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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

1.  Studijní program B7105 Historické vědy 
 

Studijní obor: Historie 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

TEST C - JEDNOOBOROVÉ 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2014 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….…. 

Studijní kombinace: ………………………………………….Výsledný počet bodů: …….. 

 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímajícího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 a že se seznámím s výsledky 
přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky. 
Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku. 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 

1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

Určete dokument, ze kterého následující ukázka pochází, rok vzniku a jméno panovníka, 

za jehož vlády byl vydán. 

„Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v českém království, v rozličných 

záležitostech na pražském vysokém učení si osvojil k užívání tři hlasy, jak nás o tom došla věrohodná zpráva, a 

poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za 

nespravedlivé a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel…“ 

Dekret kutnohorský (18. ledna 1409), Václav IV. 

 

2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 body) 

a) Jak zní historický termín pro soupis povinností poddaných vůči vrchnosti 

 I. bula II. zemské desky III. smolná kniha IV. urbář 

b)     Avantgardní umělecké hnutí, zobrazující předměty pomocí geometrických tvarů 

I. expresionismus II. dadaismus III. kubismus IV. surrealismus 

c) Který politik nepodepsal roku 1918 zákon o zřízení samostatného státu československého 

 I. K. Kramář II. A. Švehla III. V. Šrobár IV. F. Soukup 

d) Jak se označuje plán z roku 1890 snažící se o česko-německé vyrovnání 

 I. říjnový diplom II. statuta III. fundamentálky IV. punktace 

 

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

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

b) Okna s obrazy z barevných skel     vitráž (vitraj) 
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c) Předmět na uchovávání a prezentaci ostatků svatých                relikviář 

d) Zemský zákoník vydaný roku 1500, ve kterém získala šlechta v českých zemích výsadní postavení na úkor 

královských měst       Vladislavské zřízení zemské 

e) Proces přeměny individuálního soukromého zemědělství ve společné          kolektivizace 

 

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

1967, 2004, 60 př. n. l., 1999, 1158, 732, 1939, 631, 1434, 1182, 1942, 1781, 43 př. n. l., 1260, 1789, 1918, 1977, 

1278, 1436, 1920 

 

Brestlitevský mír      1918 

První triumvirát        60 př.n.l. 

Toleranční patent      1781 

Vstup ČR do EU       2004 

Bitva u Kressenbrunnu 1260 

 

IV. sjezd českosl. spisovatelů   1967 

Bitva u Vogastisburgu   631 

Uzavření českých VŠ    1939 

Basilejská kompaktáta    1436 

Vznik Markrabství moravského 1182 

 

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 10 bodů) 

1) Walt Disney    a. Kniežky o svatokupectví 

2) František Škroup  b. Love me tender 

3) Alfons Mucha   c. Cesta do středu Země 

4) Jan Hus   d. Mickey Mouse 

5) Eukleidés   e. Robinson Crusoe 

6) Alexander Graham Bell f. Základy geometrie 

7) Ferdinand Porsche   g. Slovanská epopej 

8) Daniel Defoe   h. vynález telefonu 

9) Jules Verne   ch. Volkswagen Brouk 

10) Elvis Presley   i. Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka 

 

1. ( d  ) 2. ( i ) 3. ( g ) 4. ( a ) 5. ( f ) 6. ( h ) 7.( ch ) 8. ( e ) 9. ( c ) 10. ( b ) 

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

 5 bodů) 

a) Habsburk – český král – manželka Anna Jagellonská – 16. století Ferdinand I. 

b) USA – prezident – 60. léta 20. století – Karibská krize  John Fitzgerald Kennedy 

c) Příbor – 19./20. století – lékař – psychoanalýza                Sigmund Freud         

d) Číňan – 20. století – Velký kormidelník – Kulturní revoluce  Mao Ce-tung 

e) Slavníkovec – 10. století – pražský biskup − mučednická smrt  svatý Vojtěch 
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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) Sparta – Kartágo – Atény – Delfy – Mykény     

Kartágo, neleží na území Řecka 

b) adamité – františkáni – benediktýni – dominikáni – premonstráti   

adamité, nejsou církevním řádem, ale sektou 

c) Anna Svídnická – Eliška Přemyslovna – Blanka z Valois – Alžběta Pomořanská – Anna Falcká   

