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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

 

1.  Studijní program B7310 Humanitní studia 
 

a) Studijní obor Historie – Latinský jazyk 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

b) Studijní obor: Historie - Český jazyk 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

c)       Studijní obor Historie - Základy společenských věd 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

d) Studijní obor: Historie - Anglický jazyk 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

e) Studijní obor: Historie - Ruský jazyk 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

f)        Studijní obor Historie – Španělský jazyk 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

g) Studijní obor: Historie – Francouzský jazyk 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

h) Studijní obor: Historie – Německý jazyk   

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

i) Studijní obor: Historie – Psychologie   

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

j) Studijní obor: Historie –Polský jazyk   

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

 

 

 
Test z Historie - varianta C (dvouoborové studium) 

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

TEST C 
  

 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 4 

bodů) 

…“Článek 5/ Jako zástupce říšských zájmů jmenuje Vůdce říšský kancléř „Říšského protektora v Čechách a na 

Moravě“. Jeho úřední sídlo jest Praha. Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře a  jako 

zmocněnec říšské vlády má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře.“ 

a) Uveďte přesné datum vydání textu (den, měsíc, rok)?     16. III. 1939 

b) Komu je text připisován ?                   Adolf Hitler 

c) Kdo byl jmenován prvním Říšským protektorem Čech a Moravy?Konstantin von Neurath  

d) Kdo byl státním prezidentem Protektorátu?       Emil Hácha 
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2. Určete správný pojem dle popisu (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Nástupci Alexandra Velikého, kteří si rozdělili vládu v jeho říši   diadochové 

b) Polské odborové protikomunistické hnutí     Solidarita 

c) Stanovená výše zdaněného majetku jako podmínka pro účast ve volbách majetkový/daňový census 

d) Úmluva mezi státem a církví o vzájemných  vztazích   konkordát 

e)  Soubor staveb a terénních úprav, umožňujících obranu a ochranu proti nepříteli  fortifikace 

 

3. Určete správný pojem dle popisu (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

a) Avantgardní umělecký směr, vzniklý jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným 

hrůzám         dadaismus 

b)  Pravidelně odváděná dávka vrchnosti     renta 

c)  Označení nejstarších knižních tisků do roku 1500   prvotisky, inkunábule 

d) Písařská dílna při středověkých klášterech či biskupstvích skriptorium 

e) Skupina mnišských řádů založených na zásadě absolutní chudoby žijících pouze z darů zbožných věřících, 

např. dominikáni, františkáni  žebravé/mendikantské řády 

f) Program na oživení ekonomiky za účelem zastavení ekonomické krize sestavený prezidentem F.D. 

Rooseveltem       New Deal 

4. Přiřaďte správné datum k události (za každé správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1962, 1306,1959, 1204, 1611, 1939, 79, 973, 31 PNL, 1804, 98, 1609, 1975, 1212, 993, 1310, 1956, 27 PNL, 

1811, 1933,  

Helsinská konference KBSE                 1975 Nástup Jana Lucemburského na český trůn 1310 

Zničení Pompejí                                       79 Code civile                                                1804 

Nástup Hitlera k moci                              1933 Nejstarší mužský klášter u nás                  993 

Dobytí Konstantinopole křižáky              1204 Nobelova cena Jaroslavu Heyrovskému  1959 

Vpád Pasovských do Prahy                      1611 Bitva u Aktia                                    31 PNL 

 

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

A. Marco Polo a) Jeden den Ivana Děnisoviče 

B. Rudolf II. b) Leviatan 

C. Thomas Hobbes c) Majestát na náboženskou svobodu 

D. Alexandr Solženicyn d) Braniborské koncerty 

E.  J. S. Bach e) Milion 

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

 

6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za každou správnou odpověď 1 bod, 

celkem 5 bodů): 
 

a) Halikarnassos – 5. stol. př. n. l. – historik – "otec dějepisu"           Hérodotos 

b) Štauf – 12. století – římský císař − třetí křížová výprava  Fridrich I. Barbarossa                        

 c) Francouz – 16./17. stol. − kardinál, politik – pragmatismus (raison d'État)   Armand Jean du Plessis 

Richelieu 
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d) Němec - 18./19. století - literát - Faust             J. W. Goethe 

e) Britka − 20. století – ministerská předsedkyně – ekonomický liberalismus  Margaret Thatcherová                                     

