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TEST A 
  

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2019 

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

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

 

„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do 

bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 a že se seznámím 

s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 

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) 

 

„Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj 

protest a probudit lidi této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, 

kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem 

získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.“ 

A) Ve kterém roce došlo k této události? 1969 

B) Kdo je autorem tohoto textu? Jan Palach 

C) Co bylo příčinou této události? Pasivita československé veřejnosti k okupaci vojsky 

Varšavské smlouvy v srpnu 1968 

 

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

 

A) Zkratka pro Ministerstvo státní bezpečnosti, jež bylo hlavní tajnou službou a rozvědkou Německé 

demokratické republiky (východního Německa) 

I. SVAG     II. STASI     III. GULAG       IV. NAZI 

B) Termín pro „nestrannost“ či „osobní nezaujatost“ ve vědeckém poznání 

I. Subjektivita      II. Medialita       III. Relativita       IV. Objektivita 

C) Termín pro ideový a politický směr zastávající názor, že různé etnické a kulturní skupiny mohou 

žít pospolu v jednom státě a současně si může každá skupina zachovat své kulturní odlišnosti. 

I. Teokracie      II. Polyetnicita      III. Multikulturalismus       IV. Kolonialismus 

D) Církevní rozkol, odpadnutí či odštěpení od hlavního proudu církve z důvodů odlišné církevní 

praxe, politických anebo kanonických příčin. 

 I. Interdikt      II. Hereze      III. Konkordát      IV. Schizma 
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3.  Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) člověk pověřený ve středověku zakládáním měst nebo vsí Lokátor 

B) program na oživení ekonomiky za účelem zastavení ekonomické krize sestavený prezidentem F. D. 

Rooseveltem New Deal 

C) soubor pravidel církevního pospolitého života řádu (chudoba, celibát, poslušnost) Řehole 

D) pravidelně odváděná dávka vrchnosti Renta 

E) pomocná věda historická zabývající se mírami a váhami Metrologie 

 

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

490 př. n. l., 79, 973, 1563, 1526, 1945, 1953, 1815, 1938, 1436, 480 př. n. l., 1956, 1485, 1943, 

1516, 1939, 115, 993, 1789, 1545 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

A) Frank – kupec – střední Evropa – Wogastisburg – 7. století  Sámo 

B) Čech – spisovatel – kněz – Kronika česká – 16. století  V. Hájek z Libočan 

C) hudební skladatel – Litomyšl – Má vlast – 19. století – Čech  B. Smetana 

D) Sovětský svaz – prezident – glasnost – perestrojka – Nobelova cena za mír  M. Gorbačov 

E) Čech – prezident – ministr zahraničí – Společnost národů – 20. století  E. Beneš

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) Markomani – Frankové – Langobardi – Bójové – Vandalové  

Bójové byli keltskou, nikoliv germánskou jazykovou skupinou a kmenovým svazem. 

………………………………………………………………………………………………… 

Anšlus Rakouska 1938 

Zahájení tridentského koncilu 1545 

Dobytí Bastily 1789 

Konference v Postupimi 1945 

Výbuch sopky Vesuv 79 

 

Bitva u Moháče 1526 

Kutnohorský náboženský smír 1485 

Bitva u Marathonu 490 př.n.l 

Stalinova smrt 1953 

Zřízení pražského biskupství 973 

 

A) Jules Mazarin   

B) M. L. Crassus   

C) Otto von Bismarck  

D) Sandro Botticelli   

E) Antonín Švehla 

 

 

 

 

A) B) C) D) E) 

7 1 5 2 4 

 

1) první triumvirát 

2) Zrození Venuše 

3) československý ministr financí 

4) 28. říjen 1918 

5) německý kancléř a politik 

6) malíř období baroka 

7) kardinál a politik 
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B) premonstráti – valdenští bratři – františkáni – karmelitáni – augustiniáni  

Valdenští se neřadí mezi církevní řády. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

C) bostonské pití čaje – pád Bastily – Babeufovo spiknutí rovných – jakobínská diktatura – thermidorský 

převrat 

Bostonské pití čaje nepatří mezi události Velké francouzské revoluce. 

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

 

D) liberalismus – anarchismus – nacionalismus – utopický socialismus – kameralismus 

Kameralismus se neřadí mezi politické myšlenkové proudy v 19. stol., nýbrž byl ekonomickým 

reformním proudem v 17.–18. stol. 

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

 

E) Jurij Vladimirovič Andropov – Nikita Sergejevič Chruščov – Boris Nikolajevič Jelcin – Leonid Iljič 

Brežněv – Konstantin Ustinovič Černěnko  

Jelcin nebyl generálním tajemníkem ÚV KSSS. 

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

 

 

8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za svého života 

potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Alfréd Veliký – Čingischán  ANO – NE 

B) Petr Parléř – Karel IV. ANO – NE 

C) Hernando Cortéz – Leonardo da Vinci ANO – NE 

D) Fridrich I. Barbarossa – Amerigo Vespucci ANO – NE 

E) Jan Hus – Ignác z Loyoly  ANO – NE 

 

 

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

zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Kostnice Švýcarsko 

B) Kréta Řecko 

C) Helsinki Finsko 

D) Schönbrunn Rakousko 

E) Černobyl Ukrajina 

 



 

5 

 

10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) „Eto vaše dělo.“ Leonid Iljič Brežněv 

B) „Už jsem si svého manžela vybrala: je jím království Anglie.“ Alžběta I. 

C) „Historie je učitelkou života.“ Marcus Tullius Cicero 

D) „Přináším ti zprávy od Boha, že náš Pán ti vrátí tvoje království, dovede tě ke korunování v Remeši, a 

vyžene tvé nepřátele. V tomto jsem poslem Boha. Statečně mne pusť k dílu, a já odstraním obléhání 

Orleansu.“ Jana z Arku 

E) „Veni, vidi, vici.“ Gaius Julius Caesar 

Alžběta I., Karel VII., Gaius Julius Caesar, Jan Ámos Komenský, Jana z Arku, Leonid Iljič Brežněv, Marcus 

Tullius Cicero, Marie I. Tudorovna, Nero, Nikita Sergejevič Chruščov 

 

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

9 bodů) 

 
 

A) Uveďte název stavby a místo, kde se nachází. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triumfální/Vítězný oblouk v Paříži, Francie 
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B) Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Mucha, Secese 

 

 

 

 

C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baroko, nabubřelost, pohyb ve vyobrazení, 

monumentálnost, kopule, barevný mramor, zlatá výzdoba, 

plastičnost, složitý půdorys, symetričnost, falešné prvky 

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

body) 

 

1.                                                    2.                                                                 3. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) Jakou historickou událost tyto obrázky znázorňují? Objevení Ameriky. 

