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
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie
Přijímací test z historie 2012

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4
body)
A poněvadž strana pod jednou v tomto království náboženství své volně a svobodně provozuje
a strana pod obojí, k téže konfesi české se přiklánějící, jí v tom žádné překážky neb vyměření
nečiní, aby tehdy v tom rovnost zachována býti mohla, protož jim k tomu povolovati, moc a
právo dávati ráčíme, aby i často dotčení sjednocení stavové podobojí, jakž stav panský,
rytířský, tak i Pražené, Horníci a jiná města s lidmi poddanými jich a sumou všichni, kteří
dotčené konfesí české…přiznali a přiznávají, žádného nevymiňujíce, tolikéž náboženství své
křesťanské pod obojí podle též konfesí a svého mezi sebou učiněného porovnání a sjednocení,
volně a svobodně všudy a na všelikém místě provozovati a vykonávati, při víře a náboženství
svém, též při kněžstvu a řádu církevním, kterýž mezi nimi jest anebo od nich nařízen bude...
a) Jak se nazývá listina, ze které pochází ukázka?
svobodu

Majestát

b) Uveďte jméno panovníka, který ji vydal.

Rudolf II.

c) V kterém roce se tak stalo?

1609

na

náboženskou

d) Jak se nazývá stavovský dokument o společném vyznání víry, jehož znění listina
potvrzovala?
Česká konfese

1

2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4
body)
a) člověk pověřený ve středověku založením vsi nebo města
I. rychtář

III. lokátor

II. fojt

IV. purkmistr

b) politika usmiřování Německa ústupky ve 30. letech 20. století
I. izolacionismus

II. konservatismus

III. liberalismus

IV. appeasement

c) smlouva o vzájemných vztazích uzavřená mezi státem a katolickou církví
I. pakt

II. konkordát

III. majestát

IV. bula

d) prostředek vytlačený či jinak připevněný na dokumentu, sloužící k ověření jeho pravosti
I. signum

II. pečeť

III. erb

IV. suplika

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 6 bodů)
a) Osobní služba rolníků pro majitele panství ve feudálním systému.

robota

b) Proces přeměny agrární země v průmyslovou.

industrializace

c) Proces šíření křesťanství.

christianizace

d) Pomocná věda historická zabývající se symbolikou znaků a erbů.

heraldika

e) Ekonomická teorie, ve které se vývoz upřednostňuje před dovozem.

merkantilismus

f) Jednota církve a státu, kde císař je zároveň také nejvyšším církevním představitelem.
caesaropapismus

4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů)
995, 1882, 1919, 1158, 1740, 1310, 1899, 1969, 997, 1085, 1918, 1416, 1306, 476, 1961,
1555, 451, 1713, 1415, 1517
Mírová smlouva v Saint-Germain

1919 Vyhlášení 95 tezí Martina Luthera

1517

Vladislav II. českým králem

1158 Nástup Lucemburků na český trůn

1310

Pragmatická sankce

1713 Úmrtí Vojtěcha Slavníkovce

Bitva na Katalaunských polích
Přistání člověka na Měsíci

451 Počátek Hilsneriády
1969 Upálení Jeronýma Pražského

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 6 bodů)
A. Franklin Delano Roosevelt

a. Kuomintang

B. James Cook

b. raabizace

C. Al Capone

c. Havaj
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997
1899
1416

D. Sunjatsen

d. prohibice

E. Milada Horáková

e. monstrproces

F. Marie Terezie

f. New Deal

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

6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod,
celkem 5 bodů)
a) podnikatel – Zlín – letecká nehoda - 19. / 20. století

