
1 
 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity  

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 
 

1.  Studijní program B7310 Humanitní studia 
 

a) Studijní obor: Historie - Český jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
b)      Studijní obor Historie - Základy společenských věd 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
c) Studijní obor: Historie - Anglický jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
d) Studijní obor: Historie - Ruský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
e) Studijní obor: Historie – Španělský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
f) Studijní obor: Historie – Francouzský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
g) Studijní obor: Historie – Dějiny umění   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
h) Studijní obor: Historie – Psychologie   
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
i)       Studijní obor: Historie – Latinský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
j) Studijní obor: Historie – Polský jazyk 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
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TEST A 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2017 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Podmínkami pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 
a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách Ostravské 
univerzity. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) konat písemný test.“ 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 

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

 

„Václav z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše a český král. Poněvadž tedy národ 

německý osobil sobě užívání tři hlasy, a národ český toliko jediný hlas má a užívá, 

přikazujeme vám tímto listem mocně a přísně, abyste národ český ve všech radách, soudech a 

zkouškách, volbách a jiných jednáních a řízeních ke třem hlasům na každý způsob 

připustili…“ 

 
a) Z kterého pramene text pochází?     Dekret kutnohorský 
b) Který panovník text vydal a kdy (rok)?  Václav IV., 1409  
c) Čeho se dokument týkal?   Změny poměru hlasů na Pražském vysokém 

učení ve prospěch českého „národa“ 

 

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

a) termín označující kulturně vytvořené odlišnosti mezi pohlavími 
 I. Gender II. Feminismus III. Fauvismus  IV. Suffragette 
b) državy starověkého Říma mimo území Itálie 

I. Župy  II. Provincie  III. Citadely  IV. Kolonie 
c) hnutí snažící se o sblížení a jednotu křesťanských církví 

I. Konverze II. Unifikace  III. Ekumenismus IV. Eklekticismus 
d) vyhlazení určitého kmene či národa 

I. Genocida II. Arizace  III. Apartheid  IV. Cenzura 
 

 

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

a) násilné vyhoštění nebo přesídlení obyvatelstva z určitého území  DEPORTACE 
b) úředníci, kteří původně pečovali o královský dvůr a jeho zásobování, postupně zaujali 
místa nejvyšších úředníků ve francké říši      MAJORDOMOVÉ 
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c) původně zpravodajská složka bezpečnostního aparátu v Československu, v letech 1948-
1989 výkonný orgán komunistické moci    STÁTNÍ BEZPEČNOST 
d) označení kovové pečeti       BULA 
e) udělení šlechtického titulu označující příslušnost mezi domácí šlechtické rody INKOLÁT 

 

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

1492, 2004, 1916, 1627, 1805, 631, 1938, 73 př. n. l., 1742, 1948, 1628, 1812, 1469, 1935, 

623, 1999, 1756, 1953, 31 př. n. l., 1918 

 

Počátek Spartakova povstání   73 př. n. l. Bitva u Borodina  1812 

Obnovené zřízení zemské pro Moravu 1628  Smrt J. V. Stalina  1953 

Bitva u Wogastisburgu   631 (632) Vratislavský mír  1742 

Přijetí Martinské deklarace   1918  Vstup ČR do NATO  1999 

Ukončení reconquisty    1492  Emil Hácha prezidentem 1938 

 

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

a) Jan Bezzemek    1) rozpad ČSFR 
b) Jean Francois Champollion  2) obeplutí Mysu dobré naděje 
c) Myrón z Eleuthér   3) Velká listina svobod 
d) Vladimír Mečiar   4) války růží 
e) Bartolomeo Díaz   5) první československý kosmonaut 

6) přečtení hieroglyfů 
7) Diskobolos 

A ( 3  ) B ( 6  ) C ( 7  ) D ( 1  ) E ( 2  ) 
 
 