 

 

 

B) Kdy se tato událost odehrála? (rok) 1492. 

 

 

 

C) Kdo je muž na obrázku č. 3 a jaké byl národnosti? Kryštof Kolumbus, Ital. 

 

 

 

D) Proč se indiáni nazývají indiány? Kolumbus si původně myslel, že doplul do Indie – podle té pak 

nazval zdejší obyvatele. 
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13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné přiřazení 1 bod, 

celkem 5 bodů) 

 

1. Amerigo Vespuci    A. vojenství  

2. Boris Godunov  B. filosofie 

3. Albrecht z Valdštejna  C. mořeplavba 

4. Isaac Newton    D. politika 

5. Baruch Spinoza   E. fyzika 

 

 

 

 

 

 

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) Zlatá bula sicilská – první kolektivní vystoupení šlechty na obranu země – Václav II. polským králem – 

Václav III. jako Ladislav V. králem uherským – vymření Přemyslovců po meči  

 

ANO NE 

 

B) zavedení povinné školní docházky – vydání tolerančního patentu – počátek vlády Marie Terezie – válka o 

dědictví rakouské – mír v Hubertusburgu 

 

ANO NE 

 

C) Karlovarské požadavky – Chamberlain premiérem Velké Británie – mobilizace československé armády – 

konference v Mnichově – Ocelový pakt mezi Itálií a Německem  

 

ANO NE 

 

D) založení komunistické internacionály – nástup fašismu v Itálii, Mussolini povolán do čela vlády – úmrtí 

V. I. Lenina – Locarnské dohody – počátek celosvětové hospodářské krize 

 

ANO NE 

 

E) atentát na R. Heydricha – vyhlazení Lidic – Pražské povstání – Karpatsko-dukelská operace – 

Československo-sovětská smlouva 

 

ANO NE 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

C D A E B 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou odpověď 1 bod, 

celkem 6 bodů) 

 

    
                      A)                                    B)                                      C) 

 

       
                D)                                         E)                               F) 

 

1.Napoleon III.; 2. Bedřich Smetana; 3. František Palacký; 4. Reinhard Heydrich; 5. Josef Dobrovský; 

6.Hermann Göring; 7. Leoš Janáček; 8. Antonín Švehla; 9. Václav I.-jednooký; 10. Jiří Stříbrný; 

11.Napoleon Bonaparte; 12. Jan Žižka 

 

 

A) Josef Dobrovský D) Napoleon Bonaparte 

B) Jiří Stříbrný E) Leoš Janáček 

C) Jan Žižka F) Reinhard Heydrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

celkem 4 body)  
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1. Jakou událost karikatura zachycuje? 

    Pakt Ribbentrop – Molotov (Hitler – Stalin) 

 

2. Ve kterém roce k události došlo? 

    1939 

 

3. Které země se událost týkala? 

    Polska 

 

4. Napište, co znamenají symboly na karikatuře.  

Srp a kladivo – nejznámější symboly komunismu; symbolizují pevný svazek rolníků a dělníků. 

Hákové kříže – symbol nacismu 

Hitler podepisuje smlouvu o neútočení mezi Německem a SSSR (holubice míru), ale zároveň 

rozpoutává válku (zlomená ratolest). 
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17.  K vyznačeným bodům na slepé mapě přiřaďte uvedené bitvy a doplňte místo 

střetnutí. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1. Bitva mezi českým knížetem Soběslavem I. a německým králem Lotharem III.  

 

2. Bitva z roku 1424 mezi Žižkou vedenými orebity a Svatohavelskou koalicí  

 

3. Krvavé střetnutí 400 000 vojáků, které se odehrálo roku 1866  

 

4. Nejvýznamnější bitva napoleonských válek, která se odehrála na území dnešní ČR  

 

5. Rozhodující bitva české fáze třicetileté války 

 

 

 
 

Umístění na mapě  Číslo otázky Lokalita 

A 2 Malešov 

B 4 Slavkov 

C 1 Chlumec 

D 3 Sadová (Hradec Králové) 

E 5 Bílá hora 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: viz výše. 

 

B0222A120013, Historie 

 

Historie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  25 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 95 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  62.04 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.49 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST B 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity  

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

2) B0222A120013, Historie 

Historie  

Forma přijímací zkoušky: písemná 
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TEST B 

  

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2019 

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

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

 

„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do 

bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 a že se seznámím 

s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 

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) 

 

„Účel Vašeho shromáždění jest na místo dosavadního svazku knížat postaviti svazek německého 

národu, národ německý uvést ve skutečnou jednotu, utužiti cit německé národnosti a tímto způsobem 

rozmnožiti moc a sílu říše Německé. Jakkoli ctím toto snažení i pocit, na kterémžto se zakládá, a 

právem proto, že je ctím, nemohu nikterak účastniti se v něm. Já nejsem Němec, aspoň se jím býti 

necítím – a za pouhého potakače, nemajícího ani mínění, ani vůle, nechtěli ste mne zajisté k sobě 

povolati. Přičemž musil bych ve Frankfurtě buď city své zapírati a se přetvařovati, anebo když by k 

tomu přišlo, hlasitě odporovati.“ 

 

D) Kdo je autorem tohoto textu? František Palacký 

E) Vůči jakému programu se autor textu vymezuje a jaký byl důsledek událostí? Autor se vymezuje 

vůči velkoněmecké koncepci sjednocení Německa za všechny Čechy, důsledkem bylo 

vyhrocení národnostního sporu mezi Čechy a českými Němci. 

F) Ve kterém roce došlo k sepsání tohoto textu? 1848 

 

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

 

A) Vyhraněná forma vlastenectví, která činí z kulturní podobnosti dogmatické sociální pouto. 