Tomáš Baťa

b) 1969 – student – Václavské náměstí – tragický čin

Jan Palach

c) římský vojevůdce – boje v Galii – zavražděn – Veni, vidi, vici

Gaius I. Caesar

d) abatyše kláštera – 13. století – Praha – svatořečena

Sv. Anežka Česká

e) choť Ludvíka XVI. – dcera české královny – popravena - 18. století

Marie Antonietta

7. Podtrhněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč
(za správně podtržený údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů)
a) Jindřich VII. Tudor – Jindřich IV. Navarský – Jindřich II. Plantagenet – Vilém I. Dobyvatel
− Richard I. Lví srdce
(Jindřich IV. Navarský byl francouzským králem, ostatní anglickými králi)
……………………………………………………………………………………..
b) Antonín Švehla – Alois Rašín – Karel Kramář – Milan Hodža – Vlastimil Tusar
(Nebyl nikdy předsedou čs. vlády)
……………………………………………………………………………………..
c) Mikuláš Koperník - Galileo Galilei - Mikuláš Kusánský - Giordano Bruno - Johannes
Kepler
(Nebyl astronomem)
…………………………………………………………………………………….
d) Bitva u Dessavy – bitva u Nördlingenu – bitva u Jankova – bitva u Kresčaku – bitva u
Lützenu
Bitva u Kresčaku není bitvou 30-leté války
…………………………………………………………………………………….
e) františkáni – dominikáni – benediktini – adamité – premonstráti
Adamité nejsou církevním řádem ale sektou
……………………………………………………………………………………
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8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého života potkat?
Odpovězte ano – ne (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů)
a) Karel Veliký – Ibráhím ibn Jákúb

Ne

b) Jean-Jacques Rousseau – Ludvík XVI.

Ano

c) Vincent Van Gogh – Karel Marx

Ano

d) Miguel de Cervantes – Dante Alighieri

Ne

e) J. V. Stalin – Mahátma Gándhí

Ano

9. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů)
a) Remeš
Francie
b) Brixen
Itálie
c) Granada
Španělsko
d) místo tzv. bitvy tří císařů Česká republika
e) hrad Wawel

Polsko

10. Vyberte autory následujících citátů (za správně vybraného autora 2 body,
celkem 6 bodů)
a) Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.
Marcus Portius Cato
b) Moji Pražané mi rozumějí.
W. A. MOZART
c) Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. V. HAVEL
Periklés, Marcus Portius Cato, W. A. Mozart, Alexander Dubček, Karel Havlíček Borovský,
Václav Havel

11. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď
1 bod, celkem 9 bodů)

a) Napište název stavby, ve kterém městě se nachází a v jakém slohu byla postavena.
b) Uveďte jméno autora obrazu, směr, který reprezentoval, a jméno dalšího
představitele.
c) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky.
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Schönbrunn, Vídeň, baroko

a)

P. Picasso, kubismus, Emil
Filla, Václav Špála, Georges
Braque….

b)

gotika, vnější opěrný systém,
fiály, žebrová klenba, lomený
oblouk oken ….

c)
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod,
celkem 4 body)

1. Kterou historickou událost zachycují obrázky? POPRAVA 27 ÚČASTNÍKŮ
POVSTÁNÍ
2. Ve kterém roce a na kterém konkrétním místě k ní došlo?

1621, Staroměstské náměstí

3. Uveďte jméno panovníka, za jehož vlády k události došlo. Ferdinand II.
4. Jak s touto událostí souvisí postava Jana Mydláře?
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byl zde popravčím /katem

13. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem z dějin starověkého Řecka jejich
pole působnosti (za správné přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů)
1. Epikúros

A. fyzika

2. Xenofón

B. filosofie

3. Sofokles

C. literatura

4. Práxitelés

D. sochařství

5. Archimédés

E. dějepisectví

1.
B

2.
E

3.
C

4.
D

5.
A

14. Seřaďte chronologicky od nejstarší po nejmladší tyto události (za správné
seřazení 1 bod, celkem 5 bodů)
a) 1 Bitva u Chaironeie (338 PNL) – 2 Vyhnání tyranů z Atén (510 PNL) - 3 Výbuch
Vesuvu
(79) – 4 Třetí punská válka (149-146 PNL) - 5 Námořní bitva u Aktia (31 PNL)
2, 1, 4, 5, 3
b) 1 Počátek stoleté války (1337) – 2 Ukončení stoleté války (1453) – 3 Přesídlení papeže do
Avignonu (1309) – 4 Bitva u Kresčaku (1346) – 5 Turecké vítězství na Kosově poli (1389)
3, 1, 4, 5, 2
c) 1 Dobytí Bastilly (1789) - 2 Bitva u Waterloo (1815) - 3 Druhé francouzské císařství
(1852)
- 4 Státní převrat – nástup Napoleona Bonaparta (1799) - 5 První francouzské císařství
(1804)
1, 4, 5, 2, 3
d) 1 Pakt Společnosti národů (1919) – 2 Vznik samostatného československého státu (1918) –
3 Vznik KSČ (1921) – 4 Přijetí ústavy ČSR (1920) – 5 Sarajevský atentát (1914)
5, 2, 1, 4, 3
e) 1 Začátek války ve Vietnamu (1964) - 2 Operace Pouštní bouře a osvobození Kuvajtu
(1991) – 3 Nástup M. S. Gorbačova do čela SSSR (1985) – 4 Konference o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě v Helsinkách (1975) – 5 Vstup České republiky do NATO (1999)
1, 4, 3, 2, 5
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou
odpověď 1 bod, celkem 6 bodů)

A

B

D

C

E

F

1. Klement Gottwald, 2. Winston Churchil, 3. Nelson Mandela, 4. František Palacký, 5.
Martin Luther King, 6. Neville Chamberlain, 7. Jan Masaryk, 8. Oliver Cromwell, 9. Marie
Curie - Sklodowska, 10. František Ladislav Rieger, 11. Edith Piaf, 12. Jindřich VIII.