Eliška Přemyslovna, nebyla manželkou Karla IV. 

d) Josip Broz Tito – János Kadár – Wojciech Jaruzelski – Konrad Adenauer – Todor Živkov 

Konrad Adenauer, nebyl komunistickým politikem  

e) Rafael Santini – Sandro Botticelli – Hieronymus Bosch – Niccolo Machiavelli – Albrecht Dürer  

Niccolo Machiavelli, nebyl malířem  

 

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

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

a) Seneca – Platon        NE 

b) Zikmund Lucemburský – Ulrich Zwingli    NE 

c) Karl Marx – Karel Havlíček Borovský      ANO 

d) Lev Nikolajevič Tolstoj – Wolfgang Amadeus Mozart   NE 

e) Kateřina II. Veliká – Marie Antoinetta    ANO  

 
9. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 

(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Katedrála Notre Dame    (FRANCIE) 

b) Bitva u Stalingradu    (RUSKO) 

c) Sarajevo    (BOSNA A HERCEGOVINA) 

d) Starověký městský stát Sparta  (ŘECKO) 

e) Magna charta libertatum  (ANGLIE/VELKÁ BRITÁNIE) 

 

10. Je výrok pravdivý? Odpovídejte ANO - NE. Pokud NE, uveďte důvod (za každou 

správnou odpověď 1 bod celkem 2 body) 

1. Roku 1212 obdržel Přemysl Otakar II. od římského krále Fridricha II. tzv. Zlatou bulu sicilskou.    

      NE, byl to Přemysl Otakar I. 

 

2. V říjnu 1968 přijal parlament zákon o federativním uspořádání Československa. Tím také došlo ke změně názvu 

státu na Československá socialistická federativní republika. 

               ANO 
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11. Doplňte jména historických osobností, které jsou charakterizovány 

v následujících textech (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 2 body) 

Narodil se v roce 1883 v Praze. Patřil k německy píšícím spisovatelům židovského původu. Studoval práva, 
během nichž se setkal s Maxem Brodem. Měl komplikovaný vztah s ženami, trpěl depresemi, sám se považoval za 
ztroskotance a nepochopeného. Onemocněl tuberkulózou, která mu nakonec přivodila v roce 1924 smrt. Jako 
spisovatel nebyl za svého života příliš známý, proslulosti dosáhl až po své smrti a dnes patří k významným 
spisovatelům 20. století.  
FRANZ KAFKA 

Česká automobilová závodnice narozená v roce 1900 v Olomouci. Pracovala v Brně jako bankovní úřednice, kde 
se seznámila se svým manželem. Ten ji přivedl k automobilovým závodům. Nejprve s ním jezdila jako 
spolujezdkyně, poté závodila sama na vozech Bugatti a dosahovala výborných výsledků. V roce 1928 měl její 
manžel smrtelnou nehodu, což ji vedlo k ukončení kariéry závodnice. Dále se věnovala organizační práci 
v motoristickém sportu. Dožila se velmi vysokého věku – 93 let. 
ELIŠKA JUNKOVÁ 

 

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

1 bod, celkem 6 bodů) 

1. Uveďte název stavby a zemi, ve které se nachází. (2 body) 

 Machu Picchu, Peru 
 
2. Napište název architektonického stylu a uveďte dva jeho typické znaky. (2 body) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empír, vychází z antiky, sloupoví, 
motiv slunce, slepé arkády, portikus, 
trojúhelný tympanon, 
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3. Uveďte jméno malíře obrazu a směr, který reprezentoval. (2 body) 

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

1. Jakého problému (a ve které zemi) se týkají obrázky? rasová segregace/diskriminace v 

USA  

 

2. Kterou organizaci představuje shromáždění v bílých kápích?    Ku-klux-klan 

 

3. Jak se jmenuje muž hovořící do mikrofonů na posledním obrázku?    Martin Luther King 

 

