 

kaţdému bodu  1 stát, za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

Piemont                                                                                                Italská republika/Itálie 

Kastilie                                                                                    Španělské království/Španělsko 

Sussex           Spojené království Velké Británie a Severního Irska/Velká Británie/ Anglie 

klášter Cluny                                                                           Francouzská republika/Francie 

Saigon                                                                     Socialistická republika Vietnam/Vietnam                                                                                                  

 

10. Přeloţte následující věty a vysvětlete, k čemu se váţí (za správný překlad 1 

bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 6 bodů)  
a) „Mea culpa, mea maxima culpa“ (Má vina… přiznání viny, pokání na počátku 

modlitby) 

b) Heim ins Reich! (Zpátky do Říše! Vyjadřuje poţadavek Sudetských Němců připojit 

svá území k Německé říši)  
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c) Heuréka!  (Mám to!/Přišel jsem na to! Zvolání Archiméda ze Syrakús při "objevení" 

Archimédova zákona 

11. Napište název díla, jméno autora a styl, v němţ tvořil: 

(za kaţdou správnou odpověď 2 body, celkem 6 bodů)  
 

  
Claude Monet 

Imprese - Východ Slunce (původně Moře) 

Impresionismus 
 

 

 

 

12. Poznejte vynález podle vyobrazených indicií a uveďte jméno jeho 

vynálezce (za kaţdý údaj 1 bod, celkem 2 body) 
 

   
 

Bleskosvod (povětrnostní stroj) 
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Prokop Diviš  

 

 

13. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za kaţdou správnou odpověď 

2 body, celkem 8 bodů): 
 

 
 

 

I. 

 
 

II. 

 

 
 

 

III. 

 
IV. 

 
 

V. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VI. 

 

a) Kterou historickou událost znázorňují obrázky? Boj am. kolonií za nezávislost 

b) Mezi kterými roky se tato událost odehrála? 1773-83 

c) Jak se jmenuje muţ na předposledním obrázku? George Washington 
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d) Jaké byly důsledky této události?  Nezávislost USA  

 

14. Napište, která stavba je na obrázku a určete sloh/styl (za kaţdý správně 

označený obrázek 2 body, celkem 6 bodů) 
 

 
a) Letohrádek Hvězda, renesance 

 

 
b) Chrám v. Mikuláše na Malé Straně v Praze, baroko 

c)  

 
 

c) Katedrála Notre-Dame de Paris, gotika 
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15. Ke kaţdému portrétu uveď správné jméno osobnosti  (za kaţdou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

                                          
   A.        B.                    C.  

 

 

                                                              
   D.    E.     F.  

 

1. Dagmar Veškrnová; 2. František Ferdinand d´Este ; 3. Jan Ámos Komenský; 4. Emil 

Hácha;  5. Paavo Nurmi; 6. Milan Rastislav Štefánik; 7. Edvard Beneš;8.František Josef I.; 9. 

Emil Zátopek; 10. Bohuslav Balbín; 11. Olga Havlová .; 12. Charles de Gaulle;   

 

A. 11 (Olga Havlová)   C. 9 (Emil Zátopek)  E. 3  (Jan Ámos Komenský) 

B. 7  (Edvard Beneš)   D. 12 (Charles de Gaulle) F. 8   (František Josef I.) 

 

16. Ke kaţdému jménu českého historika přiřaď jeho dílo (za kaţdou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 3 body)  
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A. Zdeněk Nejedlý    1. „Habsburkové bez trůnu “  

B. Josef Janáček   2. „Počátky husitského zpěvu“ 

C. Jiří Pernes    3. „Pád Rudolfa II“ 

 

A. 2  B. 1  C. 3 

 

17. Přiřaďte místa označená v mapě čísly k popsaným lokalitám a doplňte 

chybějící údaje  (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů, vţdy označte i 

číslo lokality na mapě) 
 

 

 

a) Jeskyně ..............u Štramberka, místo archeologických nálezů na Moravě. 

 

b) Město….. …………zaloţené husity.  