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)Amerigo Vespucci – Bartolomeo Diaz – Pedro Cabral – Vasco da Gama – Fernão de Magalhães 

…………………………………………………. ……..(byl Ital) 

b) Buchenwald - Ravensbrück – Dachau  - Osvětim – Sachsenhausen  (Leží v Polsku) 

     ……………………………………………………………………… 

c) Tycho de Brahe – Johannes Keppler – Francis Bacon – Edward Kelly – Tadeáš Hájek 

    z Hájku ……………………………………………    (Nepůsobil na dvoře Rudolfa II.) 

d) Rusíni – Maďaři – Češi – Chorvati – Švédové   (Etnikum nežilo na území Rak-Uh) 

    …………………………………………………………………….. 

e) Sardinie – Korsika – Toskánsko – Lombardie – Piemont (Netýká se jí Risorgimento, nespadala do 

sjednocené Itálie)…………………………………….. 

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

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

a) Ema Destinnová – Mao Ce-Tung     ANO 

b) Zdeněk Nejedlý – V. I. Lenin      ANO 

c) Emil Zátopek –  Emil Holub      NE 

d) Viktorie I. – Napoleon III.      ANO 

e) Jan Palach – Karel Čapek      NE 

9. Zařaďte následující lokality na území současných států (uveďte alespoň 1 

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

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

b) Efesos       Turecká republika/Turecko 

c) Machu Picchu       Peru 

d) Tádž Mahal                  Indická republika/Indie 

e) Aragónské království                                             Španělské království/Španělsko 

10. Přeložte následující věty a vysvětlete, k čemu se váží (za správný překlad 1 bod, 

za správné vysvětlení 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

a) Deutschland über alles    Německo nade vše; začátek pův. německé hymny,  

b) Habemus papam!  Máme papeže!; oznámení, že konkláve zvolilo nového papeže 

c) Νενικήκαμεν! (Nenikékamen!)  Zvítězili jsme! Dle legendy zvolání posla Feidippa, který běžel z 

bojiště u Marathónu do Athén oznámit vítězství nad Peršany a poté vyčerpáním zemřel 

 

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

(za každou správnou odpověď 2 body, celkem 6 bodů)  
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Guernica 

Pablo Picasso 

Kubismus, (surrealismus) 

 

12. Poznejte vynález podle vyobrazených indicií a uveďte jméno jeho 

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

 

 
 

 
 

 

Letadlo těžší než vzduch  

Bratři Orville a Wilbur Wright/ bratři Wrightové 
 

 

 

 

13. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 2 

body, celkem 8 bodů): 
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I.          
II.      

III.   
       IV.  

  

 

 
V. 

VI.  

 

a) Kterou událost zaznamenávají obrázky?  Stavba katedrály Sv. Víta na Pražském hradě 

b) Ke kterému českému panovníkovi  se váže počátek této události? Karel IV.    

c) Kdy byla dokončena stavba na obrázku č. IV.?  1929 

d) Jak se jmenuje osoba na obr. č. II.?   Petr Parléř  

 

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

označený obrázek 2 body, celkem 6 bodů) 
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a) Poutní kostel Svatého Jana Nepomuského na Zelené hoře, barokní gotika  

 

 
 

b) Obecní dům, secese 

 

 
 

c) Krak des Chevaliers, (křižácká) gotika  
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15. Ke každému portrétu uveď správné jméno osobnosti (za každou správnou 

odpověď 1 bod,   celkem 6 bodů) 
 

 

                     
A.     B.    C. 

 

 

                   
D.      E.    F.  

 

1. Karel Hynek Mácha; 2. Alžběta I.; 3. Alois Rašín; 4.  Mao Ce Tung; 5.  Josef Gabčík; 6.Tomáš 

Baťa; 7. Jan Kubiš; 8. Karel Kramář; 9.  Karel Havlíček Borovský; 10. Kim Ir Sen; 11. Marie Terezie; 

12.  S.M. Rothschild  

 

A. 11 (Marie Terezie)    C. 6 (Tomáš Baťa)     E. 9 (Karel Havlíček Borovský) 

B. 4  (Mao Ce Tung)      D. 5 (Josef Gabčík)    F. 3 (Alois Rašín)  

 

 

16. Ke každému jménu českého historika doplň  jedno jeho dílo (za každé dílo 

1 bod, max. 3 body) 

A. Josef Šusta     1.  „Československo v letech 1945-1948“ 

B. Petr Čornej     2. „Dvě knihy českých dějin.“  

C. Karel Kaplan    3.  „Lipanské ozvěny“ 

 

A. 2   B. 3    C. 1 
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17. Přiřaďte místa označená v mapě čísly k popsaným lokalitám a doplňte 

chybějící údaje  (za každou správnou odpověď 1 body, celkem 6 bodů, vždy označte i číslo 

lokality na mapě) 
 

 

 

 

a) Středisko Velké Moravy a centrum Moravsko-panonské diecéze....................... . 

