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Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

1. Studijní program:  B 7501 Pedagogika
a) studijní obor:  Sociální pedagogika – prevence a resocializace
Forma přijímací zkoušky:
Test: počítačový zkušební test (pedagogika, psychologie, sociologie, právo) – jedna varianta
Úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo
její části a u otázek s výběrem odpovědí správné řešení:
Databáze 530 otázek s možností volby jedné ze čtyř alternativ odpovědí, umístěná na
centrálním serveru CIT.Z databáze je uchazečům individuálně předkládán soubor 100 otázek.
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo
její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky:
Podle dosaženého počtu bodů je strojově sestaveno pořadí uchazečů. K přijetí budou navrženi
uchazeči s 82 a více body.

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1139
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 bodů
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 99 bodů
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60,62 bodu
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,61
Decilové hranice výsledku zkoušky: 79, 73, 68, 65, 61, 57, 48, 42, 21.
Zpracoval: mgr. B. Zapletal, dr. G. Bolková, mgr. N. Moslerová

2. Studijní program:  B 7506  Speciální pedagogika
   a) studijní obor:
Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky

Forma přijímací zkoušky : písemná
Test studijních předpokladů :
I. Najděte souvislost mezi slovy. Označte křížkem písmeno u zvoleného řešení.

1. ZOO : zvířata = kniha : …………….

 A  vazba  B  čtenář  C  titul  D  stránky  E  zábava

2. Tachometr : rychlost = kardiograf : ………..……

 A  teplota  B  čas  C  srdeční

rytmus

 D  horečka  E  stav vodního
toku

3. Půdorys : model = kruh : …………….
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 A  pravoúhelník  B  kresba  C  kvádr  D  koule  E  kostka

4. Strom : olše = pták : …………….

 A  zvíře  B  drůbež  C  zobák  D  straka  E  let

5. Dcera : matka = matka : …………….

 A  dítě  B  neteř  C  vnučka  D  babička  E  teta

6. Letadlo : motor = kondor : …………….

 A  let  B  pohoří  C  dravec  D  křídlo  E  kroužení

7. Stříbro : zlato = náramek : …………….

 A  šperk  B  peněžní vklad  C  brož  D  umění  E  drahé kovy

8. Bunda : kalhoty = halenka : …………….

 A  šátek  B  hedvábí  C  sukně  D  len  E  kartoun

9. Leden : prosinec = začátek : …………….

 A  sníh  B  měsíc  C  pokrok  D  konec  E  chladno

II. Najděte pokračování číselné řady. Označte křížkem písmeno u zvoleného řešení.

10. 1 3 5 7 9  A  8  B  11  C  12  D  13

11. 2 4 8 16 32  A  56  B  72  C  144  D  64

12. 1 1 2 3 5  A  7  B  10  C  8  D  9

13. 4 8 16 32 64  A  96  B 100  C  128  D  112

14. 1 4 9 16 25  A  32  B  36  C  48  D  49

15. 0 3 8 15 24  A  36  B  30  C  35  D  41

16. 5 7 11 17 25  A  35  B  27  C  31  D  29

17. 2 5 11 23 47  A  80  B  95  C  92  D  101

18. 50 40 100 90 150  A  200  B  180  C  140  D  300

19. 10 25 12 30 14  A  16  B  50  C  24  D  35

III. Označte křížkem písmeno u slova, které považujete za správnou odpověď.
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20. Sever je opakem

 A  jihu  B  východu  C  chladu  D  vedra

21. Skála znamená

 A  kámen  B  horu  C  balík  D  vodu

22. Muž se má k maskulinu jako žena k
 A  intuitivnímu  B  paní  C  děvčeti  D  femininu

23. Co je totéž jako díl?
 A  celek  B  část  C  lupínek  D  nic

24. Dynamický je opakem

 A  elektrického  B  pomalého  C  statického  D  rezistentního

25. Co znamená debata?

 A  komentář  B  rozhovor  C  přít se  D  tvořit

26. Věta se má k odstavci jako slovo k

 A  písmenu  B  větě  C  odstavci  D  frazeologickému
spojení

27. Co sem nepatří?
 A  semenný  B  podstatný  C  rozmnožovací  D  derivativní

28. Co je tu navíc?

 A  hutný  B  kompaktní  C  rozhněvaný  D  zhuštěný

29.  Dědičnost se má k prostředí jako příroda k

 A  výživě  B  původu  C  zdraví  D  zvířeti

30.  Co sem nepatří?

 A  sňatek  B  anulovat  C  rozvod  D  rozluka

31.  Co sem nepatří?

 A  přetvářka  B  úskok  C  měsíční svit  D  nerozhodnost

IV. Označte křížkem písmeno u správné odpovědi.

32. Opakem nikdy je …….……..

 A  často  B  někdy  C  příležitostně  D  mnohdy  E  vždy

33. Vědomé přisvojení cizí myšlenky a její vydávání za vlastní se nazývá …………..

 A   atrapa  B  parodie  C  kompilace  D  plagiát  E  persifláž

34. Člověk, který se staví k pokroku skepticky, je ……..………..



4

 A  liberál  B  anarchista  C  radikál  D  konzervativec  E  demokrat

35. Strýc je ………….. starší než jeho synovec.

 A  zřídka  B  většinou  C  vždy  D  nikdy  E  někdy

36. …………. neslouží k ochraně před úrazem.
 A  koncové

světlo
 B  ochranné

brýle
 C  příruční

lékárnička
 D  výstražný

signál
 E  železniční

závory

37. Známe-li v procentech podíl netažených losů v loterii, můžeme vypočítat ………………..….

 A  počet výher  B  zisk státu  C  možnost
výhry

 D  počet
účastníků

 E  výši výher

38. Výpověď, která není ještě zcela ověřená, označujeme jako ….………..…….

 A  paradoxní  B  unáhlenou  C  dvojznačnou  D  mylnou
 E

hypotetickou

39. Rozhodnutí budou nakonec …………….

 A  zvážena  B  přijata  C  naplánována  D  následována  E  diskutována

40. Problém se nejlépe vyřeší …….……….

 A  zkoušením  B  soustředěním  C  myšlením  D  rozumem  E  vcítěním

41. K firmě vždy patří ………..…….

 A  továrna  B  sklad  C  podílník  D  jméno  E  produkce

V. Z následujících pěti tvrzení jsou buď čtyři správná a jedno nesprávné, nebo čtyři
nesprávná a jedno správné. Označte křížkem vždy jedno správné nebo jedno
nesprávné tvrzení.

42. Není možné, aby při západním větru
 A  následovaly srážky  C  následovala tvorba oblaků  E  nastala změna počasí

 B  následovala změna teploty  D  se stahoval kouř na

západ

43. Není možné, aby dítě

 A  bylo větší než jeho rodiče  C  bylo starší než jeho

rodiče

 E  mělo jinou barvu kůže než
jeho rodiče

 B  hovořilo jinou řečí než jeho
rodiče

 D  bylo zkušenější než jeho
rodiče

44. Není možné, aby součet dvou kladných čísel
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 A  byl menší než dvě  C  byl dělitelný 12  E  byla nula