I. Nacionalismus     II. Patriotismus     III. Populismus     IV. Klerikalismus 

B) Termín označující soubor očekávaných způsobů chování, které jsou společností chápány jako 

„typicky ženské“ a „typicky mužské“. 

I. Feminismus     II. Gender     III. Šovinismus     IV. Maskulinita 

C) Termín označující osídlování nevyužitého prostoru na území středověké Evropy, popř. také 

získávání vzdálených zámořských území zahájené evropskými mocnostmi v 15. století. 

I. Kolonizace     II. Kapitalismus     III. Neokolonialismus     IV. Gründerství 
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D) Rétoricky zdatný manipulátor, který účelově slibuje věci, jež nemůže splnit, a který k získání 

moci využívá nálad, předsudků a pocitů ohrožení ve společnosti. 

I. Lokátor     II. Demagog     III. Kolonizátor     IV. Terminátor 

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

 

A) bojkot anglického zboží obyvateli amerických kolonií převlečených za indiány v roce 1773 

BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE 
B) inovativně upravený pluh bratranců Veverkových RUCHADLO 

C) příslušník staroindické kněžské společenské třídy BRAHMÁN 

D) skupina mnišských řádů vyznávajících myšlenku naprosté chudoby, závislých na milodarech 

zbožných věřících (např. františkáni, dominikáni) ŽEBRAVÉ/MENDIKANTSKÉ ŘÁDY 

E) pravěké monumentální stavby budované z kamenných bloků (např. Stonehenge) MEGALITY 

 

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

331 př. n. l., 410, 1555, 1806, 1989, 1956, 1943, 1713, 146 př. n. l., 1924, 1984, 1278, 1410, 1804, 

1961, 1942, 1306, 451, 1740, 1575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A) markrabě – Braniborsko – poručník Václava II. - 13. stol. n. l. Otto V. Braniborský 

B) rektor – lékař – popraven – 16./17. století – stavovské povstání Jan Jesenius 

C) Češka – 20. století – politický proces – popravena Milada Horáková 

D) česká královna – letohrádek – manželka Ferdinanda I. Habsburského – 15./16. století Anna 

Jagellonská 
E) Čech – 19. století – opat kláštera v Brně – dědičnost Johann Gregor Mendel 

 

Svatořečení Anežky České 1989 

Bitva u Grunwaldu 1410 

Smrt Přemysla Otakara II.1278 

Atentát na Reinharda Heydricha 1942 

Vyplenění Říma Vizigóty 410 

  

Vznik rakouského císařství 1804 

Vydání pragmatické sankce 1713 

Bitva u Gaugamel 331 př.n.l. 

Suezská krize 1956 

Augsburský mír 1555 

  

A) Ferdinand Tyrolský  

B) Vilém III. Oranžský   

C) Camillo Benso hrabě Cavour  

D) Henry Kissinger   

A) B) C) D) E) 

4 1 3 2 7 

E) Jan Patočka   

1) místodržitel Nizozemí a anglický 

král 

2) americký ministr zahraničí 

3) sjednocení Itálie 

4) letohrádek Hvězda 

5) italský kondotiér a dobrodruh 

6) generální tajemník KSČ 

7) Charta 77 
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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) Marcus Junius Brutus – Gnaeus Pompeius – Marcus Licinius Crassus – Marcus 

Antonius – Gaius Julius Caesar 

Brutus nebyl triumvirem prvního ani druhého triumvirátu v období krize římské 

republiky. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B) kathaři – albigenští – valdenští – templáři – adamité  

Templáři se neřadí mezi středověké hereze.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

C) luteránství – kalvinismus – manýrismus – anglikánství – novokřtěnci 

Manýrismus se neřadí mezi protestantské konfese, nýbrž je uměleckým slohem. 

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

 

D) Denis Diderot – George Gordon Byron – Alexandr Dumas st. – Heinrich Heine – 

Alexandr Sergejevič Puškin 

Denis Diderot se neřadí mezi představitele romantismu 19. stol. 

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

 

E) IRA – NATO – KLDR – OSN – OPEC  

KLDR není politickou organizací, nýbrž státem. 

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

 

 

8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 

svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Ivan IV. Hrozný – Rudolf II.  ANO – NE 

B) Kryštof Kolumbus – Marco Polo ANO – NE 

C) Jan Ámos Komenský – Martin Luther ANO – NE 

D) Boleslav I. – Ota I. ANO – NE 

E) Walter Raleigh – Alžběta I.   ANO – NE 

 

  

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Suezský průplav Egypt 

B) Podkarpatská Rus Ukrajina 

C) Amfiteátr v Pule Chorvatsko 

D) Danzig Polsko 

E) Opiové války Čína 

 

10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 

bodů) 
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A) „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zeměkoulí.“ Archimedes 

B) „Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a 

učedníkům svým nemohu učení a spisů svých odpřisáhnout ani odvolati!“ Jan Hus 

C) „Jeto stejně snadné, jako postavit vejce na špičku.“ Kryštof Kolumbus 

D) „Po nás ať přijde potopa.“ Ludvík XV. 

E) „Zasvětil jsem celý svůj život spolupráci se Sovětským svazem a tohle mi udělali. Je to 

největší tragédie v mém životě.“ Alexander Dubček 

Alexander Dubček, Archimedes, Erasmus Rotterdamský, Galileo Galilei, Jan Hus, Kryštof 

Kolumbus, Ludvík XV., Prokop Holý, Rudolf II., Rudolf Slánský 

 

 

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

1 bod, celkem 9 bodů) 

 
 

A) Uveďte název stavby a místo, kde se nachází. 

 

 

 Schönbrunn, Rakousko 
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B) Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. 

 

 

   Mistr Theodorik, Gotika  
 

 

 

C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubismus, geometrické tvary, 

dynamismus, funkčnost, nezdobnost, 

prostorové vnímání fasády 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 

celkem 4 body) 

 

1.                                          2. 

 
 

3.                                                                   4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

A) Jakou historickou událost zachycují tyto obrázky? Velká říjnová socialistická 

revoluce. 

 

 

B) Kdy se tato událost odehrála? (den, měsíc, rok). 7.11/25. 10. 1917. 

 

 

C) Jaké byly její důsledky?  Bolševici se dostali k moci. 