 

 

b) V horním městě ................................................ je slavný chrám Svaté ......................., patronky horníků. 

 

c) Roku ................ vypuklo na Náchodsku selské povstání, které bylo  poraženo 

 

     u ...................................  

 

d) Pevnostní město .................... sloužilo za druhé světové války jako sběrný tábor židovského  

 

obyvatelstva. 

 

a2 Velehrad, b4 Kutná Hora - Barbory, c1 1775 - Chlumec nad Cidlinou, d3 Terezín 

 

18. Vyjmenujte buď dva odborné historické časopisy, nebo výstavní 

projekty zemského významu z poslední doby (za každý časopis či výstavu 1 bod, 

celkem 2 body, též možno 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 života – Rabbi Löw 

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

Past and Present       Kníže Václav, světec a panovník 

Kuděj       Střed Evropy okolo roku 1000 
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Annales, Geschichte und Gesellschaft 

 

 

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

části: 

Viz výše 

 

 

a)  Historie-Latinský jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 38  

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: -  

 

b)    Historie-Český jazyk 
         Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 14 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 46,00 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,21 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

c)   Historie-Základy společenských věd 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 17 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 42,47 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  11,74 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  - 

 

 

d)   Historie-Anglický jazyk   

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 10 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 71 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 40,70 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,43 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

e)   Historie-Ruský jazyk  

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: - 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: -  
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f)  Historie-Španělský jazyk 

      Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 35 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

g)    Historie-Francouzský jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,49 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

  

h)    Historie – Německý jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,85 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

i)    Historie – Psychologie 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 38,33 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,46 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

j)   Historie – Polský jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: - 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Test z Historie - varianta D (dvouoborové studium) 

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

 

 

TEST D 
 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 4 

body) 
 

…“Přesvědčeni jednak o škodlivosti všeho nátlaku na svědomí a jednak o velikém užitku, kterýž pro náboženství 

a stát z pravé křesťanské tolerance pochází, viděli Jsme se pohnuty, vyznavačům augsburgského a helvetského 

náboženství, pak nesjednoceným Řekům soukromé vykonávání jejich náboženství všude povoliti, bez ohledu na 

to, jestli toho kdy stávalo anebo kdy zavedeno bylo či nic. Katolickému náboženství samojedinému má přednost 

veřejného náboženského vykonávání zůstati, obojímu protestantskému náboženství však (…), kde se to podle níže 

uvedeného počtu lidí a podle možnosti obyvatelů učiniti dá.“ 

a) Napište název dokumentu      Toleranční patent  

b) Ve kterém roce byl dokument vydán?      1781 

c) Kdo tento dokument vydal?      Josef II. 

d) Jaké náboženské důsledky měl tento dokument?  v Čechách a na Moravě příslušníci tolerovaných církví 

občansky zrovnoprávněni s katolíky, vznik tolerančních modliteben, přestupy k tolerovaným církvím - 

obhajovány před spec. komisemi, 78 000 osob do roku 1787 ad. 

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

e) Rozhodčí řízení, forma smírné řešení sporu mezi dvěma státy      arbitráž 

f) Hnutí snažící se o sblížení a jednotu církví      ekumenismus 

g) Hnutí vypjatého a podezíravého antikomunismu v USA v 50. letech   mccarthismus 

h) Výboje husitů do okolních zemí     rejsy, spanilé jízdy 

i) Zvláštní vojenský oddíl pro politicky nespolehlivé brance v komunistickém Československu PTP 

    