A

2

C

12

E

9

B

4

D

5

F

1
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16. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami
(za správné podtržení 1 bod, celkem 4 body)
a) Kdo je spojen s vynálezem bleskosvodu?
Pierre Curie – Benjamin Franklin – Prokop Diviš – Graham Bell
b) Které osobnosti podepsaly Mnichovskou dohodu?
Neville Chamberlain – Konrád Henlein – Édouard Daladier – Joachim von Ribbentrop

17. Prohlédněte si mapu a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod,
celkem 6 bodů)

1. O jakou koloniální říši se jedná (rok 1921, mateřská země a evropské državy jsou záměrně
vynechány)?

BRITSKOU

2. a) Jak nazýváme válečný konflikt, který tato mocnost měla s jihoafrickými osadníky na
konci 19. století? Búrské války
b) Jak se jmenovala panovnice této mocnosti, za jejíž vlády se konflikt odehrál? Viktorie
3. Jaká koloniální mocnost měla v této době pod kontrolou většinu severní Afriky (například
dnešní Alžírsko či Mauritánie)?

FRANCIE

4. a) Jaká osobnost se Vám vybaví v souvislosti s dekolonizací Indie?
b) Svou odpověď zdůvodni.
Gándhí, který proslul taktikou pasivního odporu proti britské nadvládě. Za správnou
odpověď mohou být uznány i jiné osobnosti - například Jiří VI., za jehož vlády (nad
Britským impériem) byla vyhlášena nezávislost Indie.
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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 možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,21
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,78
Decilové hranice výsledku zkoušky: -

b) Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,00
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,56
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
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie
Přijímací test z historie 2012

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 4
body)
Ústřední výbor strany se po Stalinově smrti začal přísně a důsledně orientovat na
objasňování nepřípustnosti glorifikace jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi
nadčlověku s nadpřirozenými vlastnostmi boha, neboť něco takového je duchu marxismu leninismu cizí. Tento člověk pak jakoby všechno ví, všechno vidí, za všechny myslí a všechno
může udělat; ve svém jednání je neomylný. Taková představa o člověku, konkrétně řečeno o
Stalinovi, se u nás pěstovala mnoho let… který se v určité etapě stal zdrojem celé řady
dalekosáhlých a velmi těžkých deformací stranických zásad, stranické demokracie a revoluční
zákonnosti.
a) Uveďte jméno autora projevu, z něhož pochází ukázka?

N. S. Chruščov

b) Při jaké příležitosti byl projev přednesen?

při XX. sjezdu KSSS

c) V kterém roce se tak stalo?

1956
odhalení kultu osobnosti J. V. Stalina

d) V čem spočíval význam projevu?
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2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4
body)
a) nejvyšší moc státu nad jeho územím a nezávislost v mezinárodních vztazích
I. suverenita

II. interregnum

III. protektorát

IV. despocie

b) církevní sněm biskupů, jenž má za cíl projednat a urovnat záležitosti církevní nauky a
praxe
I. konfese

II. konkordát

III. koncil

IV. konkláve

c) název ekonomické teorie, ve které se vývoz upřednostňuje před dovozem
II. populacionismus III. merkantilismus IV. fyziokratismus

I. konservatismus

d) potomci nizozemských osadníků na území Jižní Afriky
I. Búrové

II. puritáni

III. gézové

IV. Otcové poutníci

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 6 bodů)
a)

Spojení

tělesné

a

duševní

dokonalosti.

kalokagathie
b) Církevní stavba vybudovaná na kruhovém půdorysu.

rotunda

c) Proces restrukturalizace sovětské ekonomiky v 80. letech 20. století.

perestrojka

d)

Organizovaná

výroba

založená

na

dělbě

práce.

manufaktura
e) Soubor pravidel pospolitého života v chudobě a celibátu v církevním řádu.