 

 

D) Uveďte název lodi na obrázku č. 3. Aurora. 
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13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 

přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

1. Gustav Klimt    A. literatura 

2. Josef Hlávka   B. sochařství, malířství 

3. Max Brod     C. teologie 

4. Michelangelo Buonarroti  D. stavebnictví 

5. John Wyclif    E. malířství 

 

 

 

 

 

 

 

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) Břetislav I. vyhlásil seniorátní princip – vznik Moravského markrabství – vyhlášení Statut 

Konráda Oty – založení Sázavského kláštera sv. Prokopem – založení pražského biskupství 

 

ANO NE 

 

B) Psaní do Frankfurtu (F. Palacký) – Slovanský sjezd – tzv. rakousko-uherské vyrovnání – 

Oktrojovaná ústava Stadionova – Únorová ústava 

 

ANO NE 

 

C) Vyhlášení Marshallova plánu – v Československu vyhlášena první pětiletka – zahájení 

vysílání rozhlasu v Československu – začátek vysílání československé televize – vyhlášení 

Německé demokratické republiky  

 

ANO NE 

 

D) volby do Ústavodárného národního shromáždění – demise 12 ministrů – abdikace E. 

Beneše, K. Gottwald prezidentem – Ústava 9. května – proces s tzv. spikleneckým centrem R. 

Slánského 

 

ANO NE 

 

E) Římská smlouva – vznik Evropské unie (Maastrichtská smlouva) – (II.) Schengenská 

dohoda (vznik schengenského prostoru) – vstup České republiky do NATO – vstup České 

republiky do Evropské unie 

 

ANO NE 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

E D A B C 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou 

odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

         
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kateřina II. Veliká; 2. Bedřich Smetana; 3; Leonid Iljič Brežněv; 4. Marie Terezie; 5. Jan 

Palach; 6. Heinrich Himmler; 7. Jan Zajíc; 8. Antonín Švehla; 9. Konrad Henlein; 10. Antonín 

Dvořák; 11. Konstantin Ustinovič Černěnko; 12. Alois Rašín 

 

 

A) Bedřich Smetana D) Marie Terezie 

B) Leonid Iljič Brežněv E) Heinrich Himmler 

C) Jan Palach F) Antonín Švehla 

 

 

 

  A) 
B) 

C) 

   

D) 
E) 

F) 
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16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 4 body)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kdo je na karikatuře vyobrazen? 

 W. Churchill 

 

2. K jaké události se karikatura váže? 

 Churchillův projev ve Fultonu, 1946 

 

3. Co symbolizuje pomyslná opona? 

Rozdělení Evropy na totalitní Východ a demokratický Západ 

 

4. Kdo mohl být autorem karikatury (pohled které strany vyjadřuje)? 

Z pohledu západních států 
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17.   k vyznačeným bodům na mapě přiřaďte historicky významná města a 

doplňte jejich názvy. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1: Centrum jednoho z přemyslovských údělů na Moravě  

 

2: Město pojmenované podle hory u Nazaretu  

 

3: Nejmladší město České republiky  

 

4: Pevnost vybudována jako reakce na sedmiletou válku  

 

5: Pravděpodobné první sídlo knížete Bořivoje I.  

 

 

 
 

 

 

Umístění na mapě  Číslo otázky Lokalita 

A 2 Tábor 

B 1 Znojmo 

C 5 Levý Hradec 

D 3 Havířov 

E 4 Josefov 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: viz 

výše.  

 

B0222A120013, Historie 

 

Historie  

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: 79 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  46.75 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.4 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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TEST A 

 
Filozofická fakulta Ostravské univerzity  

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

1) B0222A120013, Historie 

Historie –Anglický jazyk   

Historie-Anglický jazyk pro vzdělávání 

Historie-Biologie pro vzdělávání  

Historie –Český jazyk a literatura 

Historie –Český jazyk a literatura pro vzdělávání 

Historie –Dějiny umění  

Historie –Dějiny umění pro vzdělávání  

Historie –Filozofie  

Historie –Francouzská filologie 

Historie –Francouzská filologie pro vzdělávání  

Historie –Geografie pro vzdělávání 

Historie –Matematika pro vzdělávání 

Historie –Německý jazyk a literatura pro vzdělávání 

Historie – Polský jazyk a literatura 

Historie – Polský jazyk a literatura pro vzdělávání 

Historie – Sociologie  

Historie – Základy společenských věd pro vzdělávání  

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

2) B0223A100004, Filozofie 

Filozofie – Historie 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

3) B0231A090058, Anglická filologie 

Anglický jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

4) B0232A090009, Český jazyk a literatura 

Český jazyk a literatura – Historie 

Český jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

5) B0288A100001, Základy společenských věd 

Základy společenských věd – Historie pro vzdělávání 

Forma přijímací zkoušky: písemná 
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TEST A 
  

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2019 

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

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

 

„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do 

bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 a že se seznámím 

s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 

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) 

 

„Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj 

protest a probudit lidi této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, 

kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem 

získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.“ 

A) Ve kterém roce došlo k této události? 1969 

B) Kdo je autorem tohoto textu? Jan Palach 

C) Co bylo příčinou této události? Pasivita československé veřejnosti k okupaci vojsky 

Varšavské smlouvy v srpnu 1968 

 

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

 

A) Zkratka pro Ministerstvo státní bezpečnosti, jež bylo hlavní tajnou službou a rozvědkou Německé 

demokratické republiky (východního Německa) 

I. SVAG     II. STASI     III. GULAG       IV. NAZI 

B) Termín pro „nestrannost“ či „osobní nezaujatost“ ve vědeckém poznání 

I. Subjektivita      II. Medialita       III. Relativita       IV. Objektivita 

C) Termín pro ideový a politický směr zastávající názor, že různé etnické a kulturní skupiny mohou 

žít pospolu v jednom státě a současně si může každá skupina zachovat své kulturní odlišnosti. 

I. Teokracie      II. Polyetnicita      III. Multikulturalismus       IV. Kolonialismus 

D) Církevní rozkol, odpadnutí či odštěpení od hlavního proudu církve z důvodů odlišné církevní 

praxe, politických anebo kanonických příčin. 

 I. Interdikt      II. Hereze      III. Konkordát      IV. Schizma 
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3.  Napište správný pojem (za správný pojem 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) člověk pověřený ve středověku zakládáním měst nebo vsí Lokátor 

B) program na oživení ekonomiky za účelem zastavení ekonomické krize sestavený prezidentem F. D. 