 B  byl větší než 1 milión  D  byl dělitelný 7

45. Není možné, aby v protisměru vzhledem k Vám

 A  se předjíždělo  C  parkovaly osobní
 automobily

 E  přijížděly nákladní
automobily

 B  jezdily tramvaje  D  jezdila motorová vozidla
jen stejným směrem jako
Vy

46. Ryba nemůže žít na souši

 A  neboť má ráda vodu  C  neboť má ploutve  E  neboť má žábry

 B  neboť ve vodě nachází
lepší potravu

 D  neboť na vzduchu uschne

47. V Africe není možné

 A  lyžovat  C  zastřelit jaguára  E  najít nejdelší řeku na světě

 B  pěstovat pomeranče  D  stát na rovníku

48. V ledničce není možné

 A  zmrazit potraviny  C  rozpustit led  E  zmrazit rum

 B  vyrobit led  D  rozbít láhve

49. Není možné, aby světelný paprsek

 A  se rozkládal do barevného
spektra

 C  se rozptýlil od vypouklé
čočky

 E  se zlomil při dopadu na
kapalinu

 B  se odrážel při dopadu na
materiál

 D  byl pohlcen při dopadu na
papír

50. Tekutiny mají vždy

 A  objem  C  určitý zápach  E  určitý tvar

 B   určitou barvu  D  specifickou hmotnost

Všeobecný test:

1. Hypofunkce štítné žlázy způsobuje:
a. Basedowovu chorobu
b. kretenismus
c. nanismus
d. gigantismus

2. Langerhansovy ostrůvky:
a. produkují glukagon a jsou ve štítné žláze
b. produkují kortizol a jsou v kůře nadledvin
c. produkují inzulin a jsou ve slinivce břišní
d. produkují andrenalin a jsou v mezimozku
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3. Monozygotní dvojčata vznikají splynutím:
a. jednoho vajíčka a jedné spermie
b. dvou vajíček a dvou spermií
c. jednoho vajíčka a dvou spermií
d. dvou vajíček a jedné spermie

4. Při chemickém procesu ionizace  dochází při vzruchu k/ke:
a. změně, kdy K+ se dostává na povrch a Na+ dovnitř buněčných membrán
b. změně, kdy Na+ se dostává na povrch a K+ dovnitř buněčných membrán
c. přeměně glukózy na aminokyseliny
d. vzniku acetylkoenzymu A vznikajícího štěpením mastných kyselin

5.  Celkový objem mozkomíšního moku v mozku a v míše je cca:
a. 15 ml
b. 1500 ml
c. 300 ml
d. 150 ml

6.  Schéma reflexního oblouku bychom mohli znázornit takto:
a. receptor – aferentní vlákna – CNS – eferentní vlákna – efektor
b. efektor – eferentní vlákna – CNS – aferentní vlákna – receptor
c. receptor – eferentní vlákna – CNS – aferentní vlákna – efektor
d. efektor – aferentní vlákna – CNS – eferentní vlákna - receptor

7. Broccovo centrum řeči je umístěno:
a. v mozk. laloku temenním (parietalis)
b. v mozk. laloku týlním (occipitalis)
c. v mozk. laloku čelním (frontalis)
d. v mozk. laloku spánkovém (temporalis)

8.Graafův folikul produkuje:
a. estrogen
b. testosteron
c. adrenalin
d. lysozym

9. Hlavní úloha Krebsova cyklu je:
a. aerobní štěpení všech živin ( sacharidů, lipidů, bílkovin )
b. zásobování organismu kyslíkem
c. spalovaní živin a energie organismu
d. anaerobní štěpení sacharidů

10. Člověk má schopnost vnímat zvuky o intenzitě:
a. 16 Hz – 20 Hz
b. 0 Hz – 120 Hz
c. 3000Hz – 30 kHz
d. 16 Hz – 20 kHz

11. Dynamický stereotyp:
a. je soubor reflexů převážně nepodmíněných
b. je soubor reflexů převážně podmíněných
c. není získaný učením během života
d. patří mezi vyšší nervové funkce

12. Autorem známé teorie hierarchického uspořádání potřeb je:
a. J. Piaget
b. A. Maslow
c. Z. Matějček
d. Ch. Buhlerová
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13. Pro kterého české filozofa bylo jedním z úkolů filozofie hledání tzv.“přirozeného
      světa“?

a. T.G. Masaryka
b. J. Patočku
c. J. Husa
d. J.A.Komenského

14. Mezi základní formy myšlení nepatří:
a. pojem
b. analogie
c. soud
d. úsudek

15. Tomáš Akvinský a vrcholná  scholastika přebírají z antiky především učení:
a. Aristotela
b. Platona
c. Pythagora
d. novoplatonismu

16. Socializace je chápána jako proces:
a. probíhající v dětství a dospívání
b. probíhající pouze v dospívání
c. probíhající pouze v dospělosti
d. celoživotní

17. Komenského myšlenka pansofie vyjadřuje:
a. filozofické zásady pedagogiky
b. harmonii světa
c. výklad písma v duchu osvícené teologie
d. potřebu univerzální vědy

18. Ontologie je:
a. nauka o bytí
b. teorie poznání
c. nauka o lidské tvořivosti
d. nauka o lidském chování

19. Který z uvedených sociologických směrů nepatří mezi směry současné:
a. strukturní funkcionalismus
b. konfliktualismus
c. behaviorismus
d. interpretativní sociologie

20. Edvard Beneš zastával kromě úřadu prezidenta republiky a ministra zahraničí ještě
další funkci:

a. ministra financí
b. ministra obrany
c. předsedy vlády

21. Které z těchto děl napsal Jan Neruda:
a. Ženich z hladu
b. Ženitba
c. Otec Kondelík a ženich Vejvara
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22. Kdy byla založena Betlémská kaple v Praze:
a. 1378
b. 1391
c. 1401

23. Který svátek je pro křesťany tím nejdůležitějším:
a. Vánoce
b. Velikonoce
c. Letnice

24. Kdo je autorem sochy Myslitel?
a. Michelangelo Buonarotti
b. Constantin Brancusi
c. Auguste Rodin

25. Bedřich Smetana za svého života složil a dokončil:
a. 8 oper
b. 9 oper
c. 10 oper

Zvýrazněné odpovědi jsou správné.

Kritéria pro vyhodnocení a postup při stanovení výsledků přijímací zkoušky:

Max.počet bodů v testech………………………………………..75
Max.počet bodů v bodovatelných aktivitách
(prospěch u maturitní zkoušky,typ studia, délka praxe,
doplňkové kurzy apod.)………………………………………… 45
celkově max.počet bodů……..………………………………….120

Počet přihlášek/počet přihlášených  : 506
Počet uchazečů,kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 467
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky    :        120 bodů
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky    : 110 bodů
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky    : 57,3
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky   :        15,8
Decilové hranice výsledků zkoušky    : 56,9

Splnilo podmínky  :        111
Nesplnilo podmínky:   356

Nedostavilo se :               39
Celkem 506

Zpracovala: Mgr. E. Zezulková
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3. Studijní program:   B 7507    Specializace v pedagogice
a) studijní obor:       Učitelství odborných předmětů –  obchod a služby

Forma přijímací zkoušky:
Test z všeobecných znalostí, pedagogiky a ekonomiky (viz příloha)
kriteria pro vyhodnocení:   max 100 bodů,  každý úkol ohodnocen body podle náročnosti

Výsledek zkoušky se stanovil prostým součtem bodů, jako minimum pro přijetí bylo
předem stanoveno 55 bodů

Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:
počet uchazečů celkem:   277
počet uchazečů. kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:   250
nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:   100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky   93
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky                 55,7
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky             13,88
decilové hranice výsledků zkoušky:
d1 = 73         d2  =  68 d3 =  64         d4 =  59    d5 =  56
d6 =  51        d7  =  47        d8 =  43         d9 =  38

K přijetí navrženo: 64.

studijní obor:   Učitelství odborných předmětů – strojírenství
Forma přijímací zkoušky:
Test z všeobecných znalostí, pedagogiky a techniky (viz příloha 4)
kriteria pro vyhodnocení:   max 100 bodů,  každý úkol ohodnocen body podle náročnosti

     Výsledek zkoušky se stanovil prostým součtem bodů, jako minimum pro přijetí bylo
předem stanoveno  55 bodů.
počet uchazečů celkem:   31

Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:

počet uchazečů. kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:   28
nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky    83
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky   53,78
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky  16,33
decilové hranice výsledků zkoušky:
d1 = 78         d2  =  69 d3 =  64         d4 =  57    d5 =  55
d6 =  44        d7  =  40        d8 =  31         d9 =  23

K přijetí navrženo: 15.