6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
a) carevna – Rusko – reformátorka – 1. dělení Polska – 18. století (Kateřina II. Veliká) 

b) Čech – hudební skladatel – Hukvaldy – Liška Bystrouška - 20. stol. n. l. (L. Janáček) 

c) Ital – filosof – Vladař – 15. / 16. století – kancléř florentské republiky (N. Machiavelli) 

d) Irák – prezident – válka v Zálivu – Baas – † 2006 (Saddám Husajn) 

e) Čech – běžec – Kopřivnice – voják – 20. století (E. Zátopek) 
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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) Šalamoun – Satrapa – Judea – Jahve – Jeruzalém  
(Satrapa je perský termín pro místodržícího, nepatří do výčtu prvků židovské tradice) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
b) Morava – Braniborsko – Čechy – Lužice – Rakousy   
(Rakousy nepatřily mezi korunní země České koruny)  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
c) bostonské pití čaje – pád Bastily – Babeufovo spiknutí rovných – jakobínská diktatura – 
thermidorský převrat 
(Bostonské pití čaje nepatří mezi události Velké francouzské revoluce)  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
d) Pařížská smlouva (1783) – mír v Campo Formio (1797) – mír v Lunéville (1801) – 
Tylžský mír (1807) – Pařížská mírová smlouva (1814)  
(Pařížská smlouva nepatří mezi mírové smlouvy uzavřené během napoleonských válek) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
e) Stalingrad – Kursk – El-Alamejn – Pearl Harbor – Gallipoli    
(Gallipoli není dějištěm rozhodující bitvy II. světové války) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 

8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
Chammurapi – Aristoteles    NE 
Mohamed – sv. Metoděj    NE   
Petr I. Veliký – Molière    ANO 
Josef Dobrovský – Otto von Bismarck  ANO 
Paul von Hindenburgh – Alexander Dubček  ANO 
 

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Mauthausen   Rakousko 
b) hranice 38. rovnoběžky  Korea 
c) bitva u Grunwaldu   Polsko 
d) Helvétská republika  Švýcarsko 
e) Trevír    Německo  
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10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Alea iacta est.       G. I. Caesar 
b) Houstone, tady základna Tranquility. Orel přistál.  Neil Armstrong  
c) Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky.  K. Gottwald 
d) Pouze smrt končí válku.      Platón 
e) Náboženství je opium lidstva.     Karl Marx  
     
Neil Armstrong, Marcus Aurelius, G. I. Caesar, Bill Clinton, Julius Fučík, Jurij Gagarin, 
Klement Gottwald, Hannibal, Václav Havel, Antonín Koniáš, T. G. Masaryk, Karl Marx, 
Platón, Vladimír Remek, Sunjatsen 
 
 
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 
 
 

 
 
 
Vladislavský sál, Praha, gotika 
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B) Napište název uměleckého směru, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho 
představitele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
kubismus, Pablo Picasso, Georges Braque, Emil Filla, Josef Čapek, Bohumil Kubišta… 
 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
 
 

 

 
 
 
 
renesance, schodiště, arkády, atria, sgrafito, kupole, zdvojená okna, … 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 
 
 
1.                                                                           2. 

     
 
 
3.                                                                             4. 

   
 
1) Jaká událost je vyobrazena na prvních dvou obrázcích? Událost také datujte (měsíc, rok). 
Invaze vojsk Varšavské smlouvy, srpen 1968 
2) Armády, kterých pěti států se na události podílely? 
NDR, Polska, Maďarska, Bulharska, SSSR 
3) Jak se jmenoval tehdejší 1. tajemník ÚV KSČ, který byl během této události internován? 
Alexandr Dubček 
4) Kteří dva lidé se stejným osudem jsou vyobrazeni na obrázcích č. 3 a 4?  
Jan Palach, Jan Zajíc 
 

