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Filozofická fakulta Ostravské univerzity  
 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

1.  Studijní program B7105 Historické vědy 
 

Studijní obor: Historie 
Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
TEST A 

  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2018 

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 2018/2019 
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) 

 

„Aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez přestání lačnějí po plodech věd, nemuseli se v 
cizině doprošovat almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený… 
V našem hlavním a nejpůvabnějším městě Pražském, kteréž jak bohatstvím úrody zemské, tak 
půvabem místa nadmíru užitečně k  tak velikému jest uzpůsobeno úkolu, rozhodli jsme se po 
zralé úvaze vyzdvihnout, zařídit a nově zřídit obecné učení. Na učení tom budou doktoři, 
mistři, žáci všech fakult.“ 
 
a) Jaká událost je zmíněna v úryvku?                         Založení Karlovy univerzity v Praze   

b) Ve kterém roce se tato událost odehrála?       1348 

c) Napište dvě města, kde se v této době podobné instituce také nacházely?   Boloňa, Paříž, 

Oxford, Cambridge, Salamanca, Padova, Neapol, Pisa, Toulouse, Coimbra, Řím …  

 

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

body) 

a) Spojení panovnické moci s postavením nejvyššího představitele církve 
        I. Absolutismus      II. Oligarchie           III. Investitura            IV. Cézaropapismus     
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b) Myšlenkový a kulturní směr, který klade důraz na člověka, lidstvo a jeho duchovní rozvoj 
        I. Partikularismus  II. Humanismus      III. Romantismus       IV. Realismus  
c) Za zakladatele české politické žurnalistiky je považován 
        I. Eduard Bass       II. Jakub Arbes        III. K. H. Borovský   IV. Pavel Tigrid  
d) Společensko-politický proces osamostatnění koloniálních držav od nadvlády svrchovaného 
státu 
        I. Decentralizace   II. Dekolonizace       III. Demonopolizace  IV. Demokratizace  
 

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

a) ekonomický směr typický pro absolutistické monarchie, zdůrazňující význam obchodu 

jako základního hospodářského činitele MERKANTILISMUS  

b) nezávislé odborové hnutí působící v Polsku v 80. letech 20. století, bojující za 

ekonomické požadavky a demokratická občanská práva   SOLIDARITA   

c) zabavení majetku provinilců, politických odpůrců a dlužníků  KONFISKACE  

d) lidové hlasování        PLEBISCIT  

e) státoprávní uspořádání, v němž se obyvatelé státu pokládají za poddané určitého boha 

a stát potom řídí příslušní kněží jako jeho zástupci    TEOKRACIE  

 

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

814, 1939, 1815, 1627, 1792, 44 př. n. l., 1935, 1444, 800, 1540, 31 př. n. l., 1969, 1789, 

1628, 1553, 1922, 1825, 1968, 1919, 1453 

 

Smrt Julia Caesara          44 př. n. l. Karel Veliký korunován císařem 800 

Vyhlášení první francouzské republiky 1792 Připojení Podkarpatské Rusi k ČSR 1919 

Obnovené zřízení zemské pro Čechy     1627 Povstání děkabristů   1825 

Založení jezuitského řádu      1540 Dobytí Cařihradu Turky  1453 

Protestní sebeupálení Jana Palacha     1969 Italský útok na Etiopii  1935 

 

 

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

a) Xerxés I.    1) Stručné dějiny Čechů 
b) Giuseppe Garibaldi   2) římský papež 
c) František Martin Pelcl   3) bitva u Salaminy 
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d) Štěpán I. Svatý   4) Mladočech 
e) Karol Wojtyła    5) založení arcibiskupství v Ostřihomi 
      6) perský zákoník 

7) sjednocení Itálie 

A ( 3  ) B ( 7  ) C ( 1  ) D ( 5  ) E ( 2  ) 
 
 
6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
a) římskoněmecký král – císař – křížová výprava – 12. století (Fridrich I. Barbarossa) 

b) císař – Východořímská říše – zákoník – výboje do Itálie a severní Afriky - 6. století 

(Justinián I.) 

c) Španěl – conquistador – vyvrácení aztécké říše – přelom 15. a 16. století (Hernán Cortés) 

d) Brit – ministerský předseda – Mnichovská dohoda – politika appeasementu – 1. polovina 