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace,která by mohla některé
účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

Zpracovala a za správnost odpovídá:  Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
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Obor studia:
Bakalářské  kombinované studium Učitelství odborných předmětů

Obchod a služby

Pedagogika je věda o
a) výchově
b) vyučování a vzdělávání
c) učení
d) výchově a vzdělávání

Co považujete za základní pedagogické kategorie
a) vyučování a vzdělávání
b) cíle, podmínky a prostředky výchovy
c) subjektivní a objektivní činitele výchovy
d) vyučování a učení

Současná česká výchovně-vzdělávací soustava tvoří organický celek dělený na stupně
a) předškolní výchova a základní školy
b) základní školy, střední školy a vyšší odborné školy, vysoké školy
c) předškolní výchovy, základní školy, střední školy a vyšší odborné školy, vysoké

školy, další vzdělávání občanů
d) primární a sekundární stupeň

Pojmem základní pedagogické dokumenty se rozumí
a) cíl výchovně-vzdělávací instituce
b) tématické plány a příprava na vyučování
c) charakteristika oboru, profil absolventa, učební plán, učební osnovy
d) třídní kniha, osobní listy žáků, třídní výkaz

Kterou pedagogickou disciplínu považujete za výchozí a základní
a) sociální pedagogiku
b) didaktiku
c) obecnou pedagogiku

Didaktika je věda
a) vyučování na základních školách
b) o vzdělávání žáků v podmínkách školního vyučování
c) o procesu vyučování - učení se

Andragogika
a) studuje zákonitostí rozvoje profesního profilu dospělých
b) je věda o výchově a vzdělávání dospělých
c) zkoumá otázky vzdělávání dospělých pracujících
d) je vědou o výchově dítěte až do dospělosti

Předmětem pedagogiky je
a) výchova v rámci procesu socializace dítěte
b) utváření člověka
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c) výchova člověka
d) struktura pedagogických disciplín

Výchova je
a) utváření člověka ve výchovných zařízeních
b) všestrannou kultivací člověka
c) záměrným působením na rozvoj osobnosti
d) utvářením lidí společností

Za základní prostředek výchovy považujeme
a) práci
b) disciplínu
c) pedagogický sbor školy
d) školní řád a harmonogram aktivit

J. A. Komenský se narodil ve století
a) 15.
b) 16.
c) 17.
d) 18.

Zatrhněte rčení J. A. Komenského
a) Škola bez kázně, mlýn bez vody
b) V zdravém těle zdravý duch
c) Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš

Bílá kniha přijatá vládou ČR v roce 2001 je
a) národním programem boje proti toxikománii
b) komplexním programem zavedení internetu do škol
c) národním programem rozvoje vzdělávání v ČR
d) programem Evropské komise pro záchranu ohrožených druhů ptáků

Pedagog se neobejde při výkonu profese
a) bez spolupráce s policií ČR
b) bez spravedlivosti a pedagogického optimizmu
c) bez hluboké znalosti vývojových poruch učení

Učební plán určuje
a) učební cíle jednotlivých předmětů v ročnících a celkový počet hodin předmětů

v konkrétní škole
b) předměty jimž se vyučuje, jejich posloupnost v ročnících, týdenní počet hodin

každého předmětu, celkový počet hodin v týdnu
c) plánovanou návaznost jednotlivých tématických celků konkrétního předmětu

v průběhu školního roku

Učebnice plní mimo jiné následující funkce
a) informační, formativní a autoregulační
b) transformační, informační a zdrojovou
c) informační transformační, systemizační a sebevzdělávací
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Volbu vhodné vyučovací metody ovlivňují tito činitelé
a) charakter předmětu a délka praxe učitele
b) charakter předmětu, typ poznatků, druh a stupeň školy, individuální zvláštnosti

žáků, vnější podmínky
c) metodicko-organizační opatření pro školní rok a rozhodnutí pedagogické rady školy

Hlavním představitelem psychoanalýzy byl
a) S. Freud
b) C. Rogers
c) D. Wechsler

Do neverbální komunikace nepatří
a) proxemika
b) gestika
c) scholastika

Výchovná metoda, při níž rodiče při výchově uplatňují volnost, tresty jsou mírně nebo zcela
chybí se nazývá

a) demokratická
b) autokratická
c) liberální

Mezi fyziologické potřeby nepatří
a) láska
b) sex
c) spánek

Období batolete časově vymezujeme od
a) narození do 6 týdnů
b) 1 – 3 let
c) 3 – 6 let

Mobbing je
a) psychoteror na pracovišti řízený kolegy s cílem spolupracovníkovi uškodit
b) psychoteror prováděný nadřízeným po kratší dobu s cílem podřízeného ponížit
c) kolektivní spolupráce při řešení náročného problému pracoviště

Šikana je
a) agresivita jedince vůči jinému, vyskytující se ojediněle
b) je rvačka, nebo hádka vyskytující se opakovaně
c) případ agrese, vyskytující se vůči jedinci opakovaně

Psychický stav vzniklý nemožností uspokojit své potřeby se nazývá
a) stres
b) frustrace
c) deprivace

Ontogenese je
a) vývoj psychiky od narození do dospělosti
b) vývoj psychiky od narození do konce života
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c) vývoj psychiky živočišných druhů

Cílem psychohygieny vyučovacího procesu je
a) předcházet duševním poruchám
b) rozvíjet osobnost žáka
c) předcházet trémě

Podmínkou trvalého uchování vědomostí je zejména
a) porozumění učivu
b) užití názorných pomůcek
c) časté opakování

Indukce je metoda usuzování, která využívá
a) zkušenosti
b) rozumové akty
c) intuice

Pragmatizmus se snaží
a) zrušit filozofii jejím rozpuštěním životní praxí
b) najít jedinou obecnou pravdu, která by platila pro všechny lidi
c) za pravdivé pokládat jen to, co je prakticky užitečné

Ekonomika
Dluh vlády a veřejných institucí vůči domácím subjektům se nazývá

a) deficit státního rozpočtu
b) vnitřní veřejný dluh
c) přebytek státního rozpočtu

Míru nezaměstnanosti vyjádříme jako
a) poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva
b) poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu zaměstnaných
c) poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu občanů v produktivním věku

Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří
a) vyplácení podpor v nezaměstnanosti
b) programy pro handicapované osoby
c) předčasný odchod do důchodu

Nejvýznamnější ekonom 20. stol. J. M. Keynes byl
a) Angličan
b) Američan
c) Australan

Mezi přímé daně patří
a) DPH
b) spotřební daň
c) daň z nemovitostí

Největší světové hospodářská krize 20. stol. proběhla v letech
a) 1908 – 1911
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b) 1925 – 1928
c) 1929 – 1933

Vklad v bance je pojištěn do výše
a) 80 % a 25 000 EUR
b) 100 % a 25 000 EUR
c) 90 % a 25 000 EUR

Evropský parlament má oficiální sídlo v
a) Bruselu
b) Amsterodamu
c) Štrasburku

Maastrichtská smlouva o Evropské unii byla podepsána v roce
a) 1973
b) 1992
c) 1996