4. Jaké nejvyšší ocenění obdržel za své aktivity?       Nobelova cena míru 

Claude Monet, impresionismus  
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14.  Zakroužkováním ANO či NE určete, zda jsou události v časové řadě 
řazeny chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, 
celkem 5 bodů) 
a) Vojenská reforma Gaia Maria – Sullova diktatura v Římě – Catilinovo spiknutí – První triumvirát – Druhý 

triumvirát  

ANO NE 

b) Volba Rudolfa Habsburského říšským králem – Bitva na Moravském poli – Braniboři v Čechách – Poprava 

Záviše z Falkenštejna před Hlubokou – První ražba pražského groše 

ANO NE 

c) Vyhlášení Code civil ve Francii – Zánik Svaté říše římské – Bitva u Slavkova – Bitva u Borodina – Bitva u 

Lipska 

ANO NE (1,3,2,4,5) 

d) Potopení Lusitanie – Bolševická revoluce v Rusku – Vstup USA do 1. světové války – Tříkrálová deklarace – 

Pittsburská dohoda 

ANO NE (1,3,2,4,5) 

e) Vítězství KSČ v parlamentních volbách – Klement Gottwald premiérem – Vítězný únor – Přijetí Ústavy 9. 

května v ČSR – Klement Gottwald prezidentem 

ANO NE 

 
15. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami (za správné podtržení 
1 bod, celkem 4 body)  
a) Kdo byl husitským vojevůdcem? 

Jeroným Pražský – Jan Roháč z Dubé – Jan Želivský – Prokop Holý 

b) Kdo se stal významným režisérem? 

Martin Frič – Věra Chytilová – Dana Medřická – Jaroslav Ježek 

 

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

 A     B    C 
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D     E       F  
 
Heinrich Himmler, Vladislav II. Jagellonský, Alžběta II., Alexander Dubček, Karel IV., Joseph Goebbels, Nataša 
Gollová, Franz Schubert, Antonín Zápotocký, Anna Boleynová, Zita Kabátová, Ludwig van Beethoven. 
 
 
A Karel IV.   B Alexander Dubček C  Anna Boleynová 
 
D Nataša Gollová   E    Ludwig van Beethoven  F  Heinrich Himmler 

 
 

17. Určete, co zobrazuje následující karikatura (za každou správnou odpověď 

1 bod, celkem 4 body)   

1. Koho karikatura zobrazuje? 
2. Co představuje dokument, který padá z ruky? 

        3.   Ke které události se tato karikatura váže? 
        4.   Jaký název nesla operace, jež s touto událostí  
              souvisela? 

 
 
 
1. J.V. Stalina a A. Hitlera 
 
2. Pakt Ribbentrop-Molotov o neútočení (23. 8. 1939) 
 
3. Napadení Sovětského svazu německou armádou 22. 6. 1941 
 
4. operace Barbarossa  
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18. Doplňte chybějící názvy míst a zaznačte je číslem do kroužků na mapě 

(každá správná odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1. Uveďte název významného lázeňského města, pro které je charakteristická architektura Dušana Jurkoviče a 

nejproslulejším léčivým pramenem Vincentka…………….Luhačovice 

2.  Panství Žerotínů, jehož rozkvět je spjat s osobou Jana mladšího ze Žerotína, který zde nechal vybudovat 

renesanční zámek. Místo je neblaze proslulé i tzv. čarodějnickým procesy na konci 17. 

století…………………………………..Velké Losiny 

3. Uveďte název města, které bylo v roce 1420 založeno husity, stalo se jejich centrem a v jeho čele stál i Jan 

Žižka…………………………….. Tábor 

4. Zámek nedaleko Benešova, který se stal hlavním sídlem arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a jeho 

manželky Žofie Chotkové……………… Konopiště……………………………… 

5. Uveďte název města, nacházejícího se v severních Čechách, které se po mnichovské dohodě v roce 1938 stalo 

hlavním sídlem sudetské župy. Významnou dominantou v blízkosti města je vysílač na Ještědu…………………… 

Liberec. 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 
Viz výše 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 36 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,17 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,36 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST D - JEDNOOBOROVÉ 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2014 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….…. 

Studijní kombinace: ………………………………………….  Výsledný počet bodů: …….. 

 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímajícího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 a že se seznámím s výsledky 
přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky. 
Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku. 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 

 
1. Přečtěte si text a odpovězte na otázky (za správnou odpověď 1 bod, celkem 3 body) 

Kdo je autorem projevu, kdy a kde jej přednesl? 

„Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona: Za touto linií leží všechna 

hlavní města staré střední a východní Evropy: Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a 

Sofie. Všechna tato vynikající města a jejich obyvatelé se nacházejí v něčem, co musíme nazvat sovětskou sférou 

… Komunistické strany, které byly ve všech těchto východních státech Evropy velmi malé, dosáhly postavení a 

moci, které neodpovídají počtu jejich členů, a všude chtějí dosáhnout totalitní kontroly. Téměř ve všech těchto 

zemích převládají policejní vlády, s výjimkou Československa zde neexistuje pravá demokracie…“  

      Projev Winstona Churchilla, ve Fultonu, 5. 3. 1946 

 

2. Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 body) 

a) Který panovník byl prvním císařem Svaté říše římské 

 I. Ota II. II. Ota I. Veliký III. Jindřich I. Ptáčník IV. Karel Veliký 

b) Jak lze jedním slovem nazvat složitý proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím  související 

změny kultury v nejširším smyslu  

 I. industrializace II. kolonizace III. urbanizace IV. migrace 

c) Který pojem označuje Moskvou řízenou mezinárodní organizaci komunistických stran 

 I. informbyro II. RVHP      III. Druhá internacionála IV. Varšavská smlouva 

d)  Jak zní název poddanské a pozemkové reformy, uskutečněné za vlády Marie Terezie 

 I. raabizace II. berní reces III. tereziánský katastr IV. urbariální patent 

 

3. Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Rolníky pravidelně odváděná dávka vrchnosti             renta 

b) Keltský duchovní, který se těšil mimořádné úctě                         druid 

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

d) Polské odborové protikomunistické hnutí      Solidarita           

e) Nástěnná malba prováděná do vlhké omítky           freska 
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4. Přiřaďte správné datum k události (za správné přiřazení 1 bod, celkem 10 bodů) 

1356, 1099, 1790, 1849, 1953, 1609, 1945, 1348, 1831, 1095, 1620, 1611, 1300, 1918, 1860, 1975, 1634, 1968, 

1310, 1919 

Říjnový diplom      1860 

Konec války v Koreji    1953 

Versailleská mírová smlouva   1919 

Rudolfův majestát      1609 

Mincovní reforma Václava II.   1300 

Košický vládní program      1945 

Zavraždění Albrechta z Valdštejna    1634 

Vyhlášení první křížové výpravy  1095  

Zlatá bula Karla IV.    1356 

Česká expedice    1790 

 

5. Utvořte správné dvojice (za správné utvoření 1 bod, celkem 10 bodů) 

1) William Shakespeare  a. Povídání o pejskovi a kočičce 

2) Vlasta Burian   b. Česká mariánská muzika  

3) Josef Čapek   c. The Beatles 

4) Vojtěch Hynais  d. Dobrý voják Švejk 

5) George Harrison  e. Perličky na dně 

6) Marlene Dietrichová  f. Havran 

7) Adam Michna z Otradovic g. Modrý anděl 

8) Edgar Allan Poe  h. Anton Špelec, ostrostřelec 

9) Jaroslav Hašek   ch. Romeo a Julie 

10) Bohumil Hrabal  i. opona Národního divadla 

 

1. ( ch ) 2. ( h ) 3. ( a ) 4. ( i ) 5. ( c ) 6. ( g ) 7.( b ) 8. ( f ) 9. ( d ) 10. ( e ) 

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

5 bodů) 

a) 17. století – zimní král – z rodu Wittelsbachů – vůdce Protestantské unie Friedrich Falcký 

b) Slovák – prezident – normalizace – ČSSR    Gustav Husák 

c) Češka – 19. století – spisovatelka – V zámku a podzámčí                Božena Němcová 

d) Turek – sultán - 16. století – bitva u Moháče     Sulejman I. Nádherný 

e) USA – 19. stol. – prezident – atentát – občanská válka               Abraham Lincoln 

 

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) Pomořané – Markomani – Ostrogóti – Vandalové – Langobardi      

Pomořané, nepatří mezi Germánské kmeny 

b) Vratislav II. – Václav IV. – Přemysl Otakar I. – Spytihněv I. – Soběslav I.      