20. století (Neville Chamberlain) 

e) slovenský politik – člen KSČ – předseda vlády ČSFR – listopad 1989 (Marian Čalfa) 

 

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) paleolit – chalkolit – neolit – mezolit – zeolit   
 Zeolit coby minerál není označením pro periodizaci pravěku. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
b) Achilleus – Priamos – Agamemnón – Hektór – Oidipus     
 Oidipus nepatří mezi hrdiny Íliady, nýbrž je hlavním hrdinou Aischylovy 
stejnojmenné hry. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
c) Lorenzo Valla – Oliver Cromwell  – Niccolo Machiavelli – Erasmus Rotterdamský – 

Thomas More  
Cromwell nebyl renesančním učencem a literátem, nýbrž vojevůdcem v anglické 
občanské válce. 

…………………………………………………………………………………….. 
 

d) absolutismus – fronda – monetarismus – merkantilismus – stát jsem já   
 Monetarismus nemá nic společného s vládou Ludvíka XIV.  
…………………………………………………………………………………….. 
 
e) W. W. Jaruzelski – K. H. Mácha – G. G. Byron – A. S. Puškin – J. W. Goethe 
 Jaruzelski nebyl romantickým literátem, nýbrž komunistickým generálem a 
prezidentem.  
…………………………………………………………………………………….. 
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8.  Odpovězte ANO, nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
 

1. Alexandr Veliký – Xerxés I.      NE 

2. Karel I. Veliký – kupec Sámo     NE 

3. Karel IV. – Zikmund Lucemburský     ANO 

4. Josef II. – Marie Antoinetta      ANO 

5. Woodrow T. Wilson – Václav Klaus     NE 

 

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Bitva na Piavě   Itálie  
b) Brest-litevský mír  Bělorusko 
c) New Deal   USA 
d) Dachau   Německo 
e) "Vichistický režim"  Francie 
 
 
10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) Historie všech dosud existujících společností je historií třídních bojů.  Karel Marx  
b) Rozhodli jsme se letět na Měsíc. Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, 
že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.   J. F. Kennedy 
c) Odvaž se používat vlastní rozum!    Immanuel Kant  
d) Stačí říct - bojoval jsem u Slavkova - a každý musí odpovědět - hle, hrdina!

 Napoleon Bonaparte 
e) Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!  František Palacký 
 
 
Josif Vissarionovič Stalin, Jean Jacques Rousseau, Karel Marx, Napoleon Bonaparte, Karel 
Havlíček Borovský, Richard Nixon, Immanuel Kant, Michail Illarionovič Kutuzov, František 
Palacký, John Fitzgerald Kennedy  
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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 

  Dóm (katedrála Santa Maria del Fiore), 
Florencie, renesance 
 
 
B) Napište název uměleckého směru, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho 
představitele 

 romantismus, Eugéne Delacroix, Francisco 
Goya, William Turner, William Blake, Vojt ěch Hynais, Fratnišek Ženíšek, Mikoláš Aleš, 
Josef Mánes 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

 secese, ornamentálnost, vlnící se křivka, 
různorodé materiály, barevnost, přírodní tvary  
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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) Jakou historickou událost obrázky zachycují? Okupace tzv. II. republiky a zřízení 
Protektorátu Čechy-Morava 
2) Kdy se tato událost odehrála? 15. březen 1939 (14. - 16. března 1939) 
3) Kdo byl v té době prezidentem? Emil Hácha 
4) Co této události předcházelo v září 1938? Mnichovský diktát – odstoupení Sudet 
Německu 
 
 
 
 
13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1. Winston Churchill    A. mořeplavba 
2. Karel Čapek    B. chemie 
3. Vasco de Gama    C. politika 
4. Alfred Nobel     D. hudba 
5. Leoš Janáček    E. literatura 
 

 
 
 