13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1.  Ferenc Liszt    A. filosofie 
2.  Camillo Benso Cavour  B. fyzika 
3.  Josef Jungmann   C. hudba 
4.  Friedrich Nietzsche   D. politika 
5.  Michael Faraday   E. jazykověda 
 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
C D E A B 
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14.  Zakroužkováním ANO nebo NE určete, zda jsou události v časové řadě 
řazeny chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) Edikt milánský - První nikajský koncil - rozdělení římské říše na Východořímskou říši a 

Západořímskou říši - bitva na Katalaunských polích - vyplenění Říma Vandaly 

ANO   NE   313, 325, 395, 451, 455 

b) Karel Veliký korunován císařem - rozdělení francké říše - rozkol mezi západokřesťanskou 

církví a východokřesťanskou církví - příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu -

bitva u Bratislavy 

ANO   NE    800, 843, 1054, 863, 907 

c) korunovace Oty I. císařem a vznik Svaté říše římské - vítězství Viléma Dobyvatele v bitvě 

u Hastingsu - Hugo Kapet francouzským králem - bitva na Lechu - zřízení pražského 

biskupství  

ANO   NE    962, 1066, 987, 955, 973 

d) bitva na Bílé hoře - Obnovené zřízení zemské pro Čechy - počátek republiky v Anglii - 

bitva u Naseby - zavraždění Albrechta z Valdštejna 

ANO   NE    1620, 1627, 1649, 1645, 1634 

 e) vznik NATO - stavba berlínské zdi - karibská krize - sovětská invaze do Afghánistánu -

výjimečný stav v Polsku (hnutí Solidarita)  

ANO   NE    1949, 1961, 1962, 1979, 1981  

 

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

          
                           A                   B             C       
 
 



9 
 

       
          D          E    F  

 
 

1. Albrecht z Valdštejna, 2. Hatšepsut, 3. Přemysl Otakar II., 4. Abraham Lincoln, 5. Olga 
Havlová, 6. Karel IV., 7. George Washington, 8. Kleopatra VII., 9. Jan Jesenius, 10. Jan 
Werich, 11. Ernest Hemingway, 12. Marta Kubišová   

 
A) Kleopatra VII.  B) Karel IV.   C) Albrecht z Valdštejna  

D) Jan Werich  E) Marta Kubišová  F) Abraham Lincoln 

 
16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 
1 bod, celkem 4 body)  
 

 

 

1. Kterou událost znázorňuje karikatura?  Vznik Slovenského štátu (Slovenské 
republiky)  
2. Uveďte datum této události (den, měsíc, rok). 14. 3. 1939 
3. Kdo jsou lidé na karikatuře?    Adolf Hitler a Josef Tiso 
4. Co symbolizuje kočárek?     Rodící se Slovenský štát, vznik nového 
státu i díky Hitlerovým plánům  
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17.   Prohlédněte si následující obrázky. Do tabulky uveďte, co zobrazují, a 

určete jejich číslo na slepé mapě. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

            

  A)        B)       C) 

       

  D)      E) 

 

Obrázek Zachycené místo Umístění na mapě 
A bazilika na Velehradě 7 
B sloup nejsvětější trojice v Olomouci 8 
C hora Říp 1 
D historické jádro Telče 6 
E zámek Hluboká 4 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
a)    Historie-Český 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: 82 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  58,1 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,04  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)   Historie-Základy společenských věd 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  11 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 69 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  58,45 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,29  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

  c)   Historie-Anglický jazyk   
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 71  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,94  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   Historie-Ruský 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  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: -  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: -  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)    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: 56 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
  
f)    Historie – Francouzský 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  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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g) Historie – Dějiny umění 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,45 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
h) Historie – Psychologie 
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  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 
            Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
i) 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: 28  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 
            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:  0 
 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: - 
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TEST B 
  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2017 

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

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

 
„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Podmínkami pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 
a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách Ostravské 
univerzity. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) konat písemný test.“ 
 
Datum: …………………………………… Podpis: ………………………………………….. 
 