3. Určete správný pojem dle popisu (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

a) Umělecký směr usilující o zachycení atmosféry místa v konkrétní chvíli   impresionismus 

b) Proces koncentrace obyvatelstva do měst      urbanizace 

c) Ruské označení pro střední až bohaté rolníky užívané i českými komunisty v období kolektivizace  

                  kulak 

d) Sídelní místo/město šlechtice či panovníka    rezidence 

e) Architektonický prvek, orámování otvoru pro dveře, např. do katedrály   portál 

f) Soubor duchovních písní určených pro křesťanskou bohoslužbu a soukromou modlitbu             
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              kancionál, graduál 

 

4. Přiřaďte správné datum k události (za každé správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

168 PNL, 1494, 1948, 1215, 410, 1882, 146 PNL, 1848, 490 PNL, 1919, 1774, 1212, 1492, 1828, 473, 1789, 

1951, 480 PNL, 1953, 1869 

Zničení Kartága                          146 PNL Přijetí ústavy USA                                         1789 

Dobytí Říma Vizigóty                        410 Magna Charta Libertatum                              1215 

Otevření Suezského průplavu            1869 Měnová odluka ČSR-Rakousko                      1919 

Objevení Ameriky K. Kolumbem      1492         Bitva u Marathonu                                 490 PNL 

Založení Vítkovických železáren      1828                                                                  Vznik Montánní unie (ESUO)                    1951                                                      

 

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

A. Franz Kafka  a) Lašské tance 

B. Leoš Janáček b) Perské listy 

C. Eneáš Silvius Piccolomini c) Proměna 

D. Karl Marx d) Historie česká 

E. Charles Louis Montesquieu e) Komunistický manifest 

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

 

6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za každou správnou odpověď 1 bod, 

celkem 5 bodů): 
 

a) Athéňan – 5. stol. př. n.l. – dramatik –  Král Oidipus           Sofoklés 

b) Toskánsko - 14. století - básník - Dekameron                Giovanni Boccaccio 

c) Česká královna - 16. stol. - dynastický sňatek - letohrádek v Královské zahradě Pražského hradu                                                                                         

Anna Jagellonská 

d) Příbor – 19./20. století – psychiatr – psychoanalýza               Sigmund Freud         

e) Slovák – 19./20. století – duchovní – prezident Slovenského státu za 2. světové války Jozef Tiso                           

  

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) Hradec Králové – Ostrava – Josefov – Terezín – Olomouc        (není pevnostní město) 

………………………………………………………………………………………………. 

b) NDR – Polsko – Dánsko – Maďarsko – Bulharsko      (nepatřilo do Varšavské smlouvy) 

……………………………………………………………………………………………….. 

c) Uhersko – Halič – Štýrsko – Korutany – Hesensko   (neleží na území Rakouska-Uherska) 

……………………………………………………………………………………………… 

d) Fidelio - Don Giovanni – Così fan tutte – Kouzelná flétna – Únos ze Serailu (nejde o operu W. A. 

Mozarta)…………………………………………………………………….. 

e) Soukup – Kramář – Stříbrný – Švehla – Rašín                          (nebyl mužem 28. října) 

……………………………………………………………………………………………….. 

8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky potkat? Odpovězte ano-ne 
(za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
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a) Fridrich Barbarossa – Soběslav II.     ANO 

b) Kníže Pribina – Mohamed      NE   

c) Antonín Dvořák – Johannes Brahms     ANO 

d) Věra Chytilová – Josef Kainar      ANO 

e) František Štěpán Lotrinský – František Palacký    NE 

 

9. Zařaďte následující lokality na území současných států (u každého bodu 

uveďte 1 stát, za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Hrad Windsdor Spojené království Velké Británie a Severního Irska/Velká Británie/Anglie 

b) Santiago de Compostella Španělské království/Španělsko (Galicie)  

c) Katyň                                        Ruská federace/Rusko 

d) Aventin              Italská republika/Itálie 

e) Medina     Království Saudské Arábie/Saudská Arábie 

10. Přeložte následující věty a vysvětlete, k čemu se váží (za správný překlad 1 bod, 

za správné vysvětlení 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

a) In God We Trust  Bohu důvěřujeme/ V Boha věříme; motto USA (a státu Florida)  

b) Princeps inter pares První mezi rovnými; sebe-označení Augusta - vznik principátu, státní formy v 

podstatě monarchické při zachování institucí republiky 

c) Ein Volk, ein Reich, ein Führer Jeden lid, jedna říše, jeden vůdce; nacistický slogan  

zdůrazňující tzv. vůdcovský princip  

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

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

  

Zmrtvýchvstáni Krista 

Mistr třeboňského oltáře 

Gotika (krásný sloh) 
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12. Poznejte vědecký objev podle vyobrazených indicií a uveďte jméno 

jeho objevitele (za každý údaj 1 bod, celkem 2 body) 
 

 
 

"X"  

 
 

 

První Nobelova cena za fyziku 

 

Rentgenové záření 

Wilhelm Conrad Röntgen 
 

 

 

13. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 2 

body, celkem 8 bodů): 
 

I.   