řehole

f) Teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin.

rasismus

4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů)
1789, 1815, 1912, 1054, 1421, 1526, 1158, 1914, 1993, 1944, 1813, 1776, 1938, 451, 1989,
476, 1085, 1426, 1555, 1066
Potopení Titanicu

1912 Čáslavský sněm

1421

Bitva u Lipska

1813 Slovenské národní povstání

1944

Vratislav II. českým králem

1085 Rozdělení ČSFR

1993

Zánik Západořímské říše
Bitva u Moháče

476 Deklarace nezávislosti USA

1776

1526 Rozkol mezi západokřesťanskou a
východokřesťanskou církví
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1054

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 6 bodů)
A. Petr Chelčický

a. bitva u Slavkova

B. Neil Armstrong

b. „přítel lidu“

C. Michail I. Kutuzov

c. Das Kapital

D. Jean Paul Marat

d. Ústava

E. Karl Marx

e. O boji duchovním

F. Platón

f. Apollo

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

6. Poznejte osobnost podle uvedených indicií
(za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů)
a) český atlet – běh na dlouhé tratě – Olympiáda v Helsinkách 1952

Emil Zátopek

b) historik – Hodslavice – předseda Slovanského sjezdu – austroslavismus

František

Palacký
c) velitel vojsk – Svatodušní bouře – šlechtic – bombardování Prahy

Windischgrätz

d) Francie - módní návrhářka – parfém No. 5 - 19. / 20. století

Coco Chanel

e) orientální tanečnice – trest smrti – pobyt na Jávě – agentka za I. svět. války Mata Hari

7. Podtrhněte, co do uvedené řady nepatří, a vysvětlete proč
(za správně podtržený údaj 1 bod, za správné vysvětlení 1 bod, celkem 10 bodů)
a) Akční program - Dva tisíce slov - Moskevský protokol - Brežněvova doktrína - Několik vět
(Neváže se k roku 1968 ale 1989)
…………………………………………………………………………………………………..
b) Solón - Pompeius - Cicero - Seneca - Plautus
(Nebyl Říman, ale Řek)
…………………………………………………………………………………..........................
c) Boleslav I. – Vladislav II. – Karel IV. – Břetislav I. – Přemysl Otakar II.
(Karel IV. byl Lucemburk, ostatní Přemyslovci)
………………………………………………………………………………………………….
d) Giovanni Domenico Orsi – Petr Parléř - Carlo Lurago - Killián Ignác Dienzenhofer - Jan
Bernard Fischer z Erlachu
(Nebyl barokním stavitelem)
………………………………………………………………………………………………….
e) Konrad Adenauer - Margareth Thatcherová – Antonín Švehla - Imre Nagy - Joachim von
Ribbentrop
(Nebyl předsedou vlády)
………………………………………………………………………………………………….
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8. Mohly se tyto osobnosti teoreticky za svého života potkat?
Odpovězte ano – ne (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů)

a) Xerxés I. - Augustus

Ne

b) Francis Drake - James Cook

Ne

c) Alžběta I. – Maxmilián II.

Ano

d) Klement Gottwald - Leonid Iljič Brežněv

Ano

e) císař Hirohito – Edouard Daladier

Ano

9. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů)
a) bitva u Borodina
b) Tridentský koncil
c) Guernica

Rusko
Itálie
Španělsko

d) Kostnice
e) Carcassonne

Německo
Francie

10. Vyberte autory následujících citátů (za správně vybraného autora 2 body,
celkem 6 bodů)
a) Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.
b) Vím, že nic nevím.
c) Kdyby nebylo Rakouska, musili bychom ho vytvořit.

Winston Churchill
Sókratés
František PALACKÝ

František Ladislav Rieger, Sókratés, Charles de Gaulle, František Palacký, Winston Churchill,
Hérakleitos z Efesu

11. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky
(za každou spránou odpověď 1 bod, celkem 9 bodů)
a) Uveďte přesný název stavby, architektonický styl, a co měla stavba svými výjevy
symbolizovat.
b) Uveďte jméno malíře obrazu a jméno panovníka, který je na obraze zpodobněn a na
jehož dvoře malíř působil. Který výtvarný sloh reprezentuje?
c) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky.
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Triumfální/Vítězný oblouk v Paříži,
empír, slavná Napoleonova
vítězství

a)

Guiseppe Arcimboldo, Rudolf II.,
manýrismus

b)

románský sloh; rotunda, široké
mohutné zdi, úzká sdružená okna,
apsida, valená klenba ….