Mezi členské země EU nepatří
a) Slovinsko
b) Norsko
c) Kypr

Nejsilnějším ekonomikou světa, měřeno výší hrubého domácího produktu,, je ekonomika
a) Japonska
b) Číny
c) USA

Kolik poslanců bude mít ČR v Evropském parlamentu
a) 24
b) 26
c) 28

Parlament ČR má
a) 150 poslanců
b) 180 poslanců
c) 200 poslanců

Míra nezaměstnanosti v ČR se v současnosti pohybuje kolem
a) 11 %
b) 13 %
c) 15 %

Na hospodářský výsledek firmy nemá vliv
a) výplata dividend
b) platba úroků v bance
c) platby nájemného

Označte nejrizikovější z následujících finančních investic
a) akcie
b) státní dluhopisy
c) podnikové obligace
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Úroky z přijatého úvěru představují pro firmu
a) finanční náklad
b) finanční aktivum
c) finanční příjem

Emisí dluhopisů se emitent dostává do pozice
a) dlužníka
b) věřitele
c) ručitele

Daň z příjmů právnických osob (firem) je v současné době u nás rovna
a) 25 %
b) 31 %
c) 28 %

K liberálně orientovaným ekonomům lze zařadit
a) V. Klause
b) V. Havla
c) M. Zemana

Učitelství odborných předmětů -  strojírenství

Určete součinitel tepelné roztažnosti hliníku, když při teplotě 0°C má hliníková tyč délku
2500 mm a tatáž tyč při teplotě 20°C délku 2501,2 mm.

Napište označení jednotky a její rozměr v soustavě SI:
teplo ………………………………..     tlak………………………………..
teplota ……………………………...     výkon……………………………...
energie……………………………...     zrychlení………………………..…

Napište slovně chemický název sloučeniny:
Na2CO3 …………………………………SO3………………………………
MgO…………………………………….CaSO4……………………………
Fe2O3……………………………………HCl……………………………….

Za  jak dlouho je možno přečerpat 70% vody z plné nádrže o rozměrech
2000 mm  x  4000 mm  x 3000mm   čerpadlem s objemovým průtokem 5 l/s.

Nakreslete schematickou značku
kondenzátoru ………    cívky…………     tranzistoru…………..    rezistoru……….

 Jaký odpor má elektrický spotřebič, který při zapojení do sítě s napětím 230 V odebírá výkon
2 kW
Jak nazýváme stroj pro frézování ……………………………
K čemu se používají parní turbíny:

b) studijní obor:       Informační technologie ve vzdělávání

Forma přijímací zkouška – počítačový test
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Kritéria hodnocení – minimální počet získaných bodů: 35
 přijato : prvních 40 uchazečů s výsledkem testu nad 35 bodů

Základní statistické charakteristiky (pro jednotlivé varianty)

varianta A varianta B varianta C
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací
zkoušky 42 41 31

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky 100 100 100
Nejlepší skutečný výsledek přijímací
zkoušky 90 83 82

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 36,64 38,85 34,26
Směrodatná odchylka výsledků přijímací
zkoušky 21,91 20,46 16,31

Decilové hranice výsledku zkoušky viz seznam viz seznam viz seznam

Zpracovali: Kapounová, Kostolányová, Pavlíček

4.        Studijní program:  B 7401    Rekreologie
              a) studijní obor:  Rekreologie - pedagogika volného času

Přijímací zkouška na rekreologii- pedagogiku volného času se skládala ze tří částí –
talentová zkouška z tělesné výchovy (60%), písemný test z cizího jazyka (20%) a
ústního pohovoru (20%).

             Forma přijímací zkoušky:
     Talentová zkouška z tělesné výchovy

Talentová zkouška z tělesné výchovy se skládala z 6 disciplín – běh na 1500m, běh na
100m, shyby na hrazdě doskočné (muži), výdrž ve shybu na hrazdě po čelo (ženy),
volná akrobatická sestava s povinnými prvky, plavání 100m, průpravná hra. Výkony
v jednotlivých položkách testové baterie se převáděli na desetibodovou stupnici
(steny). Souhrnný výsledek byl dán prostým součtem bodů ve všech disciplínách.
Počet bodů se pohyboval v rozmezí 0-60 bodů. Minimální počet bodů pro splnění
talentové zkoušky byl 24 bodů a v žádné položce nesměl uchazeč dosáhnout 0 bodů.

Základní statistické charakteristiky talentové přijímací zkoušky:

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili talentové přijímací zkoušky: 187

Nejlepší možný výsledek talentové přijímací zkoušky: 60 bodů

Nejlepší skutečně dosažený výsledek talentové přijímací zkoušky: 47 bodů

Průměrný výsledek talentové přijímací zkoušky: 29 bodů

Směrodatná odchylka výsledů talentové přijímací zkoušky: 9

Decilové hranice výsledku zkoušky: 15, 21, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 39

Forma přijímací zkoušky:
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Test z cizího jazyka

Test byl realizován ve dvou jazycích – anglickém a německém. Každý uchazeč psal test
ve zvoleném jazyce. Uchazeči doplňovali ze zvolených příkladů slova do vět. Pro příklad
uvádím tři otázky z testy anglického a tři z testu německého jazyka.

Anglický jazyk
              Příklad
             Označte správnou odpověď křížkem:

Tracy lives on the first …..of her block of flats.
a. floor b. story c. level d. ground

You shoudn’t eat so much……..meals.
a. between b. else c. except d. through

I took someone else’s coat from the cloakroom by……….
a. mistake b. error c. fortune d. understood

Německý jazyk

Příklad
       Doplňte správný tvar členů (zájmen) a příd. jmen

1. Sagen sie mir, bitte, wo gibt es hier (ein – modern)  ein modernes Hotel?

2. Ich möchte lieber (dieser – blau) diesen blauen Mantel.

3. Jan ist mit (sein – neu) seiner neuen Freundin ins Kino gegangen.

Za každou správnou odpověď získal uchazeč jeden bod. Součtem bodů bylo dosaženo

celkového skóre v testu z cizího jazyka. Počet bodů se pohyboval v rozmezí 0-20

bodů. Minimální počet bodů pro splnění testu byl 8.

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky:

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 122

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 20 bodů

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 20 bodů

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 13 bodů

Směrodatná odchylka výsledů písemné přijímací zkoušky: 4,84

Decilové hranice výsledku zkoušky: 7, 8, 10, 10, 13, 15,15,18,20

Forma přijímací zkoušky:
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Ústní pohovor
Ústní pohovor byl realizován ve třech dvoučlenných komisích. Pohovor byl zaměřen na
všeobecný přehled v oblasti tělesné kultury a na úroveň komunikativních dovedností.
Komise posuzovala  základní orientaci v problematice tělesné kultury a schopnost
uchazečů adekvátně,     pohotově reagovat a smysluplně se vyjadřovat. Každý člen komise
samostatně hodnotil uchazeče. Výsledky se  pak sečetly a byl vypočten průměr. Počet
bodů se pohyboval v rozmezí 0-20 bodů. Minimální hranicí pro úspěšné zvládnutí
pohovoru bylo 8 bodů. Pořadí uchazečů bylo dáno maximálním počtem bodů.