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



 7 

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) Zákony dvanácti desek - ovládnutí Itálie Římem - založení Kartága - vznik úřadu tribuna 
lidu - kapitulace Tarentu 
ANO  NE  449 př. n. l., 265 př. n. l., 814 př. n. l., 494 př. n. l., 272 př. n. l. 
b) počátek stoleté války - bitva u Kresčaku - upálení Johanky z Arku - ukončení stoleté války 
- nástup Tudorovců v Anglii  
ANO   NE 1337, 1346, 1431, 1453, 1485 
c) Sedmiletá válka - počátek války za nezávislost amerických osad - vyhlášení nezávislosti 
USA - vznik americké ústavy - osidlování amerického západu 
ANO   NE (1756-1763), (1775-1783), 1776, 1787, (1800-1870) 
d) vznik samostatného Československa - přijetí Martinské deklarace - zákony o pozemkové 
reformě - vznik Malé dohody - úmrtí Aloise Rašína 
ANO   NE 28. 10. 1918, 30. 10. 1918, duben 1919, 1920-1921, únor 1923 
e) vyhlášení státu Izrael - založení Organizace pro osvobození Palestiny - šestidenní válka - 
Fidel Castro v čele Kuby - sjednocení Vietnamu pod vládou komunistické strany 
ANO  NE  1948, 1964, 1967, 1959, 1975 
 
 
15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou 
odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 
 

 
                   A            B               C       
 

         
 
          D    E    F  
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František Palacký – Jiří Stříbrný – Ferdinand Peroutka – Božena Němcová – 
Magdalena Dobromila Rettigová – Karel Kramář - Josef Dobrovský – Emma Destinová 
- Vladimir Ilji č Lenin - Karel Čapek – Friedrich Engels – Františka Plamínková 

 
 

A) F. Palacký  B) B. Němcová  C) F. Peroutka 

D) V. I. Lenin E) K. Kramá ř  F) E. Destinová 

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

 
 
 
 

1. Kterých událostí se karikatura týká? 2. světová válka, jednání „velké trojky“    
2. Kdo jsou lidé na karikatuře?  J. V. Stalin, W. Churchill, F. D. Roosevelt 
3. Na kterých dvou konferencích se tyto osoby potkaly? Teheránská, Jaltská 
4. O čem na těchto konferencích jednali?  Otevření západní fronty, otázka poválečného 
osudu střední a východní Evropy, Polska, poválečné uspořádání Německa, vznik OSN 
 
 

 
 
 



 9 

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 Frýdlant 6 
B Litomyšl 8 
C Zvíkov 3 
D Lysá hora 7 
E Vítkov v Praze 1 
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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: 18 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 77 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 48.72 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  15.12  
Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST B 

  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2018 

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 2018/2019 
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) 
 
 

..“Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna 
železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní 
Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato 
proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou 
sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v 
mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy.“ 

a) Kdo je autorem tohoto textu?      Winston Churchill  

b) Z kterého roku pochází úryvek?     1946 

c) Jak je ukázka označována?     Fultonský projev 
 
 
2.  Zakroužkujte správnou odpověď (za správné zakroužkování 1 bod, celkem 4 

body) 

a) O založení pražského biskupství v roce 973 se zasloužil 
        I. Vratislav (II.)     II. Břetislav (I.)        III. Boleslav (II.)       IV. Spytihněv (I.) 
b) Kdo založil jezuitský řád 
        I. Ulrich Zwingli    II. Jan Kalvín           III. Antonín Koniáš IV. Ignác z Loyoly   
c) Umělecký a životní styl měšťanstva v první polovině 19. století 
        I. Secese                 II. Empír                  III. Rokoko  IV. Biedermeier 
d) Společenské a politické hnutí usilující o zespolečenštění výrobních prostředků a odstranění 
společenské nerovnosti 
     I. Demokratismus    II. Socialismus              III. Federalismus       IV. Kapitalismus              
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3.  Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

a) základní myšlenka určitého učení (náboženství) či ideologie, o němž se nepochybuje, 

opírá se pouze o víru, a je proto pokládáno za věčné, neomylné a nezměnitelné 

DOGMA  

b) vláda nastolená po vojenském převratu   JUNTA  

c) období zastavení demokratizačního procesu v Československu a likvidace pozitivních 

výsledků Pražského jara     NORMALIZACE  

d) oslavné příběhy s tematikou dávné skandinávské a germánské historie, původně 

tradovány ústně (např. Edda)    SÁGY  

e) spojení dvou nebo více samostatných států pod osobou jednoho panovníka  

       PERSONÁLNÍ UNIE 
 

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

1942, 1077, 313, 1856, 1688, 1431, 1914, 1775, 1424, 1982, 1095, 1917, 1781, 1309, 1991, 

325, 1848, 1944, 1651, 1378 

 