c)
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod,
celkem 4 body)

1. Jakou historickou událost zachycují obrázky?

puč KSČ

2. Kdy se tato událost odehrála? (měsíc a rok)

únor 1948

3. Jak se jmenuje muž promlouvající k davům z prvního obrázku?

Klement Gottwald

4. Jak se nazývaly ozbrojené oddíly, které můžeme vidět na obrázcích?

Lidové milice
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13. Přiřaďte k jednotlivým osobnostem z dějin starověkého Řecka jejich
pole působnosti (za správné přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů)
1. Myrón
2. Eurípidés
3. Démokritos
4. Thúkýdidés
5. Hippokratés

A. filosofie
B. lékařství
C. literatura
D. sochařství
E. dějepisectví

1.

2.

3.

4.

5.

D

C

A

E

B

14. Seřaďte chronologicky od nejstarší po nejmladší tyto události
(za správné seřazení 1 bod, celkem 5 bodů)
a) 1 vyvraždění Slavníkovců (995) – 2 konkordát wormský (1122) – 3 Karel Veliký
korunován
císařem (800) – 4 verdunská smlouva (843) – 5 bitva na řece Lechu (955)
3, 4, 5, 1, 2
b) 1 Bitva na Moravském poli (1278) – 2 Nástup Lucemburků na český trůn (1310) – 3 Smrt
Karla IV. (1378) – 4 Založení Karlovy univerzity (1348) – 5 Vymření Přemyslovců
v mužské linii (1306)
1, 5, 2, 4, 3
c) 1 Rakousko-uherské vyrovnání (1867) – 2 Vyhlášena oktrojovaná říšská ústava (1849) –
3 Říjnový diplom (1860) – 4 Fundamentální články (1871) – 5 Slovanský sjezd v Praze
(1848)
5, 2, 3, 1, 4
d) 1 Vznik KSČ (1921) – 2 Nástup J. V. Stalina k moci (1924) – 3 Založení Komunistické
internacionály (1919) – 4 Únorová revoluce v Rusku (1917) – 5 Brestlitevský mír (1918)
4, 5, 3, 1, 2
e) 1 Povstání generála Franka ve Španělsku (1936) – 2 „Křišťálová noc“ vyvražďování Židů v
Německu (1938) – 3 Nástup A. Hitlera k moci (1933) – 4 „Noc dlouhých nožů“ (1934) –
5 Zhroucení obchodu s akciemi na newyorské burze, začátek světové hospodářské krize
(1929)
5, 3, 4, 1, 2
16

15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za každou správnou
odpověď 1 bod, celkem 6 bodů)

A

B

C

D

E

F

1. Marie Terezie, 2. Mao Ce-tung, 3. Kateřina Veliká, 4. Karel Veliký, 5. Edvard Beneš, 6.
Che Guevara, 7. Fiedel Castro, 8. Abraham Lincoln, 9. Alois Rašín, 10. Kim Ir-sen, 11.
Napoleon Bonaparte, 12. George Washington
A

6

C

12

E

9

B

11

D

1

F

2
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16. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami
(za správné podtržení 1 bod, celkem 4 body)
a) Které české královny byly manželkami Karla IV.?
Anna Falcká – Eliška Přemyslovna – Judita Durynská – Blanka z Valois
b) Kdo nepatřil mezi tzv. Pátečníky?
Alois Rašín – Karel Kramář – Jan Masaryk – Edvard Beneš

17. Prohlédněte si mapu a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod,
celkem 6 bodů)

1. O jakou koloniální říši se jedná (počátek 19. století, mateřská země a evropské državy
jsou záměrně vynechány)? PORTUGALSKO
2. Který mořeplavec z této země poprvé obeplul Mys Dobré naděje? Bartolomeo Diaz
3. a) Jak se jmenoval mořeplavec, který pak doplul až do Indie? Vasco da Gama
b) V kterém roce se mu to podařilo? 1498
4. a) Jak se nazývá smlouva z roku 1494 vydaná pod patronací papeže Alexandra VI.,
která rozdělila svět do dvou sfér vlivu?
b) Kterých mocností se týkala?
a) Tordesillaská smlouva / smlouva z Tordesillas
b) Španělska a Portugalska
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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: 44
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,82
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,13
Decilové hranice výsledku zkoušky: -

b) 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: 82
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,83
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,13
Decilové hranice výsledku zkoušky: Ostrava 21. 6. 2012
Za správnost odpovídá: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
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