Základní statistické charakteristiky ústní přijímací zkoušky:

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 122

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 20 bodů

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 20 bodů

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 14 bodů

Směrodatná odchylka výsledů písemné přijímací zkoušky: 3,25

Decilové hranice výsledku zkoušky: 9, 11, 13, 13, 15, 16, 16, 18, 19

Zpracoval: I. Fojtík
Za správnost odpovídá: I. Fojtík

5.Studijní program:  N 7504   Učitelství pro střední školy
                                                 (navazující magisterské studium )
      a) studijní obor:        Učitelství odborných předmětů

Forma přijímací zkoušky:
Test na počítači z pedagogiky, psychologie a ekonomiky s náhodným výběrem  60 otázek
z celkového počtu 214. Příklad testu je přiložen, uchazeč mohl získat max.60 bodů.
Výsledky SZZ bakalářského studia UOP byly součástí přijímacího řízení a zhodnoceny
preferenčními body (10 až 40)
kriteria pro vyhodnocení:   celkově uchazeč mohl získat max.100 bodů
Výsledek zkoušky se stanovil součtem bodů z počítačového testu a bodů udělených za
výsledky SZZ, jako minimum pro přijetí bylo předem stanoveno 50 bodů

Základní statistické charakteristiky celkové zkoušky:
počet uchazečů celkem:  110
počet uchazečů. kteří se zúčastnili  zkoušky:    102
nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:    100
nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky 100
průměrný výsledek  přijímací zkoušky  50,18
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky  19,80
decilové hranice výsledků zkoušky:
d1 = 100         d2  =  62 d3 =  55         d4 =  49    d5 =  49
d6 =  42        d7  =  39        d8 =  37         d9 =  32

K přijetí navrženo: 36.
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Přijímací test:

Obor studia:
Dvouleté magisterské kombinované studium Učitelství odborných předmětů

obchod a služby (příklad počítačového testu)

1. Co je to „apercepce“
a) účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi
b) činnost vedoucí k vyvolání instiktivního chování
c) naučené chování
2. Mezi Freudova stádia psychosexuálního vývoje nepatří
a) orální stádium
b) stádium latence
c) prenatální stádium
3. Teoriemi inteligence se nezabýval
a) J. Piaget
b) D. Wechsler
c) C.Rogers
4. Mezi psychologické projektivní metody nepatří
a) Rorschachův test inkoustových skvrn
b) Tematicko apercepční test
c) Eysenckův osobnostní dotazník
5. Mezi základní složky postoje nepatří složka
a) defenzivní
b) afektivní
c) kognitivní
6. Pojem „persuase“ znamená
a) přesvědčování
b) osobní zainteresovanost
c) přetrvávání určitého stavu
7. Afiliace je
a) potřeba citových a sociálních kontaktů s druhými lidmi
b) orientace jedince na výkon
c) soubor emočních procesů duševního života
8. Období batolete časově vymezujeme od
a) od narození do 6 týdnu
b) 1-3 let
c) 3-6 let
9. Testy inteligence patří do kategorie
a) výkonových testů
b) projektivních testů
c) testů osobnosti
10. Uvědomělý zdroj aktivace se nazývá
a) motiv (pohnutka)
b) incentiva
c) aktivační činitel
11. Gnozeologie je
a) nauka o poznání
b) nauka o bytí
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c) nauka o správném jednání člověka
12. Mezi základní formy myšlení nepatří
a) pojem
b) analogie
c) soud
13. „Potřeby, zájmy a hodnoty“ patří do kategorie
a) schopností
b) motivace
c) emočních procesů
14. Relativní neprospěch je:
a) dočasný neprospěch
b) žák se učí pod úroveň svých schopností
c) žák neprospívá jen v některém předmětu
15. Útlumové dispozice souvisejí s problémem
a) dospívání
b) typu nervové soustavy
c) autoregulace učení
16. Tréma je
a) vrozená dispozice
b) projev neurózy
c) forma naučeného strachu
17. Psychologickou osvětu pro rodiče šíří v ČR zejména:
a) F.Koukolík
b) M.Plzák
c) Z.Matějček
18. Pedagogika je věda o:
a) výchově
b) vyučování a vzdělávání
c) výchově a vzdělávání
19. Rudolf Steiner je představitelem:
a) pragmatické pedagogiky
b) Waldorfské pedagogiky
c) Jenské pedagogiky
20. Andragogika
a) studuje zákonitosti profesního profilu dospělých
b) je věda o výchově a vzdělávání dospělých
c) zkoumá otázky vzdělávání dospělých pracujících
21. Etopedie
a) zkoumá otázky etické výchovy mládeže
b) zabývá se výchovou obtížně vychovatelných jedinců
c) zkoumá morální vlastnosti dětské populace
22. Mezi speciálně pedagogické disciplíny nepatří:
a) etopedie
b) surdopedagogika
c) sociální pedagogika
23. Pedagogika plní:
a) analytické, verifikační a prognostické úkoly
b) poznávací, zobecňující a praktické funkce
c) strategické a operativní výchovné cíle
24. Výchovou seniorů se zabývá:
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a) seniorpedagogika
b) gerontagogika
c) gerontologie
25. Výchova je:
a) všestrannou kultivací člověka
b) záměrným působením na rozvoj osobnosti
c) utvářením lidí společnosti
26. Pětice klasických složek výchovy neobsahuje výchovu:
a) pracovní
b) humanistickou
c) rozumovou
27. Jednou ze základních kompetencí pedagoga je:
a) analytická kompetence
b) prezentační kompetence
c) enkulturační kompetence
28. Proxemika je vyjádřením:
a) pravděpodobnosti dosažení výchovných cílů
b) vzdálenosti komunikujících osob
c) efektu výchovy pro xemické děti
29. Ostravská univerzita byla zřízena zákonem ČNR v roce:
a) 1989
b) 1991
c) 1953
30. Konzistentní je takový cíl vyučování:
a) který je vnitřně propojen s cíli ostatních vyučovacích předmětů
b) který napomáhá k dosažení hiearchicky vyššího cíle
c) který lze dosáhnout jednoznačným zadáním učební úlohy
 31. Mezi základní cíle bank nepatří
a) rentabilita
b) stabilita
c) likvidita
32. Kapitálová přiměřenost má činit nejméně
a) 4%
b) 8%
c) 12%
33. Nostro účet je
a) účet cizí banky veden u naší banky
b) účet naší banky veden u cizí banky
c) vzájemné vedení účtu
34. Akcie je definována v
a) v zákoně o cenných papírech
b) obchodním zákoníků
c) zákoně o akciových společnostech
35. Označte nejrizikovější z následujících finančních investic
a) akcie
b) státní dluhopisy
c) podnikové obligace