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

 

„Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu 

svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a 

petičního. (…)Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy budou 

postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšin budou zabezpečena; 

…. Vláda bude mít formu parlamentární a bude uznávat zásady iniciativy a referenda.  

Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky 

budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci; výsady šlechtické budou zrušeny.  

Militarismus je zničen - demokracie je vítězná - na základech demokracie lidstvo bude 

reorganizováno. Mocnosti temnoty sloužily vítězství světla - vytoužený věk lidstva vzchází.” 

 

a) Uveďte přesné datum vydání textu (den, měsíc, rok) 18. října 1918 
b) Které tři osobnosti jsou pod listinou podepsány? T. G. Masaryk, Edvard Beneš, 
Milan R. Štefánik 
c) Název tohoto prohlášení?     Washingtonská deklarace 

 

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

a) soubor křesťanských pravidel pospolitého života v chudobě, celibátu a poslušnosti 
I. Episkopát  II. Řehole  III. Noviciát  IV. Postulát 

b) politický systém, vyznávající náboženskou toleranci, politické svobody a nedotknutelnost 
soukromého vlastnictví 

I. Liberalismus II. Socialismus III. Klerofašismus IV. Monarchismus 
c) volitel římsko-německého krále 

I. Ministeriál  II. Markrabě  III. Patriarcha  IV. Kurfiřt 
d) komunita nesouhlasící s režimem, tvořící proti němu zpravidla nelegální opozici 

I. Charta  II. Recese  III. Disent  IV. Samizdat 
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3.  Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

 
a) mimoitalské starověké římské državy    PROVINCIE 
b) přesídlení Mohammeda z Mekky do Medíny; počátek islámského letopočtu HIDŽRA 
c) navrácení, obnovení cti, dobré pověsti, práv, společenského postavení, ospravedlnění 
REHABILITACE 
d) násilný politický převrat provedený malou skupinou lidí, bez podpory širokých mas PUČ 
e) neznaboh, kacíř, bezvěrec     HERETIK 
 

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

1792, 455, 1989, 1434, 1609, 1306, 1916, 1757, 1555, 1942, 1437, 1611, 1918, 1300, 1547, 

1789, 1944, 1744, 476, 1991 

 

Vyplenění Říma Vandaly   455  Dobytí Bastily   1789 

Úmrtí Zikmunda Lucemburského  1437  Vpád pasovských  1611 

Vznik Občanského fóra   1989  Bitva u Kolína   1757 

Korunovace Václava II. polským králem 1300  Vypálení obce Ležáky 1942 

Bitva na Sommě    1916  Uzavření Augsburského míru1555 

 

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

a) Jindřich Štýrský   1) výzkum tuberkulózy 
b) Kateřina Veliká   2) obchodní plavby do Indie 
c) Robert Koch    3) přijímání pod obojí 
d) Odoakar I.    4) surrealismus 
e) Jakoubek ze Stříbra   5) zánik západořímské říše 

6) osvícenský absolutismus 
7) třicetiletá válka 

A ( 4  )   B ( 6  )   C ( 1  )  D ( 5  )   E ( 3  ) 
 
 

6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 

 
a) první evropský objevitel Ameriky – Nor – Viking – 10. / 11. století (L. Eriksson, E. Rudý) 

b) Maďar – regent Maďarského království – viceadmirál – 20. stol. n. l. (M. Horty) 

c) kníže – Velkomoravská říše – tzv. Forchheimský mír – 9. století (Svatopluk I.) 