 

c) Ve městě……………byl roku…………….zavraţděn Albrecht z Valdštejna. 

 

d) Roku………………byl říšský sněm přesunut z Vídně do………………… 

 

a2 Šipka, b1 Tábor, c3 Cheb-1634, d4 1848 - Kroměříţ 

 

 

18. Vyjmenujte buď dva odborné historické časopisy, nebo výstavní 

projekty zemského významu z poslední doby (za kaţdý časopis či výstavu 1 

bod, celkem 2 body, téţ moţno uvést jedno periodikum a jednu výstavu) 
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ČČM, ČČH, ČMM, DaS, HD, EH,  VMM,   Výstava Republika 

Studie k sociálním dějinám      Sláva barokní Čechie 

Medievalia Historica Bohemica     Cesta ţivota – Rabbi Löw 

Zeitschrift für Wirtschafts-und Sozialgeschichte  Albrecht z Valdštejna a jeho doba 

Past and Present       Kníţe Václav, světec a panovník 

Kuděj        Střed Evropy okolo roku 1000 

Annales 

Geschichte und Gesellschaft 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

Viz výše 

 

 

a)  Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 42 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 83 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,24 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,04 

Decilové hranice výsledku zkoušky: --- 

 

b)    Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,00 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,93 

   Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 
Test z Historie - varianta B (jednooborové studium) 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení): 

 

TEST B 
 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, 

celkem 4 body) 

..“Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna 

železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní 

Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato 

proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou 
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sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v 

mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy.“ 

a) Kdo je autorem tohoto textu?      Winston Churchill 

b) Z kterého roku pochází úryvek?     1946 

c) Jak je ukázka označována?     Fultonský projev 

d)  Jak nazýváme období, které následovalo?    Studená válka 

 

2. Určete správný pojem dle popisu (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 5 

bodů) 

a) Politické seskupení radikální inteligence spojované s obdobím teroru za velké francouzské 

revoluce            jakobíni 

b)  Politika otevřenosti o činnosti státních orgánů a minimálního potlačování svobod slova a  

 informací v SSSR za vlády M. Gorbačova                glasnosť 

b) Způsob, jakým občané bezprostředně rozhodují o politických otázkách   

                   plebiscit/referendum 

d) Dědičné právo nejstaršího člena rodu na vládu                seniorát 

e)   Anexe Rakouska Německem v r. 1938      anšlus 

 

3. Určete správný pojem dle popisu  (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 

6 bodů) 

 

a) Avantgardní umělecké hnutí, vyuţívající při zobrazování geometrické tvary kubismus 

b) Výrobní podnik s dělbou práce, kaţdou část procesu zpracovává  konkrétní pracovník či  

      skupina pracovníků          manufaktura 

c) Nástěnná malba prováděná do vlhké omítky      freska 

d) Předmět na uchovávání a prezentaci ostatků svatých                  relikviář 

e) Sdruţení výrobců jednoho řemesla nebo příbuzných řemesel    cech 

f) Epický literární ţánr, pojednávající o ţivotě, smrti, umučení a zázracích určitého světce

            legenda 

 

4. Přiřaďte správné datum k události (za kaţdé správné přiřazení 1 bod, celkem 

10 bodů) 

 

1500, 1984, 973, 331 PNL, 1805, 1920, 1815, 1575, 1989, 1344, 1517, 490 PNL, 1848, 1348, 

338 PNL, 1555, 1968, 480 PNL, 1346, 1956  

Bitva u Gaugamél                              331 PNL Nobelova cena Jaroslavu Seifertovi       1984 
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Česká konfese                                           1575 Zaloţení Nového Města praţského         1348  

Zaloţení biskupství v Praze                        973 Volební právo i pro ţeny v ČSR              1920 

Vídeňský kongres                                     1815 Uzavření Svatováclavské smlouvy           1517 

XX. sjezd KSSS                                       1956 Bitva u Salamíny                              480 PNL 

 