36. Akcept směnky znamená:
a) odevzdání směnky



22

b) písemné přijetí směnky
c) převod směnky
37. Státní pokladniční poukázky jsou cennými papíry
a) krátkodobého charakteru
b) dlouhodobého charakteru
c) nepatří mezi cenné papíry
38. Na alternativní otázky
a) je výběr ze dvou či více pozitivních odpovědí
b) se odpovídá ano / ne
c) se odpovídá volně zpravidla delší větou
39. Haptika je:
a) „řeč dotyků“
b) „řeč postojů“
c) prostorové oddálení nebo přiblížení mluvčího
40. Verbální komunikace je
a) pouze ústní
b) pouze písemná
c) ústní i písemná
41. Za zakladatele správního řízení a organizace řídícího procesu je považován
a) H.Fayol
b) M.Weber
c) F.Taylor
42. Míru nezaměstnanosti vyjádříme jako:
a) poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva
b) poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu zaměstnaných
c) poměr počtu nezaměstnaných vůči počtu občanů v produktivním věku
43. Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří:
a) vyplácení podpor v nezaměstnanosti
b) programy pro handicapované osoby
c) předčasný odchod do důchodu
44. Snížení ceny produktu
a) vede k posunu poptávkové křivky daného produktu doleva
b) vede k posunu poptávkové křivky daného produktu doprava
c) nevede k posunu poptávkové křivky daného produktu
45. S růstem důchodu spotřebitelů poptávka po inferiorním zboží
a) klesá
b) roste
c) nemění se
46. Cenová pružnost poptávky pro dané zboží je 2. Zvýšení ceny daného zboží o 50%
a) povede ke snížení poptávaného zboží o 25%
b) povede ke snížení poptávaného množství o 100%
c) povede ke snížení poptávaného množství o 200%
47. Křížová elasticita poptávky pro komplementy je
a) rovna 0
b) větší něž 0
c) menší než 0
48. Oligopolní tržní struktura je charakteristická
a) jedním prodávajícím
b) malým počtem prodávajících
c) velkým počtem prodávajících
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49. Pokud je Ginniho koeficient pro danou zemi roven 1, pak rozdělení důchodu je
a) dokonale rovnoměrné
b) dokonale nerovnoměrné
c) dokonale spravedlivé
50. Desinflace je situace, kdy
a) cenová hladina klesá
b) míra inflace klesá
c) míra inflace roste
51. Míra nezaměstnanosti je oproti specifické míře nezaměstnanosti
a) menší
b) větší
c) nelze jednoznačně určit
52. Mezi daně přímé patří
a) DPH
b) spotřební daň
c) daň z nemovitostí
53. Mezi nástroje fiskální politiky nepatří
a) operace na volném trhu
b) diskreční opatření
c) vestavěné stabilizátory
54. Je-li směnka avalována, pak
a) se riziko nezaplacení pro věřitele zvyšuje
b) se riziko nezaplacení pro věřitele snižuje
c) je umožněno směnku převést na jiný subjekt
55. Peněžní prostředky představují
a) hotovost
b) hotovost a peníze na bankovních účtech
c) hotovost, peníze na bankovních účtech a ceniny
56. Rezervy patří do
a) vlastního kapitálu
b) cizích zdrojů
c) oběžných aktiv
57. Daň z příjmu právnických osob (firem) je v současné době rovna
a) 25%
b) 31%
c) 28%
58. Odpisy představují pro firmu
a) provozní náklady
b) finanční náklady
c) provozní výdaje
59. Do cenin nepatří
a) platební karty
b) kolky
c) krátkodobé cenné papíry
60. Do cizích zdrojů nepatří
a) nakoupené obligace
b) emitované obligace
c) krátkodobé bankovní úvěry
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Řešení testu:
UOP Mgr:
1a,2c,3c,4c,5,a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12b,13b,14b,15c,16c,17c,18c,19b,20b,21b,22c,23a,24b,2
5b,26b,27b,28b,
29b,30b,31b,32b,33b,34b,35a,36c,37a,38a,39a,40c,41a,42a,43b,44c,45a,46b,47c,48b,49b,50b
,51c,52c,53a,54b,
55c,56b,57c,58a,59c,60a.

6.  Studijní program:   M 7503    Učitelství pro základní školy
     a) studijní obor:         Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

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

A) písemná část
1. V každé otázce testu je jedna správná odpověď (a, b, c).
2. Za otázky, u kterých se musí uvést dva údaje (např. ministr a politická strana) je k udělení

bodu nutné uvést oba správné údaje, jinak bod není udělen.
3. Za správnou odpověď se uděluje jeden bod.
4. Body za správnou odpověď se sčítají (za nesprávnou se neodečítají).
5. Maximální počet bodů je při třiceti otázkách v testu tedy 30 bodů.
6. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání písemné zkoušky je 19 bodů (hranice úspěšnosti

je nastavena na cca 66 %, dvě třetiny správných odpovědí u písemného testu dovolují
adeptovi na studium postoupit k ústnímu pohovoru).

B) ústní část
1. Uchazeči, kteří splnili písemnou část se podrobí komisionálnímu ústnímu pohovoru, který je

zaměřen  na všeobecné znalosti (politický přehled, kulturní rozhled, obeznámenost
s historicko-kulturními zajímavostmi svého bydliště), rovněž je vedena krátká diskuse o
problematických otázkách z testu.

2. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání ústního pohovoru je 40 bodů (maximální 70
bodů).

 TEST Z OBČANSKÉ VÝCHOVY

1. Rozvoji logiky přispěl z následujících filosofů především
a) Sokratés
b) Platón
c) Aristotelés

2. S důkazy boží existence spojujeme
a) Mojžíše
b) Zénona z Eleje
c) Tomáše Akvinského
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3. „Vůle k moci“ a „nihilismus“ evokují
a) SØrena Kierkegaarda
b) Fridricha Nietzscheho
c) J. V. Stalina
4. Karla Čapka spojujeme s
a) pragmatismem
b) fenomenologií
c) filosofií života

5. Kategorický imperativ spojujeme s
a) I. Kantem
b) F. Nietzschem
c) A. Schopenhauerem

6. Ministrem životního prostředí je v ČR nyní (uveďte jméno a příjmení)

Libor Ambrozek

7. Kolik politických stran je v současnosti zastoupeno v poslanecké sněmovně?
a) 5
b) 6
c) 7

8. John Kerry je volebním kandidátem za
a) je nezávislým kandidátem
b) Republikánskou stranu
c) Demokratickou stranu

9. Pojem „Pražské jaro“ používáme v souvislosti s rokem
a) 1945
b) 1968
c) 1989

10. Nobelovu cenu nezískal
a) J. Heyrovský
b) J. Seifert
c) V. Havel

11. Českou televizi lze označit jako
a) státní televizi
b) veřejnoprávní
c) soukromou

12. Která z komor PČR je dle Ústavy ČR nerozpustitelná
a) poslanecká sněmovna
b) senát
c) poslanecká sněmovna i senát
d) obě komory jsou rozpustitelné
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13. Monetární (měnovou) politiku v ČR provádí
a) Vláda ČR
b) Česká národní banka
c) Tripartita

14. Fiskální (rozpočtovou) politiku v ČR provádí
a) Vláda ČR
b) Česká národní banka
c) Tripartita
d) Evropská centrální banka

15. Konstitujícím prvkem Ústavy ČR je vymezení státu na
a) národnostním principu
b) občanském principu
c) národnostním i občanském principu

16. Pokud centrální banka (ČNB) zvyšuje základní úrokovou sazbu (diskontní sazba)
a) dochází ke zdražení peněz, zpomalení oběhu peněz – restriktivní politika
b) zlevňují peníze, dochází k načerpání peněz do ekonomiky – expanzivní politika

17. Sociální skupina v politice je
a) subjektem politiky
b) objektem politiky
c) je subjektem a zároveň objektem politiky

18. Které politické strany vytvářejí dnešní většinovou koalici ministerského předsedy
V. Špidly

ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU

19. Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR se používá
a) poměrný volební systém
b) většinový volební systém

20. Při změnách ústavních zákonů v ČR je zapotřebí
a) prostá většina v PS PČR
b) 3/5 většina v Senátu PČR
c) prostá většina v obou komorách PČR
d) 3/5 většina v obou komorách PČR

21. Mezi stálé členy Rady bezpečnosti OSN (mocnosti s právem veta) patří
a) Německo, USA, Velká Británie, Francie, Čína
b) USA, Čína, Velká Británie, Francie, Rusko
c) Japonsko, USA, Velká Británie, Rusko, Čína

22. Edmund Burke autor díla „Úvahy o revoluci ve Francii“ je považován za představitele
a) liberalismu
b) konzervatismu
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c) socialismu

23. Autorem symfonie č. 9 „Z nového světa“ je
a) L. Janáček
b) B. Smetana
c) A. Dvořák

24. Povinnou školní docházku zavedl(a)
a) Josef II
b) Marie Terezie
c) František Josef II

25. Mezi zakladateli sokolského hnutí byl
a) Jan Sokol
b) J. V. Tyrš
c) J. Foglar

26. Masová kultura? O co se jedná?
a) Tímto pojmem bývá dosti často charakterizována současná kultura jako zvláštní typ

kultury přístupné, dostupné a určené co nejširšímu okruhu lidí bez rozdílu pohlaví,
věku, vzdělání, národnosti, profese, politického či náboženského přesvědčení atd.

b) Jedná se o kulturu, ve které je kladen velký význam na pojídání masových výrobků za
účelem zdravého životního stylu.

c) Tímto pojmem bývá málokdy charakterizována současná dysfunkční kultura jako zvláštní
druh agrese přístupné, dostupné a určené co nejširšímu okruhu lidí bez rozdílu pohlaví,
věku, vzdělání, národnosti, profese, politického či náboženského přesvědčení atd.