 
 

II.   
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 III.  

 

 
IV.  

 
V. 

 
VI. 

 

a) Kterou událost přibližují obrázky?     Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa 

b) Kdy se tato událost odehrála (datum ve tvaru den, měsíc, rok)?    21.8.1968 

c) Jak se jmenuje muž na prvním obrázku?      Alexandr Dubček 

d) Jaké byly důsledky této události?  "normalizace" komunistického režimu v Československu 

 

 

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

označený obrázek 2 body, celkem 6 bodů) 
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a) Chrám Svaté Barbory v Kutné Hoře, pozdní (vladislavská) gotika 

 

 
b) Zámek v Litomyšli, renesance 

 

 
 

c) Versailles, baroko, klasicismus, klasicizující baroko 
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15. Ke každému portrétu uveď správné jméno osobnosti (za každou správnou 

odpověď 1 bod,   celkem 6 bodů) 

                
A.     B.    C.  

 

 

                
D.     E.    F.  

 

1. Karel Kramář; 2. Božena Němcová; 3. Jiří Stříbrný; 4. Karolína Světlá; 5. Oldřich Nový;   6. Karel Čapek; 7. 

Vasco de Gama; 8. Winston Churchill; 9. Ludvík Svoboda; 10. Neville Chamberlain;  11. Kryštof Kolumbus; 12. 

Alexander Dubček  

 

A. 8 (Winston Churchill) C. 9 (Ludvík Svoboda)           E. 11 (Kryštof Kolumbus)  

B. 2 (Božena Němcová)  D. 6 (Karel Čapek)         F. 3 (Jiří Stříbrný)  

 

16. Ke každému jménu českého historika přiřaď jeho dílo (za každou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

 

A. František Palacký    1. „Druhá republika 1938-1939“ (s J. Gebhartem) 

B. František Šmahel    2. „Dějiny českého národa v Čechách i v Moravě“ 

C. Jan Kuklík     3. „Husitská revoluce I-IV“ 

 

A. 2   B. 3      C. 1 
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17. Přiřaďte místa označená v mapě čísly k popsaným lokalitám a doplňte 

chybějící údaje  (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 6 bodů, vždy označte i číslo lokality 

na mapě) 
 

 
 

a) Roku ........... došlo k vyvraždění Slavníkovců v ........................... 

 

b) Basilejská kompaktáta byla vyhlášena na sněmu v ..................... 

 

c) Vojenská pevnost .......................u Jaroměře je pojmenovaná podle rakouského císaře. 

 

d) Nejvýznamnější prvorepubliková obuvnická firma .................. měla sídlo v městě ........................ 

 

a1 995-Libice nad Cidlinou, b3 Jihlava, c4 Josefov, d2 Baťa - Zlín 

 
 

18. Vyjmenujte buď dva odborné historické časopisy, nebo výstavní 

projekty zemského významu z poslední doby (za každý časopis či výstavu 1 bod, 

celkem 2 body, též možno 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 života – Rabbi Löw 

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

Past and Present       Kníže Václav, světec a panovník 

Kuděj       Střed Evropy okolo roku 1000 

Annales 

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

části: 

Viz výše 

 

 

a)  Historie-Latinský jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: -  

 

b)    Historie-Český jazyk 
         Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 13 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 63 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,23 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,10 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

c)   Historie-Základy společenských věd 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 15 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,40 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  11,11 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  - 

 

 

d)   Historie-Anglický jazyk   

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 69 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,75 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,83 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

e)   Historie-Ruský jazyk  

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 55 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: -  

 

f)  Historie-Španělský jazyk 

      Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
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 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

g)    Historie-Francouzský jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

  

h)    Historie – Německý jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: - 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

i)    Historie – Psychologie 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 35,63 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,60 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

j)    Historie – Polský jazyk 

       Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: - 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 
 

 

Ostrava  23. 6. 2010 

 

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