Rooseveltem New Deal 

C) soubor pravidel církevního pospolitého života řádu (chudoba, celibát, poslušnost) Řehole 

D) pravidelně odváděná dávka vrchnosti Renta 

E) pomocná věda historická zabývající se mírami a váhami Metrologie 

 

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

490 př. n. l., 79, 973, 1563, 1526, 1945, 1953, 1815, 1938, 1436, 480 př. n. l., 1956, 1485, 1943, 

1516, 1939, 115, 993, 1789, 1545 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

A) Frank – kupec – střední Evropa – Wogastisburg – 7. století  Sámo 

B) Čech – spisovatel – kněz – Kronika česká – 16. století  V. Hájek z Libočan 

C) hudební skladatel – Litomyšl – Má vlast – 19. století – Čech  B. Smetana 

D) Sovětský svaz – prezident – glasnost – perestrojka – Nobelova cena za mír  M. Gorbačov 

E) Čech – prezident – ministr zahraničí – Společnost národů – 20. století  E. Beneš

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) Markomani – Frankové – Langobardi – Bójové – Vandalové  

Bójové byli keltskou, nikoliv germánskou jazykovou skupinou a kmenovým svazem. 

………………………………………………………………………………………………… 

Anšlus Rakouska 1938 

Zahájení tridentského koncilu 1545 

Dobytí Bastily 1789 

Konference v Postupimi 1945 

Výbuch sopky Vesuv 79 

 

Bitva u Moháče 1526 

Kutnohorský náboženský smír 1485 

Bitva u Marathonu 490 př.n.l 

Stalinova smrt 1953 

Zřízení pražského biskupství 973 

 

A) Jules Mazarin   

B) M. L. Crassus   

C) Otto von Bismarck  

D) Sandro Botticelli   

E) Antonín Švehla 

 

 

 

 

A) B) C) D) E) 

7 1 5 2 4 

 

1) první triumvirát 

2) Zrození Venuše 

3) československý ministr financí 

4) 28. říjen 1918 

5) německý kancléř a politik 

6) malíř období baroka 

7) kardinál a politik 
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B) premonstráti – valdenští bratři – františkáni – karmelitáni – augustiniáni  

Valdenští se neřadí mezi církevní řády. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

C) bostonské pití čaje – pád Bastily – Babeufovo spiknutí rovných – jakobínská diktatura – thermidorský 

převrat 

Bostonské pití čaje nepatří mezi události Velké francouzské revoluce. 

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

 

D) liberalismus – anarchismus – nacionalismus – utopický socialismus – kameralismus 

Kameralismus se neřadí mezi politické myšlenkové proudy v 19. stol., nýbrž byl ekonomickým 

reformním proudem v 17.–18. stol. 

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

 

E) Jurij Vladimirovič Andropov – Nikita Sergejevič Chruščov – Boris Nikolajevič Jelcin – Leonid Iljič 

Brežněv – Konstantin Ustinovič Černěnko  

Jelcin nebyl generálním tajemníkem ÚV KSSS. 

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

 

 

8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za svého života 

potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Alfréd Veliký – Čingischán  ANO – NE 

B) Petr Parléř – Karel IV. ANO – NE 

C) Hernando Cortéz – Leonardo da Vinci ANO – NE 

D) Fridrich I. Barbarossa – Amerigo Vespucci ANO – NE 

E) Jan Hus – Ignác z Loyoly  ANO – NE 

 

 

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

zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Kostnice Švýcarsko 

B) Kréta Řecko 

C) Helsinki Finsko 

D) Schönbrunn Rakousko 

E) Černobyl Ukrajina 
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10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) „Eto vaše dělo.“ Leonid Iljič Brežněv 

B) „Už jsem si svého manžela vybrala: je jím království Anglie.“ Alžběta I. 

C) „Historie je učitelkou života.“ Marcus Tullius Cicero 

D) „Přináším ti zprávy od Boha, že náš Pán ti vrátí tvoje království, dovede tě ke korunování v Remeši, a 

vyžene tvé nepřátele. V tomto jsem poslem Boha. Statečně mne pusť k dílu, a já odstraním obléhání 

Orleansu.“ Jana z Arku 

E) „Veni, vidi, vici.“ Gaius Julius Caesar 

Alžběta I., Karel VII., Gaius Julius Caesar, Jan Ámos Komenský, Jana z Arku, Leonid Iljič Brežněv, Marcus 

Tullius Cicero, Marie I. Tudorovna, Nero, Nikita Sergejevič Chruščov 

 

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

9 bodů) 

 
 

A) Uveďte název stavby a místo, kde se nachází. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triumfální/Vítězný oblouk v Paříži, Francie 
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B) Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Mucha, Secese 

 

 

 

 

C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baroko, nabubřelost, pohyb ve vyobrazení, 

monumentálnost, kopule, barevný mramor, zlatá výzdoba, 

plastičnost, složitý půdorys, symetričnost, falešné prvky 

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

body) 

 

1.                                                    2.                                                                 3. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) Jakou historickou událost tyto obrázky znázorňují? Objevení Ameriky. 

 

 

 

B) Kdy se tato událost odehrála? (rok) 1492. 

 

 

 

C) Kdo je muž na obrázku č. 3 a jaké byl národnosti? Kryštof Kolumbus, Ital. 