d) vynálezce – kontaktní čočky – silon – 20. století – Čech (O. Wichterle) 

e) Čech – politik – ministr zahraničí – sestra Alice – † 10. 3. 1948 (J. Masaryk) 
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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) zikkurat – Ramesse II. – klínové písmo – Ištar – Babylón  
(Ramesse II. byl egyptský faraon, nepatří do výčtu prvků babylónské kultury) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
b) Justinián – Cluny – Corpus iuris civilis – Konstantinopol – Hagia Sofia  
(Klášter v Cluny coby centrum latinské kultury nepatří do Byzance) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
c) Bartolomeo Diaz – Amerigo Vespuci – Vasco da Gama – Kryštof Kolumbus – Mikuláš 
Kusánský 
(Kusánský byl renesanční filosof, neřadí se mezi mořeplavce a objevitele nových kontinentů)  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
d) Simon Bolívar – Giuseppe Garibaldi – K. W. Metternich – Tadeusz Kościuzsko – George 
Washington 
(K. W. Metternich nebyl národně-osvobozeneckým vojevůdcem na přelomu 18. a 19. století) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
e) Helmuth Kohl – Josip Broz Tito – N. S. Chruščov – János Kadár – Gustav Husák 
(Helmuth Kohl nebyl komunistickým představitelem)  
 
…………………………………………………………………………………… 

 
8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
Hannibal – Drakón       NE 
Ludvík Jagellonský – Filippo Brunelleschi    NE 
Johann Sebastian Bach – Petr Veliký    ANO 
Josef II. – Giuseppe Garibaldi    NE 
Jan Zajíc – Lavrentij Pavlovič Berija    ANO 

  

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Hirošima   Japonsko 
b) Klášter ve Fuldě  Německo 
c) Königsberg   Rusko 
d) Milétos   Turecko 
e) Hora Sinaj   Egypt 
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10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Vím, že nic nevím.       Sókrates 
b) V budoucnu musí být německá mládež štíhlá a hbitá, rychlá jako chrt, pevná jako kůže a 
tvrdá jako ocel.        Adolf Hitler 
c) A přece se točí!       Galileo Galilei 
d) Mí američtí spoluobčané, neptejte se, co pro vás může udělat vaše země, ptejte se, co vy 
můžete udělat pro ni.        J. F. Kennedy 
e) Rozděl a panuj.       Niccolo Machiavelli 
 
 
Tomas Alva Edison, Galileo Galilei, Adolf Hitler, Tomas Hobbes, Erich Honecker, Jan Hus, 
Jan Kalvín, J. F. Kennedy, Mikuláš Koperník, Martin Luther, Niccolo Machiavelli, Sókrates, 
J. V. Stalin, Vilém II., George Washington 
 
 
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 
 

 
 
 
 
Letohrádek Hvězda, Praha, renesance 
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B) Napište název uměleckého směru, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho představitele 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expesionismus, Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Václav Špála, Rudolf Kremlička, 
Bohumil Kubišta… 
 
 

 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
 
 

 
 

románský sloh, apsidy, nelomený oblouk, valená klenba, silné, mohutné zdi, silné podpěrné sloupy, vchody 
zdobené portály, stěny zdobené freskami, úzká sdružená okna 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 
celkem 4 body) 
 
1.                                                                                             2. 

 

   
 
3.                4. 

 

   
 
 
 

 
 
1) Jaká událost je vyobrazená na obrázcích? Událost vymezte letopočty. 
Stoletá válka, 1337 - 1453 
2) Které dvě hlavní země při dané události proti sobě stály? 
Anglie x Francie 
3) Který český panovník zemřel při jedné z bitev této události? 
Jan Lucemburský 
4) Jak se jmenuje osobnost vyobrazená na obrázcích č. 3 a 4? 
Jana (Johanka) z Arku 
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13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1.  Otakar Španiel   A. zpěv 
2. Martin Luther King   B. sochařství 
3. Édith Piaf    C. armáda 
4. Dmitrij Danilovič Leljušenko D. ekonomie 
5. Ota Šik    E. občanská práva 
 

 
 
 

 
 

