
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBORU POČÍTAČOVÁ 
PODPORA V ARCHIVNICTVÍ - HISTORIE A INFORMATIKA 2018 - PÍSEMNÝ 
TEST 

1. ) Zaškrtněte pravdivé tvrzení: 
a) Fulltext funguje pouze na webových stránkách. 

b) Fulltext funguje pouze v operačním systému. 

c) Fulltext je metoda, která umožňuje vyhledávání v rozsáhlých datech (resp. jejich datových typech) 
v databázi. 

d) Fulltext neprohledává data, ale zobrazuje strukturu dat. 

2. ) Čtyři auta v barvě bílé, červené, modré a zelené vyjela na trať závodu. Zelené 
auto přijelo dříve než červené. Modré auto přijelo dříve než bílé. Bílé auto přijelo 
dříve než červené. Zelené auto přijelo dříve než modré. Které auto přijelo ze všech 
nejpozději? 

a) červené 

b) bílé 

c) zelené 

d) modré 

3. ) Zámek Kačina u Kutné Hory či zámek v Ratibořicích jsou příkladem architektury: 

a) renesanční 

b) romantické, vycházející ze stavebních prvků gotiky 

c) empírové 

d) barokní 

4. ) Válka růží probíhala: 

a) v Itálii ve druhé polovině 14. století 

b) v Anglii ve druhé polovině 15. století 

c) ve Francii v první polovině 14. století 

d) ve Španělsku v první polovině 15. století 

5. ) Na břehu ostrova na lavičce sedí pánové A a B. Přijde k nim cizinec a zeptá se 
pána A: Jstepadouch nebo poctivec? A odpoví nezřetelně. Cizinec se zeptá pána B: 
Co říkal A? B odpoví: Říkal, že je padouch. Co jsou A a B, pokud padouch vždy lže 
a poctivec vždy mluví pravdu? 

a) A je poctivec, B je padouch 

b) A i B jsou padouši 

c) B je padouch, A nelze určit 

d) A je padouch, B poctivec 

6. ) Jindřich Zdík byl: 

a) olomouckým biskupem, který žil ve 12. století 

b) prvním pražským arcibiskupem, který žil ve 14. století 

c) klíčovou postavou dvorské politiky Jiřího z Poděbrad 

d) významným kronikářem doby husitské 

 



7. ) Zaškrtnete pravdivé tvrzeni: 
a) Hard disk označovaný jako pevný disk, je zařízení pracující na principu elektromagnetic paměti. 

b) Flash disk pracuje na principu elektromagnetické paměti. 
c) Flash disk pracuje na principu elektronicky programovatelné paměti, která je energetici nezávislá. 

d) HDMI je technologie pro přenos komprimovaného obrazového a zvukového digitálního signálu. 

8. ) Strahovský klášter v Praze či klášter Teplá jsou ve správě řádu: 

a) dominikánů 

b) premonstrátů 

c) benediktýnů 

d) německých rytířů 

9. ) Mezi pomocné vědy historické nepatří: 

a) chronologie 

b) metrologie 

c) kodikologie 

d) diplomacie 

10. ) Salvador Dalí byl: 

a) italský sochař 

b) španělský malíř 

c) nizozemský mořeplavec 

d) americký spisovatel 

11. ) Spojené státy americké byly vyhlášeny: 

a) 4. července 1780 

b) 4. července 1789 

c) 4. července 1776 

d) 4. července 1862 

12. ) Nejvýznamnější archivní fondy České republiky jsou uchovávány: 

a) ve Státním ústředním archivu v Praze 

b) v Národním archivu v Praze 

c) v Česko-moravsko-slezském archivu v Praze 

d) v Centrálním archivu v Praze 

13. ) Žitava (Zittau), významné historické město Horní Lužice, je dnes součástí státu: 

a) České republiky 

b) Polska 

c) Ukrajiny 

d) Německa 

 

 

 



14. ) Karel VI., který prosadil tzv. pragmatickou sankci, vládl v letech: 

a) 1711-1740 

b) 1780-1790. 

c) 1740-1780 

d) 1705-1711 

15. ) Co znamená zkratka RAM? 

a) Rewritable Access Memory 

b) Random Access Memory 

c) Rapid Access Memory 

d) Read Access Memory 

16. ) Služby internetu jsou: 

a) TCP/IP, DNS, POP3 

b) správce sítě, administrátor, síťové disky 

c) www, e-mail 

d) servery 

17. ) Dekret kutnohorský byl významným právním dokumentem, který... 
a) po 2. světové válce řešil otázku odsunu sudetských Němců. 
b) měnil poměr hlasů na pražském vysokém učení tak, že český „národ“ obdržel tři hlasy a příslušníci 

cizích „národů“ pouze jeden hlas. 

c) obsahoval způsob organizace horní činnosti na území Českého království a Markrabství 
moravského. 

d) sjednocoval městské právo v Čechách. 