27. Idea pokroku byla formulována
a) v rámci Vídeňského kruhu na počátku 20. století a zabývala se otázkou uchopení vlastní

identity
b) osvícenci 18. – 19. století. Pokrok chápali jako pohyb lidstva od nižšího stupně

k vyššímu – jako sebezdokonalování, přímočarý vzestup
c) německým sociologem Arminem Nassehim v roce 2001 jako možný způsob řešení

současných světových problémů

28. Jak lze správně definovat pojem moci ze sociologického pohledu?
a) Moc je obvykle chápána jako možnost a schopnost uskutečňovat v sociálním životě

cíle, a to v nutném případě i přes odpor druhých.
b) Moc je základní formou politické organizace společnosti.
c) Čeho je moc, toho je příliš.

29. Jak lze vysvětlit pojem kultura ve svém nejširším významu?
a) Kultura je oblast života, kde chodí všichni velmi pěkně oblečeni – hrají, zpívají nebo

malují.
b) Kultura je první etapa životního cyklu, která vychází z představy kontinuity lidského

života.
c) Kultura je komplex tvoření aktivní tvůrčí činností lidí vedoucí k osvojení světa a

touto činností vytvořenými hodnotami.

30. Občanská společnost
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a) je normativním a hodnotovým systémem skupiny
b) je úhrnem společenských skupin s různými specifickými zájmy
c) jedná se o spolek velmi angažovaných spoluobčanů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 179

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 30 bodů

Nejlepší skutečný dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 28 bodů

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 20,39

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,62

Decilové hranice výsledku zkoušky: 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Zpracovali: M. Mečiar
Za správnost odpovídá: J. Pavlíček

b) studijní obor:     Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ

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

A) písemná část
7. Maximální počet bodů je při třiceti otázkách v testu 60 bodů.
8. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání písemné zkoušky je 20 bodů .
9. Za správnou odpověď se udělují dva body.
10. Za otázky, u kterých se musí uvést dva údaje je k udělení dvou bodů nutné uvést oba správné

údaje. Jeden bod se udělí v případě jednoho  správného údaje.
11. Body za správnou odpověď se sčítají (za nesprávnou se neodečítají).

B) ústní část
3. Uchazeči, kteří splnili písemnou část se podrobí komisionálnímu ústnímu pohovoru, který je

zaměřen  na všeobecné znalosti a základy křesťanství (znalost Bible), rovněž je vedena krátká
diskuse o problematických otázkách z testu a motivaci uchazeče.

 TEST Z KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY

1. Zakroužkujte správnou odpověď! Kniha Genesis patří - nepatří do svazku biblických
knih? patří

2. Uveďte běžný latinský název pro 2. knihu Mojžíšovou! Exodus
3. Kolik lidí vešlo s Noé do korábu?  8
4. Jak se jmenovali synové Abrahama?  Ismael a Izák
5. Byl Abraham v Egyptě? byl
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6. Kdo to byli Eliáš a Eíša?  proroci
7. Hlavní postava knihy Jób?  Jób
8. Jak se jmenoval první Izraelský král?  Saul
9. Jak se jmenuje nejobsáhlejší prorocká kniha? Izajáš
10. Ve které říši byl Daniel vězněn?  Babylon
11. Kam měl jít a kam utíkal Jonáš?  Niniwe - Tars
12. Kde se narodil Pán Ježíš? Betlém
13. Kteří evangelisté popisují umučení Pána Ježíše?  všichni - Lukáš, Matouš, Marek, Jan
14. Kde psal apoštol Jan knihu Zjevení?  na ostrově Patmos 

15. Uveďte Váš nejoblíbenější verš Písma!

16. Kdo komu řekl: "Musíte se narodit znovu!" a kdo to zapsal? Pán Ježíš Nikodémovi,
zapsal evang. Jan

17. Kdo zradil a kdo zapřel Pána Ježíše?  Jidáš, Petr
18. Kterým osobám (jednotlivcům) apoštol Pavel napsal dopisy?   Timoteus, Titus, Filemón
19. Pán Bůh dal Desatero přikázání Izraeli před - po vyjití z Egypta? (Zakroužkujte!)  po

vyjití
20. Kolik je kanonických knih Bible?  66
21. Na kterém jezeře Pán Ježíš činil zázraky?  Genezarecké (Galilejské) jezero
22. Se kterými státy sousedí Izrael? Egypt, Jordánsko, Sýrie
23. Kdy byl obnoven novodobý stát Izrael? 1948
24. Ve kterém století vládl císař Nero?  první století n. l.
25. Kdy k nám přišli věrozvěstové Cyril a Metoděj? 863
26. Jak se jinak jmenoval věrozvěst Cyril?  Konstantin
27. Komu šel zvěstovat evangelium pražský biskup Vojtěch?  Ptrusům
28. Kdo z Husových přátel byl upálen o rok později?  Jeroným Pražský
29. Kdo a kdy vydal Toleranční patent?  Josef II, 1781
30. Uveďte české dílo z oblasti literatury pro děti.

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 17

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 bodů

Nejlepší skutečný dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 bodů

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  34,82 bodů

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,30

Zpracoval: J. Szymeczek
Za správnost odpovídá: J. Pavlíček
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c) studijní obor:     Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Forma přijímací zkoušky:
test z technické výchovy (viz příloha)
kriteria pro vyhodnocení:   max 100 bodů,  každý úkol ohodnocen body podle náročnosti

      výsledek zkoušky se stanovil prostým součtem bodů, jako minimum bylo předem
      stanoveno 30 bodů
      počet uchazečů celkem: 48
      Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:
      počet uchazečů. kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:    30

nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:    100
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky 100
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky 45,2
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky 17,12
decilové hranice výsledků zkoušky:
d1 = 77         d2  =  55 d3 =  53         d4 =  45    d5 =  40
d6 = 37         d7  =  34        d8 =  32         d9 =   31

Kombinace: Fyzika – Technická výchova
počet uchazečů:  2      přijímací zkoušky z F se zúčastnili: 2 – vyhověli 2

      přijímací zkoušky z tech. vých. se zúčastnili: 2 – vyhověli 2
K přijetí navrženo:  2

      Kombinace: Biologie – Technická výchova
počet uchazečů:  3      přijímací zkoušky z Bi se zúčastnilo: 3 – nevyhověli 3

      přijímací zkoušky z tech.v. se zúčastnilo: 2 – vyhověl 2
K přijetí navrženo:  0

Přijímací test pro školní rok 2004/2005

• Vypočtěte x, y: max.bodů

2 x   +   4 y  =   6
3 x    -   7 y  =   35 3

• Napište značku jednotky základních a odvozených  veličin SI: 5

práce: …….tlak:……...zrychlení:………magnetická indukce:……….

elektrická kapacita:……….indukčnost:………povrchové napětí:……

elektrické napětí:……… mechanické napětí:………. síla:……..