5. Utvořte správné dvojice (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 

A. Jaroslav Jeţek a) Sluneční stát 

B. Ovidius  b) Bylo nás pět 

C. Karel Poláček c) Kniha o Kosti 

D. Tommaso Campanella d) Ţivot je jen náhoda 

E. Josef Pekař e) Proměny 

A. d) B. e) C. b) D. a) E. c) 

 

6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za kaţdou správnou odpověď 1 

bod, celkem 5 bodů): 
 

a) Starobabylónská říše – 18. stol. př. n. l. - král – zákoník                      Chammurapi 

b) Čech – 13./14. století – první praţský arcibiskup – provinciální statuta  Arnošt z Pardubic  

c) Florenťan – 15./16. stol. – diplomat, historik – Vladař (Il Principe)     Niccolò Machiavelli 

d) USA – 19. století – vynálezce – ţárovka,  fonograf                             Thomas Alva Edison 

e) Angličanka – 19./20. stol.  – spisovatelka  – Hercule Poirot                    Agatha Christie 

 

7. Škrtněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč (za správně 

vyškrtnutý údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů) 
 

a) Ivan IV. Hrozný – Alexandr I. – Mikuláš I. – Petr I. Veliký – Mikuláš II. (Rurikovec,   

………………………………………………………………………  ostatní Romanovci)                                                                                                       

b) Héra – Hádes – Afrodité – Minerva – Héfaistos     (římský bůh, ostatní řečtí) 

……………………………………………………………………………….. 

c) Massachusetts – Québec – Florida – Washington – Texas     (je kanadskou provincií) 

………………………………………………………………………………. 

d) bitva u Slavkova – bitva u Wagramu – bitva u Friedlandu – bitva u Jeny – bitva u Aspernu 

…………………………………………………………………(Francouzi bitvu prohráli) 

e) Límec – Závoj – Vlečka – Pach – Korzet                           (není součástí gotického oděvu)  

…………………………………………………………………………………… 
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8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého ţivota potkat? Odpovězte 

ano-ne                                  (za kaţdou správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 

a) Benedikt Rejt (Ried z Pístova) – Rudolf II.     NE 

b) Svatý Vojtěch – Břetislav I.      NE 

c) Mikuláš II. Alexandrovič – V. I. Lenin     ANO  

d) George Sandová – Boţena Němcová     ANO 

e) Marta Gottwaldová –  Jan Masaryk     ANO 

 

9. Zařaďte následující lokality na území současných států (uveďte ke 

kaţdému bodu 1 stát, za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

a) Esssex  Spojené království Velké Británie a Severního Irska/Velká Británie/Anglie 

b) Klášter Monte Cassino         Italská republika/Itálie 

c) Mandţusko                                           Čínská lidová republika/Čína 

d) Kartágo                                              Tuniská republika/Tunisko 

e) Sedmihradsko                    Rumunsko 

 

10. Přeloţte následující věty a vysvětlete, k čemu se váţí (za správný překlad 1 

bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

a) Cogito, ergo sum Myslím, tedy jsem; výrok René Descarta - pokus o novou filosofickou 

jistotu;  

b) Ich bin ein Berliner Jsem (také) Berlíňan; výrok J. F. Kenedyho při návštěvě Berlína  v 

r. 1963, podpora po výstavbě Berlínské zdi  

c) Liberté, égalité, fraternité Volnost, rovnost, bratrství, motto a poţadavek VFR 

11. Napište název díla, jméno autora a styl, v němţ tvořil: 

(za kaţdou správnou odpověď 2 body, celkem 6 bodů)   
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Dáma s hranostajem 

Leonardo da Vici 

Renesance, (quattrocento, cinquecento) 

 

 

12. Poznejte vynález podle vyobrazených indicií a uveďte jméno jeho 

vynálezce (za kaţdý údaj 1 bod, celkem 2 body) 
 

 
 

 

 

(Zdokonalená) oblouková lampa (s regulátorem) 

František Křiţík  

 

13. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za kaţdou správnou odpověď 

2 body, celkem 8 bodů): 
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I.                  
II. 