18. ) Jedno triko schne na slunci 3 hodiny. Jak dlouho bude schnout 6 trik? 

a) 9 hodin 

b) 18 hodin 

c) 3 hodiny 

d) 12 hodin 

19. ) Myslím si číslo. Odečtu od něho 5 a poté ho vynásobím třemi. Vyjde mi výsledek 12. Které číslo 
jsem si myslel? 

a) 8 

b) 9 

c) 3 

d) 6 

20. ) Čím je charakterizovaná počítačová síť P2P (Peer to Peer)? 

a) funguje pouze mezi dvěma uživateli 

b) uživatelé se připojují k mnoha serverům 

c) nemá centrální server, všichni se k sobě připojují navzájem 

d) jedná se o ultrarychlou bezdrátovou síť 

 



21. ) Co patří mezi počítačové periferie? 

a) Databázové systémy, vývojářské programy. 

b) Mozilla Firefox, Malování, Windows Media Player 

c) Internet, počítačová síť, přihlášení 

d) Myš, klávesnice, monitor 

 

22. ) Zaškrtněte pravdivé tvrzení: 
a) 1TB má 1 073 741 824 MB, 1GB má 1 073 741 824 b, 1MB má 1 048 576 kB a 1KB má 1024 

B. 

b) 1TB má 1 073 741 824 kB, 1GB má 1 073 741 824 B, 1MB má 1 048 576 B a 1kB má 1024 B. 

c) 1GB má 1 073 741 824 KB, 1TB má 1 073 741 824 B, 1MB má 1 048 576 B a 1KB má 1024 B. 

d) 1TB má 134 217 728 B, 1GB má 1 073 741 824 B, 1MB má 1 048 576 KB a 1KB má 1024 B. 

 

23. ) Vladislavské zřízení zemské, které poprvé kodifikovalo české zemské právo, bylo 
vydáno v roce: 

a) 1500 

b) 1526 

c) 1492 

d) 1547 

 

24. ) Zaškrtněte pravdivé tvrzení: 
a) Vyhledávací robot je také označován jako pavouk, který prochází konkrétní web a ukládá odkazy z 

něj vedoucí. 

b) Vyhledávací robot je také označován jako slídil, který prochází světový web, ukládá odkazy ze 
stránek a jejich obsah. 

c) Vyhledávací robot pracuje jen na jedné konkrétní stránce. 
d) Vyhledávací robot je také označován jako pavouk, který prochází světový web a ukládá jejich 

obsah. 

25. ) Co znamená zkratka GPU? 

a) Graphics Processing Unit 

b) Graphics Processing Universal 

c) Graphics Processor Unit 

d) Graphics Processor Universal 

 

26. ) Významnou osobností podílející se na pokusu reformovat ve druhé polovině 60. 
let 20.století KSČ a socialismus v Československu byl: 

a) Jan Masaryk 

b) Alexandr Dubček 

c) Alois Švehla 

d) Jozef Tiso 

 



27. ) Zaškrtněte pravdivé tvrzení: 
a) Touchpad představuje periferií typu vstupní, sloužící k pohybu kurzoru na obrazovce počítače 

a ke spuštění události. 

b) Touchpad představuje periferií typu výstupní, která umožňuje ovládání grafické karty počítače. 

c) Touchpad představuje periferií typu výstupní, která umožňuje vytváření obrazu. 
d) Touchpad představuje periferií typu výstupní sloužící k aktivaci dotyku na obrazovce počítače. 

28. ) Současníkem ruské carevny Kateřiny II. Veliké nebyl/nebyla: 

a) Voltaire 

b) Marie Terezie 

c) Leopold I. 

d) pruský král Fridrich II. 

 

29. ) Mauzoleum Tádž Mahal, vystavěné v 17. století, se nachází na území dnešního 

státu: 

a) Portugalska 

b) Egypta 

c) Indie 

d) Mexika 

 

30. ) Zaškrtněte pravdivé tvrzení: 
a) Bajt je nejmenší jednotka informace nesoucí dvě možnosti ano nebo ne a bit představuje kolik nul 

a jedniček na jeden znak je třeba, např. 00000001. 

b) Bit je nejmenší jednotka informace nesoucí dvě možnosti ano nebo ne a bajt je základní a nejmenší 
jednotka kapacity pro uložení informace. 

c) Nanobit je nejmenší jednotka informace nesoucí dvě možnosti ano nebo ne a bit představuje kolik 
nul a jedniček na jeden znak je třeba, např. 00000001. 

d) Kilobajt je nejmenší jednotka informace nesoucí dvě možnosti ano nebo ne a bit představuje kolik 
nul a jedniček na jeden znak je třeba, např. 00000001. 