• Napište objemové složení vzduchu v %: 2

•                                                                                                             3
Co jsou emise:…………………………………………………………
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Co jsou imise:…………………………………………………………

• Napište chemické vzorce: 6
oxid uhličitý: …………… kyselina sírová:………………….oxid siřičitý:………….
kyselina chlorovodíková:…….……… oxid dusný ………………vápenec:……………

•                                                                                                          6
Mosaz je slitina těchto kovů: ……………………..
Bronz je slitina těchto kovů:………………………
Dural je slitina těchto kovů:………………………

• Doplňte názvy ke zkratkám plastů: 6
PVC………………………       PS……………………….. PE….………………

• Kolik jaderných elektráren je v ČR,
které:…………………………………………………………   4

• Princip činnosti a význam přečerpávací vodní elektrárny: 5
…………………………………………………………………………………………………

• Jaké druhy napětí používá přenosová soustava ČR                            
 pro dálkový přenos el. energie: 3

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

• Továrny na výrobu letadel v ČR 2
…………………………………………………………………………………………………………

• Napište základní měřidla pro měření průměrů a délek ve strojírenství: 6

• Škrtněte nesprávné označení:    Fréza je  stroj,  nástroj 2

• Výpočetní technika: 12

co je to BIOS ………………………………………………………………………………

které druhy tiskáren znáte:…………………………………………………………………

které textové editory znáte:…………………………………………………………………

k čemu je určen AUTOCAD………………………………………………………………..

objasněte termín ROM……………………………………………………………………...

objasněte termín RAM………………………………………………………………………

• Vypočtete:
4

Určete odpor vodiče, prochází-li jím při napětí 1,5 kV proud 0,75 mA :
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Určete obvodovou (řeznou) rychlost při soustružení obrobku o průměru 40 mm
4

 při otáčkách 1500 min-1:

4
Vypočtěte, jak velkou silou je třeba působit, aby se přetrhl ocelový drát
 o pevnosti 600 N.mm-2 a průměru 2 mm.

Označte státy, které nejsou členy EU:  3
 Rakousko, Norsko, Litva, Bulharsko, Lucembursko

Vysvětlete pojem fotosyntéza…………………………………………………………………..….5.

Vyřešte grafické úkoly:

5

5

5

7. Studijní program: M 7505 Vychovatelství
              a) studijní obor:   Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením

      Forma přijímací zkoušky:
      Test ze zadané literatury 1. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha:  Portál, 2000.
                                                  2. MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť.

                                            Praha: Slon, 1993.
   Obsah testu:
1. Výchova je v pedagogickém pojetí chápána:
a) jako zespolečenšťování jedince v průběhu jeho života spontánním nápodobováním

jiných jedinců
b) jako záměrné působení na osobnost jedince s cílem dosáhnout změn v různých složkách

osobnosti
c) jako organizovaný jako proces osvojování poznatků, probíhající ve školním vyučování

2. Orientační rodina  je
a)    rodina, do které se  člověk narodí a je v ní vychován
b) rodina, kterou člověk v dospělosti sám zakládá
c) buď rodina manžela nebo manželky, která se  stala  vzorem pro řešení   životních situací

nově založené rodiny

3. Vyjmenujte tři složky výchovy podle Aristotela:
a)    výchova tělesná, rozumová, estetická
b)    výchova tělesná, rozumová, mravní
d) výchova rozumová, mravní, estetická

4.   Tzv. rodičovské dítě  je dítě
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a)    kterému je přidělena část rodičovské odpovědnosti a povinností
b)    které je nejoblíbenější a dostává se mu  více lásky nežli ostatním sourozencům
d) které rodiče nadměrně pečují a kontrolují ho

5.   Co znamená výraz pedeutologie?
a) výraz pro označení teorie primární výchovy dítěte
b) výraz pro označení teorie výchovy mentálně postižených jedinců
c) výraz pro označení teorie přípravy pro učitelské povolání

6. Deprivační syndrom je pojem označující stav dítěte, který vzniká
v důsledku

a) nedostatku citové vazby mezi dítětem a rodiči
b) nedostatku finančních prostředků rodiny k zabezpečení biologických   potřeb dětí
c) nedostaku kontaktů s prarodiči

7.   Rekonstruovaná rodina je pojem  vymezen pro
a) rodinu, která si adoptovala dítě
b) rodinu jenž  po vyřešení svých  původních  problémů jakoby znovu začíná
c) rodinu znovu, následně vzniklou  (po rozvodu manželského  partnera)

8.   Děti týrané jsou ve výchovné situaci
a) relativně horší než děti zanedbávané
b) stejné situaci jako děti zanedbávané
c) relativně lepší než děti zanedbávané

9.  Pojem kurikulum v pedagogické terminologii znamená
a) teorii a obsah vzdělávání, včetně cílů a výsledků vzdělávání
b) životopis jedince spojený s jeho osobní anamnézou
c) systém pedagogických disciplín

10. Čím se zabývá pedagogická evaluace?
a) hodnocením rozvinutosti osobnosti jedinců
b) hodnocením vědecké úrovně pedagogických věd
c) hodnocením jevů edukačních procesů, především výsledků vzdělávání

11. Tzv. perverzní triangulace (perverzní triangl) je komunikace mezi manžely, do  které
a) se vměšují rodiče některého z manželů
b) se vměšují  přátelé jen ze strany jednoho z manželů
c) je vtahováno jejich dítě

12.  Andragogická didaktika  je
a) teorie vyučování a výchovy tělesně postižených dětí
b) teorie vyučování a učení dospělých
c) teorie výchovy a učení dětí předškolního věku

13. Přiřaďte k jmenovaným dílům jejich autory (Rousseau, Komenský, Pestalozzi).
       a)   Emil, čili o vychování (1762) …………………………………………

b)   Linhart a Gertruda (1782) ………………………………………………….
c)   Velká didaktika (1657)  …………………………………………………….
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Maximálně možný zisk za test – 30 bodů. Test neměl filtrační charakter.
Alternativy správného řešení:

1b,2a,3b,4a,5c,6a,7c,8c,9a,10c,11c,12,b,13: Rousseau, Pestalozzi, Komenský

Ústní polostandardizovaný pohovor se strukturou:
1. Teoretický zájem zjišťovaný přes individuálně přečtenou odbornou, resp.populárně
      odbornou literaturou uvedenou v dodaném seznamu-(max. 20 bodů)
2. Praktický zájem zjišťovaný přes doloženou prax uchazeče v oblasti práce s lidmi-

-(max. 30 bodů)
3. Vyhraněnost zájmu o studium oboru přes opakované přijímací konání-(max.10 bodů )
4. Doplňkové posouzení osobnosti uchazeče komisi z vystupování uchazeče-(max.10 bodů)

Maximálně možný zisk za pohovor – 70 bodů.

Kritérium pro vyhodnocení výsledku přijímací zkoušky:
Celkově možný bodový zisk: 100 bodů.
Kritérium úspěšnosti v přijímací zkoušce: 75 a výše bodů celkově, tj. z vědomostního testu
                                                                   a ústního pohovoru

 Statistická charakterizace přijímací zkoušky:

Charakteristika Písemný test Ústní pohovor Celkově

Počet přihlášených uchazečů 269
Počet přítomných uchazečů 227 225 - - -
Nejlepší možný výsledek 30 70 100
Nejlepší dosažený výsledek 30 70  94
Průměrný výsledek 20,53 37,92 50,48.
Směrodatná odchylka 4,322 17,468 58,449

Ostrava 2. 7. 2004
Zpracovali: doc. J. Sekera, dr. J. Mišíková, CSc., mgr. E. Zezulková, doc. B. Rychlíková,
mgr. I. Fojtík, Ph.D., doc. J. Kapounová, doc. J. Pavlíček, mgr. M. Mečiar, mgr. J. Szymeczek
Za správnost odpovídá: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.