14.  Zakroužkováním ANO nebo NE určete, zda jsou události v časové řadě 
řazeny chronologicky od nejstarší po nejmladší (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) bitva u Gaugamél - bitva u Gráníku - bitva u Chaironeie - ovládnutí Korintu Římem  -

počátek vlády Alexandra Velikého   

ANO  NE   331 př. n. l.; 334 př. n. l.; 338 př. n. l.; 146 př. n. l.; 336 př. n. l. 

b) dobytí Cařihradu Turky - ukončení reconquisty - Martin Luther zveřejňuje ve Wittenbergu 

své teze  - Vladislavský zřízení zemské - Jan Kalvín vyhlašuje zásady svého učení  

ANO   NE  1453, 1492, 1517, 1500, 1536 

c) svolání tzv. dlouhého parlamentu v Anglii - návrat Stuartovců na anglický trůn - obléhání 

Vídně Turky - Karlovický mír - vydání pragmatické sankce Karlem VI.  

ANO   NE   1640, 1660, 1683, 1699, 1713 

d) II. sjezd československých spisovatelů - smrt J. V. Stalina - smrt K. Gottwalda - zákon o 

federalizaci Československa - Dva tisíce slov  

ANO   NE   1956, 1953, 1953, 1969, 1968 

e) vstup USA do první světové války - vstup Itálie do první světové války - vznik Společnosti 

národů - Maďarská republika rad - Briand-Kelloggův pakt  

ANO   NE   1917, 1915, 1920, 1919, 1928 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
B E A C D 



20 
 

 

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

           
              A     B          C 
 

            
    D                 E     F 
 
1. Ludvík XIV., 2. Marie Antoinetta, 3. princezna Diana, 4. Ernesto Guevara, 5. Karel 
Hermann Frank, 6. Grace Kelly, 7. Fidel Castro, 8. Ludvík XVI., 9. Reinhard Heydrich, 10. 
Marie Terezie, 11. Jan Neruda, 12. Karel Hynek Mácha  

 
A) princezna Diana  B) Fidel Castro    C) Ludvík XIV. 
D) Marie Terezie  E) Karel Hermann Frank  F) Karel Hynek Mácha 
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16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou odpověď 
1 bod, celkem 4 body)  
 

 

 

1. Které osobnosti jsou na karikatuře zobrazeny?   N. S. Chruščov a J. F. Kennedy  
2. Jaké státy zastupují?      USA a SSSR 
3. Jaká historická událost je zde zachycena?    Karibská krize (Kubánská krize) 
4. Najděte a napište aspoň dva symboly na karikatuře, které tuto událost charakterizují.    Oba 
sedí na raketách, jimiž si hrozí a které mohou kdykoliv odpálit; Kennedyho (příp. i 
Chruščovův) prst blízko spínače, který může rakety odpálit; páka mezi oběma 
představiteli symbolizuje napětí a předstírané diplomatické jednání; oba se potí, což 
dokazuje také velké napětí a nervozitu 
 
17.   Prohlédněte si následující obrázky. Do tabulky uveďte, co zobrazují, a 

určete jejich číslo na slepé mapě. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

     
A)     B)      C) 
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  D)    E) 
 
 

 
 

Obrázek Zachycené místo Umístění na mapě 
A Babiččino údolí 4 
B Vila Tugendhat - Brno 5 
C hrad Bezděz 7 
D zámek Lednice 6 
E Štramberská Trúba 8 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: viz výše 
 
a)    Historie-Český jazyk 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  12 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 63 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  50,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,5 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
b)   Historie-Základy společenských věd 
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: 72  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  55,67 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,67 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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  c)   Historie-Anglický jazyk   

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: 68  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  47,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,95  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
d)   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: 51  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
e)    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  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: -  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: -  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
  
f)    Historie – Francouzský 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  
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: -  
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: -  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
j) Historie – Dějiny umění 
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: 53 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 
k) Historie – Psychologie 
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: 60 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00  
            Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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l) Historie – Latinský 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  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: -  
            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:  0 
 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  15. 6. 2017 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 

 