 

 

  
III. 

 

 
IV. 

 

 
 

 

V. 
 

VI. 

 

a) Jakou událost zachycují obrázky?    Ruská (bolševická) revoluce 1917 

b) Jak se jmenuje loď na třetím obrázku?  Křiţník Aurora 

c) Jak se jmenuje muţ na prvním obrázku?  Car Mikuláš II. 

d) Co bylo důsledkem této události?   Občanská válka, vyvraţdění carské   

rodiny, vznik SSSR, rozšíření 

komunismu atd. 
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14. Napište, která stavba je na obrázku a určete sloh/styl (za kaţdý správně 

označený obrázek 2 body, celkem 6 bodů) 
 

 
 

a) Letohrádek královny Anny - Belvedér, renesance 

 

 
 

b) Stavovské divadlo, klasicismus 

 



 16 

 
 

c) Malbork - Marienburg, gotika 

 

 

15. Ke kaţdému portrétu uveď správné jméno osobnosti (za kaţdou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

                                                  
    A.     B.     C. 

 

 

                      
D.      E.    F.  

 

1.Milada Horáková; 2. Josef Gabčík; 3. George Bush; 4. Karel Hynek Mácha;  5. Ronald 

Reagan; 6. Karel Havlíček Borovský; 7. Emil Hácha; 8. Friedrich Falcký; 9. Jan Kubiš; 10. 

Emanuel Moravec; 11. Albrecht z Valdštejna, 12.Hana Benešová   
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A. 5 (Ronald Reagan)   C. 11 (Albrecht z Vladštejna)     E. 4 (K.H.Mácha) 

B. 7 (Emil Hácha)         D.  9 (Jan Kubiš)                        F. 1(Milada Horáková) 

 

 

16. Ke kaţdému jménu českého historika přiřaď jeho dílo (za kaţdou 

správnou odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

 

A. August Sedláček  1. „Na prahu národní existence“ 

B. Miroslav Hroch  2. „Bílá hora“ 

C. Kamil Krofta   3. „Hrady, zámky a tvrze království Českého I-XV“ 

 

A. 3  B. 1  C. 2  

 

 

17. Přiřaďte místa označená v mapě čísly k popsaným lokalitám a doplňte 

chybějící údaje  (za kaţdou správnou odpověď 1 body, celkem 6 bodů, vţdy označte 

i číslo lokality na mapě) 
 

 

 
 

a) První sídelní centrum Přemyslovců se jmenuje ..................... 

 

b) V městě ...................... se nachází rotunda z 11. století s vyobrazeními genealogie rodu  

 

................... 

 

c) Před hradem, dnešním zámkem, ................................ byl popraven Záviš z Falkenštejna. 
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d) Bitva "Tří císařů" se udála roku .................... u ..........................  

 

a4 Levý Hradec, b1 Znojmo - Přemyslovci, c3 Hluboká nad Vltavou, d2 1805 Slavkov 

 

18. Vyjmenujte buď dva odborné historické časopisy, nebo výstavní 

projekty zemského významu z poslední doby (za kaţdý časopis či výstavu 1 

bod, celkem 2 body, téţ moţno uvést jedno periodikum a jednu výstavu) 
 

ČČM, ČČH, ČMM, DaS, HD, EH,  VMM,   Výstava Republika 

Studie k sociálním dějinám      Sláva barokní Čechie 

Medievalia Historica Bohemica     Cesta ţivota – Rabbi Löw 

Zeitschrift für Wirtschafts-und Sozialgeschichte  Albrecht z Valdštejna a jeho doba 

Past and Present       Kníţe Václav, světec a panovník 

Kuděj        Střed Evropy okolo roku 1000 

Annales 

Geschichte und Gesellschaft 

 

 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

Viz výše 

 

 

a)  Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 46 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 53,50 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,95  

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

b)    Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70  

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,20 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,68  

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

 

Ostrava  23. 6. 2010 

 

Za správnost odpovídá: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. 
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