 

 

 

D) Proč se indiáni nazývají indiány? Kolumbus si původně myslel, že doplul do Indie – podle té pak 

nazval zdejší obyvatele. 
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13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné přiřazení 1 bod, 

celkem 5 bodů) 

 

1. Amerigo Vespuci    A. vojenství  

2. Boris Godunov  B. filosofie 

3. Albrecht z Valdštejna  C. mořeplavba 

4. Isaac Newton    D. politika 

5. Baruch Spinoza   E. fyzika 

 

 

 

 

 

 

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) Zlatá bula sicilská – první kolektivní vystoupení šlechty na obranu země – Václav II. polským králem – 

Václav III. jako Ladislav V. králem uherským – vymření Přemyslovců po meči  

 

ANO NE 

 

B) zavedení povinné školní docházky – vydání tolerančního patentu – počátek vlády Marie Terezie – válka o 

dědictví rakouské – mír v Hubertusburgu 

 

ANO NE 

 

C) Karlovarské požadavky – Chamberlain premiérem Velké Británie – mobilizace československé armády – 

konference v Mnichově – Ocelový pakt mezi Itálií a Německem  

 

ANO NE 

 

D) založení komunistické internacionály – nástup fašismu v Itálii, Mussolini povolán do čela vlády – úmrtí 

V. I. Lenina – Locarnské dohody – počátek celosvětové hospodářské krize 

 

ANO NE 

 

E) atentát na R. Heydricha – vyhlazení Lidic – Pražské povstání – Karpatsko-dukelská operace – 

Československo-sovětská smlouva 

 

ANO NE 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

C D A E B 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou odpověď 1 bod, 

celkem 6 bodů) 

 

    
                      A)                                    B)                                      C) 

 

       
                D)                                         E)                               F) 

 

1.Napoleon III.; 2. Bedřich Smetana; 3. František Palacký; 4. Reinhard Heydrich; 5. Josef Dobrovský; 

6.Hermann Göring; 7. Leoš Janáček; 8. Antonín Švehla; 9. Václav I.-jednooký; 10. Jiří Stříbrný; 

11.Napoleon Bonaparte; 12. Jan Žižka 

 

 

A) Josef Dobrovský D) Napoleon Bonaparte 

B) Jiří Stříbrný E) Leoš Janáček 

C) Jan Žižka F) Reinhard Heydrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

celkem 4 body)  
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1. Jakou událost karikatura zachycuje? 

    Pakt Ribbentrop – Molotov (Hitler – Stalin) 

 

2. Ve kterém roce k události došlo? 

    1939 

 

3. Které země se událost týkala? 

    Polska 

 

4. Napište, co znamenají symboly na karikatuře.  

Srp a kladivo – nejznámější symboly komunismu; symbolizují pevný svazek rolníků a dělníků. 

Hákové kříže – symbol nacismu 

Hitler podepisuje smlouvu o neútočení mezi Německem a SSSR (holubice míru), ale zároveň 

rozpoutává válku (zlomená ratolest). 
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17.  K vyznačeným bodům na slepé mapě přiřaďte uvedené bitvy a doplňte místo 

střetnutí. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1. Bitva mezi českým knížetem Soběslavem I. a německým králem Lotharem III.  

 

2. Bitva z roku 1424 mezi Žižkou vedenými orebity a Svatohavelskou koalicí  

 

3. Krvavé střetnutí 400 000 vojáků, které se odehrálo roku 1866  

 

4. Nejvýznamnější bitva napoleonských válek, která se odehrála na území dnešní ČR  

 

5. Rozhodující bitva české fáze třicetileté války 

 

 

 
 

Umístění na mapě  Číslo otázky Lokalita 

A 2 Malešov 

B 4 Slavkov 

C 1 Chlumec 

D 3 Sadová (Hradec Králové) 

E 5 Bílá hora 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: viz výše. 

 

B0222A120013, Historie 

 

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: 61 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6.06 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie-Anglický jazyk pro vzdělávání 

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:  61.9 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8.45 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie-Biologie pro vzdělávání  

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: 89  

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Český jazyk a literatura 

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: 70 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  50.67 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.85 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Český jazyk a literatura pro vzdělávání 

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: 66 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.31 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Historie –Dějiny umění  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11.31 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Dějiny umění pro vzdělávání  

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: 75 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Filozofie  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1.41 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Francouzská filologie 

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: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Francouzská filologie pro vzdělávání  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21.21 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Geografie pro vzdělávání 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  66.2 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.75 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Matematika pro vzdělávání 

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  
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 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 47 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Německý jazyk a literatura pro vzdělávání 

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: 62 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie – Polský jazyk a literatura 

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: 82 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie – Polský jazyk a literatura pro vzdělávání 

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: 54 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie – Sociologie  

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: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie – Základy společenských věd pro vzdělávání  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 89 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  72.88 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11.48 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0223A100004, Filozofie 

 

Filozofie - Historie 

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: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 
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  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0231A090058, Anglická filologie 

 

Anglický jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  46.5 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17.48 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0232A090009, Český jazyk a literatura 

 

Český jazyk a literatura – Historie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  53.57 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12.39 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Český jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

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: 61 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11.24 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0288A100001, Základy společenských věd 

 

Základy společenských věd – Historie pro vzdělávání 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  65.6 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.92 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 



 

16 

 

TEST B 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity  

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

1) B0213A320002, Dějiny umění 
Dějiny umění – Historie 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

2) B0222A120013, Historie 

Historie –Anglický jazyk   

Historie-Anglický jazyk pro vzdělávání 

Historie –Český jazyk a literatura 

Historie –Český jazyk a literatura pro vzdělávání 

Historie –Dějiny umění pro vzdělávání  

Historie –Geografie pro vzdělávání 

Historie –Německý jazyk a literatura 

Historie –Německý jazyk a literatura pro vzdělávání 

Historie – Základy společenských věd pro vzdělávání  

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

3) B0223A100004, Filozofie 

Filozofie – Historie 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

4) B0231A090058, Anglická filologie 
Anglický jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

5) B0232A090009, Český jazyk a literatura 

Český jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

6) B0288A100001, Základy společenských věd 

Základy společenských věd – Historie pro vzdělávání  

Forma přijímací zkoušky: písemná 
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TEST B 

  

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – katedra historie 

Přijímací test z historie 2019 

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

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

 

„Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do 

bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 a že se seznámím 

s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. 

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) 

 

„Účel Vašeho shromáždění jest na místo dosavadního svazku knížat postaviti svazek německého 

národu, národ německý uvést ve skutečnou jednotu, utužiti cit německé národnosti a tímto způsobem 

rozmnožiti moc a sílu říše Německé. Jakkoli ctím toto snažení i pocit, na kterémžto se zakládá, a 

právem proto, že je ctím, nemohu nikterak účastniti se v něm. Já nejsem Němec, aspoň se jím býti 

necítím – a za pouhého potakače, nemajícího ani mínění, ani vůle, nechtěli ste mne zajisté k sobě 

povolati. Přičemž musil bych ve Frankfurtě buď city své zapírati a se přetvařovati, anebo když by k 

tomu přišlo, hlasitě odporovati.“ 

 

D) Kdo je autorem tohoto textu? František Palacký 

E) Vůči jakému programu se autor textu vymezuje a jaký byl důsledek událostí? Autor se vymezuje 

vůči velkoněmecké koncepci sjednocení Německa za všechny Čechy, důsledkem bylo 

vyhrocení národnostního sporu mezi Čechy a českými Němci. 