Václav IV., nebyl Přemyslovec ale Lucemburk  

c) Ignác z Loyoly – Martin Luther – John Vicklef – Jan Kalvín – Ulrich Zwingli  

Ignác z Loyoly, nebyl církevní reformátor 

b) bitva u Lipska – bitva u Waterloo – bitva u Jankova – bitva u Wagramu – bitva u Borodina   

Bitva u Jankova, nebyla součástí napoleonských válek 
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e) Válka s mloky – RUR – Matka – Vynález zkázy – Bílá nemoc 

 Vynález zkázy, není dílem Karla Čapka 

 

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

ne (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
a) Václav III. – Svatý Jan Nepomucký  NE 

b) Zikmund Lucemburský – Hugo Kapet  NE 

c) Anna Boleynová – Jindřich VIII.   ANO 

d) František Josef I. – Alfred Windischgrätz   ANO 

e) František Palacký – T.G. Masaryk   ANO 

 

9. Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 

(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) Vestfálský mír    (NĚMECKO) 

b) Bitva „tří císařů“    (ČESKÁ REPUBLIKA) 

c) Normandie    (FRANCIE) 

d) „Opiové války“    (ČÍNA) 

e) Chrámový komplex v Karnaku  (EGYPT) 

 
10. Je výrok pravdivý? Odpovídejte ANO či NE. Pokud NE, uveďte důvod (za 
každou správnou odpověď 1 bod celkem 2 body) 
 
1. Císař Karel VI. vydal roku 1713 tzv. pragmatickou sankci, která měla zajistit nedělitelnost habsburských 

držav a nástupnictví pro jeho děti, resp. i pro jeho dcery, v případě že by nezanechal mužské potomky.             

ANO 

2. Od roku 1624 se jediným uznávaným náboženstvím v monarchii stalo katolictví. Zemi muselo opustit mnoho 

vzdělanců a umělců, mezi nimi byl i luteránský biskup Jan Amos Komenský. 

 NE J. A. Komenský byl biskupem Jednoty bratrské 

 

11. Doplňte jména historických osobností, které jsou charakterizovány 

v následujících textech (za každou správnou odpověď 1 bod, celkem 2 body) 

Novinář, básník a politik narozený na počátku 19. století. Nějaký čas pobýval jako vychovatel v Rusku. Stal se 
známým díky svým epigramům a satirám, kritizující tehdejší politickou situaci v naší zemi. Několik let prožil 
v exilu v Brixenu, o čemž píše v díle Tyrolské elegie. Zemřel v nedožitých 35 letech. Jeho pohřeb byl určitou 
demonstrací, kde mu údajně Božena Němcová položila na rakev trnovou korunu, jako symbol mučednictví. 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ 

Pocházela z rodu Přemyslovců. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a jako jeho dcera neměla nouzi o nápadníky.  K 
těm patřil např. budoucí německý císař Jindřich VII. nebo anglický král Jindřich III. Ze sňatků však vždy sešlo. 
Již jako malá se více než hrám věnovala modlitbám, není proto divu, že se rozhodla pro službu Kristu a plně se 
oddala duchovní dráze a pomoci chudým a nemocným. Působila jako řeholnice kláštera Na Františku. Stála u 
vzniku řádu křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1989 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou.  

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 

1 bod, celkem 6 bodů) 

1. Uveďte název stavby a město, ve kterém se nachází. (2 body) 

  Pantheon, Řím 
 
2. Napište název architektonického stylu a uveďte dva jeho typické znaky. (2 body) 

3. Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. (2 body) 

  
 

 

funkcionalismus; železobetonová 
konstrukce se sloupy, volný půdorys, 
pásová okna, střešní zahrady, volná 
průčelí, účelové budovy jednoduchých 
tvarů 
 

Leonardo da Vinci, renesance 
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13. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 

 

1. Ke které historické události se vážou obrázky?  

Vyhlášení nezávislosti 13ti kolonií na VB (přijetí Deklarace nezávislosti Kontinentálním kongresem) 

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

červenec 1776 

 

3. Jak nazýváme válečný konflikt, během něhož k události došlo?  

(Americká válka za nezávislost / Americká revoluční válka) 

 

4. Kdo je zobrazen na třetím obrázku?  

George Washington – 1 president USA 
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14. Zakroužkováním určete, zda jsou události v časové řadě řazeny 
chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
a) Drakónovy zákony – Kleisthenovy reformy – Peisistratova vláda – Solónovy reformy – Perikles v úřadu 1. 

stratéga  

ANO NE (1,4,3,2,5) 

b) Karel IV. českým králem – Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství – Založení Karlovy univerzity – 

Karel IV. římským císařem – Vydání Zlaté buly Karla IV. 