Ukončení krymské války   1856  Vydání navigačních akt 1651 

Přesídlení papeže z Říma do Avignonu 1309  Vypálení Lidic  1942 

Vyhlášení první křížové výpravy  1095  Edikt milánský  313 

bitva u Malešova    1424  Toleranční patent  1781 

Válka o Falklandy    1982  Bitva u Zborova  1917 

 

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

a) Bohuslav Balbín   1) král dvojího lidu 
b) Leónidás    2) chrám svatého Mikuláše na Malé Straně 
c) Michail Sergejevič Gorbačov  3) Zápisky o válce galské 
d) Jiří z Poděbrad   4) bitva v Teutoburském lese 
e) Gaius Julius Caesar   5) Rozprava na obranu jazyka slovanského, 

zvláště českého 
6) perestrojka 
7) bitva u Thermopyl 

A ( 5 ) B ( 7 ) C ( 6 ) D ( 1 ) E ( 3 ) 
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6.  Poznejte osobnost podle uvedených indicií (za správnou odpověď 1 bod, celkem 
5 bodů) 
a) spolupracovník arcibiskupa – Václav IV. – Jan z Jenštejna – umučen – přelom 13. a 14. 

století (Jan z Pomuku) 

b) radikální kazatel – husitská revoluce – popraven – †1422 (Jan Želivský) 

c) Dán – astronom – dvůr Rudolfa II. – přelom 16. a 17. století (Tycho Brahe) 

d) Angličan – přírodovědec – evoluční teorie – přirozený výběr – 19. století (Charles 

Darwin ) 

e) Slovák – voják/politik – generál francouzské armády – astronom – †1919 (M. R. Štefánik) 

 

 

 

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) Byblos – Milétos – Sídón – Tyros – Kartágo    
 Milétos coby řecké město v Iónii neoznačuje fénickou obchodní osadu. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
b) Jeroným Pražský – Petr Chelčický – Jan Amos Komenský – Jan Blahoslav – Karel 

Starší ze Žerotína  
 Jeroným Pražský nebyl členem ani stoupencem jednoty bratské 
…………………………………………………………………………………….. 

 
c) Martin Luther – Ignác z Loyoly – Phillip Melanchton – Ulrich Zwingli – Jean Kalvín  
 Ignác z Loyoly coby zakladatel jezuitů nepatří mezi reformační teology.  
…………………………………………………………………………………….. 
 
d) Bohdan Chmelnický – Jemeljan Pugačov – Pjotr Stolypin  – Michail Bakunin – Lev 

Trockij  
 Stolypin nebyl ruským revolucionářem, nýbrž ministerským předsedou a 

reformátorem.   
…………………………………………………………………………………….. 
 
e) šoa – Talmud – Dreyfusova aféra – Hilsneriáda – Holešovský pogrom 
 Talmud není projevem antisemitismu.  
…………………………………………………………………………………….. 
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8.  Odpovězte ANO, nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 
svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 
 

6. Konstantin I. Veliký – Attila      NE 

7. Svatopluk I. – sv. Metoděj      ANO 

8. František z Assisi – Benedikt z Nursie    NE 

9. Petr I. Veliký – Karel XII.      ANO 

10. Karel Marx – Gustav Husák      NE 

 
 

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
a) Ustašovci   Chorvatsko 
b) Konference v Casablance Maroko  
c) Torgau na Labi  Německo 
d) Québec   Kanada 
e) Búrové    Jihoafrická republika 
 
 
 
 
10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 
bodů) 
 
a) Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem. Papežové zajisté mohou 
lháti, ale Bůh nelže.       Jan Hus 
b) To je neslýchané, strašné. Taková zrada! Proradná Francie. Edvard Beneš 
c) Hlásám vám nadčlověka. Člověk je cosi, co má být překonáno. Friedrich 

Nietzsche 
d) Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.