F) Ve kterém roce došlo k sepsání tohoto textu? 1848 

 

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

 

A) Vyhraněná forma vlastenectví, která činí z kulturní podobnosti dogmatické sociální pouto. 

I. Nacionalismus     II. Patriotismus     III. Populismus     IV. Klerikalismus 

B) Termín označující soubor očekávaných způsobů chování, které jsou společností chápány jako 

„typicky ženské“ a „typicky mužské“. 

I. Feminismus     II. Gender     III. Šovinismus     IV. Maskulinita 

C) Termín označující osídlování nevyužitého prostoru na území středověké Evropy, popř. také 

získávání vzdálených zámořských území zahájené evropskými mocnostmi v 15. století. 

I. Kolonizace     II. Kapitalismus     III. Neokolonialismus     IV. Gründerství 
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D) Rétoricky zdatný manipulátor, který účelově slibuje věci, jež nemůže splnit, a který k získání 

moci využívá nálad, předsudků a pocitů ohrožení ve společnosti. 

I. Lokátor     II. Demagog     III. Kolonizátor     IV. Terminátor 

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

 

A) bojkot anglického zboží obyvateli amerických kolonií převlečených za indiány v roce 1773 

BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE 
B) inovativně upravený pluh bratranců Veverkových RUCHADLO 

C) příslušník staroindické kněžské společenské třídy BRAHMÁN 

D) skupina mnišských řádů vyznávajících myšlenku naprosté chudoby, závislých na milodarech 

zbožných věřících (např. františkáni, dominikáni) ŽEBRAVÉ/MENDIKANTSKÉ ŘÁDY 

E) pravěké monumentální stavby budované z kamenných bloků (např. Stonehenge) MEGALITY 

 

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

331 př. n. l., 410, 1555, 1806, 1989, 1956, 1943, 1713, 146 př. n. l., 1924, 1984, 1278, 1410, 1804, 

1961, 1942, 1306, 451, 1740, 1575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A) markrabě – Braniborsko – poručník Václava II. - 13. stol. n. l. Otto V. Braniborský 

B) rektor – lékař – popraven – 16./17. století – stavovské povstání Jan Jesenius 

C) Češka – 20. století – politický proces – popravena Milada Horáková 

D) česká královna – letohrádek – manželka Ferdinanda I. Habsburského – 15./16. století Anna 

Jagellonská 
E) Čech – 19. století – opat kláštera v Brně – dědičnost Johann Gregor Mendel 

 

Svatořečení Anežky České 1989 

Bitva u Grunwaldu 1410 

Smrt Přemysla Otakara II.1278 

Atentát na Reinharda Heydricha 1942 

Vyplenění Říma Vizigóty 410 

  

Vznik rakouského císařství 1804 

Vydání pragmatické sankce 1713 

Bitva u Gaugamel 331 př.n.l. 

Suezská krize 1956 

Augsburský mír 1555 

  

A) Ferdinand Tyrolský  

B) Vilém III. Oranžský   

C) Camillo Benso hrabě Cavour  

D) Henry Kissinger   

A) B) C) D) E) 

4 1 3 2 7 

E) Jan Patočka   

1) místodržitel Nizozemí a anglický 

král 

2) americký ministr zahraničí 

3) sjednocení Itálie 

4) letohrádek Hvězda 

5) italský kondotiér a dobrodruh 

6) generální tajemník KSČ 

7) Charta 77 
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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) Marcus Junius Brutus – Gnaeus Pompeius – Marcus Licinius Crassus – Marcus 

Antonius – Gaius Julius Caesar 

Brutus nebyl triumvirem prvního ani druhého triumvirátu v období krize římské 

republiky. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B) kathaři – albigenští – valdenští – templáři – adamité  

Templáři se neřadí mezi středověké hereze.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

C) luteránství – kalvinismus – manýrismus – anglikánství – novokřtěnci 

Manýrismus se neřadí mezi protestantské konfese, nýbrž je uměleckým slohem. 

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

 

D) Denis Diderot – George Gordon Byron – Alexandr Dumas st. – Heinrich Heine – 

Alexandr Sergejevič Puškin 

Denis Diderot se neřadí mezi představitele romantismu 19. stol. 

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

 

E) IRA – NATO – KLDR – OSN – OPEC  

KLDR není politickou organizací, nýbrž státem. 

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

 

 

8.  Odpovězte ANO nebo NE, zda se mohly tyto osobnosti teoreticky za 

svého života potkat? (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Ivan IV. Hrozný – Rudolf II.  ANO – NE 

B) Kryštof Kolumbus – Marco Polo ANO – NE 

C) Jan Ámos Komenský – Martin Luther ANO – NE 

D) Boleslav I. – Ota I. ANO – NE 

E) Walter Raleigh – Alžběta I.   ANO – NE 

 

  

9.  Zařaďte následující pojmy, stavby a události na území současných států 
(za správné zařazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

A) Suezský průplav Egypt 

B) Podkarpatská Rus Ukrajina 

C) Amfiteátr v Pule Chorvatsko 

D) Danzig Polsko 

E) Opiové války Čína 

 

10.  K uvedeným výrokům přiřaďte autora (za správnou odpověď 1 bod, celkem 5 

bodů) 
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A) „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zeměkoulí.“ Archimedes 

B) „Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a 

učedníkům svým nemohu učení a spisů svých odpřisáhnout ani odvolati!“ Jan Hus 

C) „Jeto stejně snadné, jako postavit vejce na špičku.“ Kryštof Kolumbus 

D) „Po nás ať přijde potopa.“ Ludvík XV. 