ANO NE (2,1,3,4,5) 

c) Dubnová ústava – Porážka uherské revoluce – Březnová ústava – Bitva u Hradce Králové – Rakousko-

uherské vyrovnání 

ANO NE 

d) Norimberské zákony – Vstup německých jednotek do Porýní – Křišťálová noc – Vznik Protektorátu Čechy a 

Morava – Konec Španělské občanské války 

ANO NE 

e) Suezská krize – První člověk ve vesmíru – Karibská krize – Zavraždění J. F. Kennedyho – Aféra Watergate 

ANO NE 

 

15. Podtrhněte dvě osobnosti, které souvisejí s otázkami (za správné podtržení 

 1 bod, celkem 4 body)  
a) Kdo byl prezidentem samostatného Slovenska? 

Vojtěch Tuka – Michal Kováč – Jozef Tiso – Andrej Hlinka 

b) Kdo se významně zapsal do dějin fyziky? 

Gregor Mendel – Roald Amundsen – Daniel Gabriel Fahrenheit – Enrico Fermi 

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

         
        A     B     C 
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D    E     F 
 
Jiří Sovák, Milada Horáková, Grace Kelly, John F. Kennedy, Gustáv Husák, Miloš Kopecký, Josip Broz Tito, 
Františka Zemínová, Audrey Hepburn, Ronald Reagan, Ludvík Svoboda, Josif V. Stalin.  
 
A Gustáv Husák  B Miloš Kopecký  C  Milada Horáková  
 
D J.V. Stalin  E      Audrey Hepburn  F   J. F. Kennedy 
 
 
 
17. Určete, co zobrazuje následující karikatura (za každou správnou odpověď 
1 bod, celkem 4 body) 

 

 

 

 

1. Ke které události se váže tato karikatura? 
2. Koho/Co představuje vlk? 
3. Koho představují lidé držící talíř? 
4. Jaké důsledky měla tato událost pro 

Československo? 
 

 

1. Mnichovská dohoda/diktát/zrada 
 
2. Hitlera (přeneseně nacistické Německo)  
 
3. Zástupce západních spojenců (VB-Chamberlain, Francie -
Daladier), kteří ustoupili Hitlerovi v jeho územních 
požadavcích   
 
4. Obsazení/odevzdání pohraničních oblastí Československa 
(Sudet)  
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18. Doplňte chybějící názvy míst a zaznačte je číslem do kroužků na mapě 

(každá správná odpověď či zaznačení 1 bod, celkem 10 bodů) 
1. Uveďte název města, kde se nachází Letohrádek královny Anny, taktéž označován jako Belveder, který nechal 
své ženě Anně Jagellonské postavit Ferdinand I. Habsburský……………………Praha………………………… 

2. Město nacházející se ve východních Čechách, proslulé výrobou perníku a každoročně pořádaným dostihovým 
závodem…………Pardubice…………………………….. 

3. Uveďte název místa, které je považováno za hlavní středisko Velké Moravy. Dodnes se na toto místo 
pravidelně scházejí poutníci z celého světa u příležitosti svátku soluňských bratrů Cyrila a 
Metoděje……………Velehrad………………………………  

4. Město známé nejprve výrobou kočárů, železničních vagónů a poté výrobou automobilů, které od roku 1919 
nesou název Tatra………………Kopřivnice……… 

5.  Uveďte název hradu, který se nachází v jižních Čechách. Hrad byl vybudován v polovině 13. století a 
odkazuje na jméno šlechtického rodu, jenž měl ve svém erbu růži ………Rožmberk……………… 

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

Viz výše 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 28 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61,5 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,05 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
Ostrava  20. 6. 2014 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 