 Sigmund Freud 
e) Modrá, nikoli zelená planeta!     Václav Klaus 
 
 
Edvard Beneš, Jan Hus, Arthur Schopenhauer, Emil Hácha, Arnošt z Pardubic, Adolf Hitler, 
Václav Klaus, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Václav Havel 
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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 
 

 Dóm (katedrála Narození Panny Marie), 
Milán, gotika (novogotika) 
 
 
B) Napište název uměleckého směru, do něhož se malba řadí, a uveďte dva jeho 
představitele 
 

 renesance, Leonardo da Vinci, Masaccio, 
Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti, Tizian, Tintoretto, Raffael Santi, Jan van 
Eyck, Albrecht Dürer, Hieronymus Bosch, Lucas Cranach starší, El Greco, Giuseppe 
Arcimboldo 
 
 
C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 
 

 klasicismus, symetrie, geometrie, rovné linie, 
trojúhelníkové štíty, antické sloupy, střídmá výzdoba, francouzské parky 
s geometrickým plánem 
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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) Jakou historickou událost zachycují tyto obrázky? Bitvu u Slavkova 
 
2) Uveďte, kdy se daná událost uskutečnila (měsíc, rok)? prosinec 1805 (2. 12. 1805) 
 
3) Uveďte, jak daná událost dopadla? Vítězstvím Napoleona, Francie 
 
4) Uveďte hlavní aktéry této události a jejich státní příslušnost? Francie – Napoleon 
Bonaparte, Rusko – Alexandr I., Habsburská monarchie – František I. 
 
 
13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 
přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 
 
1. Kosmas    A. sociologie 
2. Max Weber   B. mořeplavba 
3. Mikuláš Koperník   C. film 
4. Vlasta Burian  D. astronomie 
5. Fernão de Magalhães E. dějepisectví 
 



 17 

 
 
 
 

 
 
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) dobytí Jeruzaléma Babyloňany - dobytí Egypta Peršany - vznik římské republiky - povstání 
v Milétu proti Peršanům- tažení Alexandra Makedonského do Egypta  
ANO   NE 587 př. n. l., 525 př. n. l., 510 př. n. l., 499 př. n. l., 332 př. n. l. 
b) první křižácká výprava proti husitům a bitva na Vítkově - smrt Jiřího Poděbrad - vyhlášení 
basilejských kompaktát v Jihlavě a uznání Zikmunda Lucemburského českým králem - 
Matyáš Korvín vládcem velké části zemí Koruny české - smrt Jana Žižky 
ANO  NE  1420, 1471, 1436, 1469, 1424 
c) Prusko povýšeno na království - války o rakouské dědictví – první dělení Polska - zavedení 
povinné školní docházky v habsburské monarchii – zrušení nevolnictví v českých zemích 
ANO  NE  1701, (1740-1748), 1772, 1774, 1781 
d) krach na newyorské burze - noc dlouhých nožů - F. D. Roosevelt americkým prezidentem - 
křišťálová noc - všeobecná branná povinnost v Německu 
ANO  NE  1929, 1934, 1932, 1938, 1935 
e) válka o Falklandy - bourání Berlínské zdi - íránská islámská revoluce - uchopení moci v 
Kambodži Rudými Khmery - Margaret Thatcherová skončila ve funkci britské premiérky 
ANO  NE  1982, 1989, 1979, 1975, 1990 
  

 

 

 

15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou 

odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

                     
                  A                   B             C       
 

1. 2. 3. 4. 5. 
E A D C B 
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          D          E    F  
 
 
František Palacký – Emil Hácha – Josef Jungmann – Klement Gottwald –  Alois Eliáš – 
Ludvík XIII. – Petr I. Veliký – Edvard Beneš –  kardinál Richelieu – George 
Washington – Abraham Lincoln – Josef II.  

 
 

A) kardinál Richelieu B) A. Eliáš  C) George Washington 

D) J. Jungmann  E) K. Gottwald  F) Petr I. Veliký  

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

 
 

1. Kterou událost znázorňuje karikatura? Sovětsko-německý pakt o neútočení (pakt 
Ribbentrop-Molotov)    
2. Uveďte datum této události (měsíc, rok). srpen 1939 
3. Kdo jsou lidé na karikatuře?  Adolf Hitler a Josif V. Stalin    
4. Co symbolizuje svatební oblečení?  Dokazuje to neporušitelný manželský svazek, 
vzájemnou válečnou spolupráci, rozdělení sfér vlivu v Evropě 
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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 Ještěd 4 
B Křivoklát 8 
C Sázavský klášter 5 
D Kuks 6 
E Luhačovice 1 
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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: 16 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 47.38 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  10.27  
Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Ostrava  19. 6. 2018 
Za správnost odpovídá: doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 

 