E) „Zasvětil jsem celý svůj život spolupráci se Sovětským svazem a tohle mi udělali. Je to 

největší tragédie v mém životě.“ Alexander Dubček 

Alexander Dubček, Archimedes, Erasmus Rotterdamský, Galileo Galilei, Jan Hus, Kryštof 

Kolumbus, Ludvík XV., Prokop Holý, Rudolf II., Rudolf Slánský 

 

 

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

1 bod, celkem 9 bodů) 

 
 

A) Uveďte název stavby a místo, kde se nachází. 

 

 

 Schönbrunn, Rakousko 
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B) Uveďte jméno autora a umělecký směr, který reprezentoval. 

 

 

   Mistr Theodorik, Gotika  
 

 

 

C) Napište název architektonického stylu a jeho dva typické znaky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubismus, geometrické tvary, 

dynamismus, funkčnost, nezdobnost, 

prostorové vnímání fasády 
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12. Prohlédněte si obrázky a odpovězte na otázky (každá správná odpověď 1 bod, 

celkem 4 body) 

 

1.                                          2. 

 
 

3.                                                                   4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

A) Jakou historickou událost zachycují tyto obrázky? Velká říjnová socialistická 

revoluce. 

 

 

B) Kdy se tato událost odehrála? (den, měsíc, rok). 7.11/25. 10. 1917. 

 

 

C) Jaké byly její důsledky?  Bolševici se dostali k moci. 

 

 

D) Uveďte název lodi na obrázku č. 3. Aurora. 
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13.  Přiřaďte k jednotlivým osobnostem jejich pole působnosti (za správné 

přiřazení 1 bod, celkem 5 bodů) 

 

1. Gustav Klimt    A. literatura 

2. Josef Hlávka   B. sochařství, malířství 

3. Max Brod     C. teologie 

4. Michelangelo Buonarroti  D. stavebnictví 

5. John Wyclif    E. malířství 

 

 

 

 

 

 

 

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) Břetislav I. vyhlásil seniorátní princip – vznik Moravského markrabství – vyhlášení Statut 

Konráda Oty – založení Sázavského kláštera sv. Prokopem – založení pražského biskupství 

 

ANO NE 

 

B) Psaní do Frankfurtu (F. Palacký) – Slovanský sjezd – tzv. rakousko-uherské vyrovnání – 

Oktrojovaná ústava Stadionova – Únorová ústava 

 

ANO NE 

 

C) Vyhlášení Marshallova plánu – v Československu vyhlášena první pětiletka – zahájení 

vysílání rozhlasu v Československu – začátek vysílání československé televize – vyhlášení 

Německé demokratické republiky  

 

ANO NE 

 

D) volby do Ústavodárného národního shromáždění – demise 12 ministrů – abdikace E. 

Beneše, K. Gottwald prezidentem – Ústava 9. května – proces s tzv. spikleneckým centrem R. 

Slánského 

 

ANO NE 

 

E) Římská smlouva – vznik Evropské unie (Maastrichtská smlouva) – (II.) Schengenská 

dohoda (vznik schengenského prostoru) – vstup České republiky do NATO – vstup České 

republiky do Evropské unie 

 

ANO NE 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

E D A B C 
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15. Ke každému portrétu uveďte správné jméno osobnosti (za správnou 

odpověď 1 bod, celkem 6 bodů) 

 

         
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kateřina II. Veliká; 2. Bedřich Smetana; 3; Leonid Iljič Brežněv; 4. Marie Terezie; 5. Jan 

Palach; 6. Heinrich Himmler; 7. Jan Zajíc; 8. Antonín Švehla; 9. Konrad Henlein; 10. Antonín 

Dvořák; 11. Konstantin Ustinovič Černěnko; 12. Alois Rašín 

 

 

A) Bedřich Smetana D) Marie Terezie 

B) Leonid Iljič Brežněv E) Heinrich Himmler 

C) Jan Palach F) Antonín Švehla 

 

 

 

  A) 
B) 

C) 

   

D) 
E) 

F) 
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16.  Prohlédněte si karikaturu a odpovězte na otázky (za každou správnou 

odpověď 1 bod, celkem 4 body)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kdo je na karikatuře vyobrazen? 

 W. Churchill 

 

2. K jaké události se karikatura váže? 

 Churchillův projev ve Fultonu, 1946 

 

3. Co symbolizuje pomyslná opona? 

Rozdělení Evropy na totalitní Východ a demokratický Západ 

 

4. Kdo mohl být autorem karikatury (pohled které strany vyjadřuje)? 

Z pohledu západních států 
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17.   k vyznačeným bodům na mapě přiřaďte historicky významná města a 

doplňte jejich názvy. (každá správná odpověď 1 bod, celkem 10 bodů) 

 

1: Centrum jednoho z přemyslovských údělů na Moravě  

 

2: Město pojmenované podle hory u Nazaretu  

 

3: Nejmladší město České republiky  

 

4: Pevnost vybudována jako reakce na sedmiletou válku  

 

5: Pravděpodobné první sídlo knížete Bořivoje I.  

 

 

 
 

 

 

Umístění na mapě  Číslo otázky Lokalita 

A 2 Tábor 

B 1 Znojmo 

C 5 Levý Hradec 

D 3 Havířov 

E 4 Josefov 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: viz 

výše.  

 

B0213A320002, Dějiny umění 

 

Dějiny umění – Historie  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 47 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,07 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0222A120013, Historie 

 

Historie –Anglický jazyk   

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 56 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16.26 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie-Anglický jazyk pro vzdělávání 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  5 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  54.8 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14.1 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Český jazyk a literatura 

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: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.95 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Český jazyk a literatura pro vzdělávání 

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: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  60.0 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18.67 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Dějiny umění pro vzdělávání  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
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 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Geografie pro vzdělávání 

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: 77 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  54.5 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18.13 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Německý jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1.41 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie –Německý jazyk a literatura pro vzdělávání 

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: 44 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie – Základy společenských věd pro vzdělávání  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 63 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  51.43 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10.42 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0223A100004, Filozofie 

 

Filozofie - Historie 

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: 82 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.00 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0231A090058, Anglická filologie 
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Anglický jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

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: 66 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  - 

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19.86 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0232A090009, Český jazyk a literatura 

 

Český jazyk a literatura – Historie pro vzdělávání 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 49 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5.66 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

B0288A100001, Základy společenských věd 

 

Základy společenských věd – Historie pro vzdělávání 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 51 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

  Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6.36 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 


