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Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2014/2015 
 

 

1. Vnitřní normy FEK ZČU v Plzni k přijímacímu řízení pro rok 2014/2015 

Vyhlášky děkana FEK ZČU v Plzni:  

č. 10DV/2013 – Přijímání ke studiu bakalářských studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU 
v Plzni pro akademický rok 2014/2015    

č. 11DV/2013 – Přijímání ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Fakultě 
ekonomické ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015 

č. 3DV/2014 – Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P6208 Ekonomika a 

management ve studijním oboru 6208V086 Podniková ekonomika a management v akademickém 
roce 2014/2015 

č. 5DV/2014 – Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 na FEK ZČU na 
bakalářské studijní programy 

č. 6DV/2014 - Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 na FEK ZČU na 
navazující magisterský studijní program 

 

2. Forma přijímací zkoušky 

Bakalářské studium – 1. kolo přijímacího řízení, všechny studijní obory: 

Přijímací zkouška se konala formou Národní srovnávací zkoušky Scio, s.r.o. „Test obecných 
studijních předpokladů - základní zkouška“.  Informace o této zkoušce a příklad jejího zadání 
včetně řešení jsou přístupné na adrese: http://www.scio.cz/nsz/osp.asp 

Uchazeči mohli požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud splňovali podmínky uvedené ve 
vyhlášce děkana č. 10DV/2013. 

 

Bakalářské studium – 2. kolo přijímacího řízení, všechny studijní obory: 
Uchazeči byli přijímáni ke studiu v rámci volné kapacity studijních oborů bez přijímací zkoušky, a 

to podle hodnoty „P“ vypočtené podle průměrného prospěchu v posledních dvou ročnících střední 
školy (způsob výpočtu hodnoty „P“ stanoví vyhláška děkana č. 5DV/2014).   

Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v plzeňské části fakulty pro studijní program 

Systémové inženýrství a informatika (studijní obory Systémy projektového řízení a Informační 
management) a studijní program Geografie (studijní obor Ekonomická a regionální geografie). 
V chebské části fakulty bylo druhé kolo přijímacího řízení vyhlášeno pro studijní program 
Ekonomika a management (studijní obory Management obchodních činností a Podniková 
ekonomika a management - pouze pro prezenční formu studia).  

Navazující magisterské studium: 

Přijímací zkouška se konala formou písemného testu: 

· Studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management:  
Test z vybraných ekonomický předmětů. Příklad úplného zadání písemné zkoušky včetně 
řešení je uveden v příloze č. 2.  
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· Studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Systémy projektového řízení: 

Test z vybraných ekonomických předmětů. Příklad úplného zadání písemné zkoušky včetně 
řešení je uveden v příloze č. 3.  

· Studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Informační management:  

Test z vybraných ekonomických předmětů, informatiky a matematiky. Příklad úplného 
zadání písemné zkoušky včetně řešení je uveden v příloze č. 4.  

Uchazeči mohli požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud splňovali podmínky uvedené ve 
vyhlášce děkana č. 11DV/2013. 

Navazující magisterské studium – 2. kolo přijímacího řízení: 

Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášené pouze pro studijní program Systémové inženýrství a 
informatika (obory Systémy projektového řízení a Informační management). Přijímací zkoušky 
probíhaly stejným způsobem jako v prvním kole.  

3. Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky 

Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky v bakalářských a navazujících magisterských studijních 
programech v prvním kole přijímacího řízení byla stanovena vyhláškou děkana fakulty 
č. 10DV/2013 resp. vyhláškou č. 11DV/2013.  

 

Tab. 1: Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky – 1. kolo přijímacího řízení 

 

Bakalářské studium:   

SP Geografie  

SP Ekonomika a management 

SP Systémové inženýrství a informatika 

Národní srovnávací zkouška Scio, s.r.o. 

Test obecných studijních předpokladů - základní zkouška  

Maximální percentil: 100 

Navazující magisterské studium:   

SP Ekonomika a management Test z ekonomických předmětů: maximální počet bodů 100  

SP Systémové inženýrství a informatika,  

obor Systémy projektového řízení 
Test z ekonomických předmětů: maximální počet bodů 100 

SP Systémové inženýrství a informatika,  

obor Informační management 

Test z ekonomických předmětů: maximální počet bodů  40  

Test z matematiky:  maximální počet bodů  40  

Test z informatiky: maximální počet bodů  40  

Zdroj: Vyhlášky děkana č. 10DV/2013 a č. 11DV/2013 

 

Ve 2. kole přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy byli uchazeči podle vyhlášky 
děkana č. 5DV/2014 přijímáni bez přijímací zkoušky (v rámci volné kapacity studijních programů a 
oborů pro dané místo studia) podle hodnoty „P“ vypočtené jako aritmetický průměr z průměrných 
prospěchů uchazeče (průměr z průměrů) ve druhém pololetí předposledního ročníku studia a ve druhém 
pololetí posledního ročníku studia na střední škole.  

 

Ve 2. kole přijímacího řízení pro navazující studijní program Systémové inženýrství a informatika 
byla kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky stejná jako v prvním kole.   
 

Přijímací zkouška do doktorského studijního programu probíhala formou ústní rozpravy nad 
zvoleným rámcovým tématem disertační práce a ověřením všeobecného rozhledu v daném vědním 
oboru. Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu byla 
stanovena vyhláškou č. 3DV/2014. 
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4. Kritéria pro úspěšné splnění přijímací zkoušky a přijetí ke studiu  

 

Tab. 2: Kritéria pro úspěšné splnění přijímací zkoušky a přijetí ke studiu 

 

Bakalářské studium:  

 

SP Geografie  

SP Ekonomika a management  

SP Systémové inženýrství a informatika  

 

 

Národní srovnávací zkouška Scio, s.r.o. 

Test obecných studijních předpokladů - základní zkouška. 

 

Pro úspěšné splnění přijímací zkoušky byla vyhláškou děkana 

č. 10DV/2013 stanovena hranice percentilu ve výši 40. 

Uchazeči, kteří dosáhli percentilu minimálně 40, byli přijímáni 

v pořadí podle hodnoty získaného percentilu se zohledněním 

kapacit studijních oborů pro jednotlivé formy a místa studia.  

Navazující magisterské studium:   

SP Ekonomika a management 

Test z ekonomických předmětů: minimálně 50 bodů. 

Uchazeči, kteří splnili výše uvedenou minimální hranici, byli 

přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů se 

zohledněním kapacit studijního oboru pro prezenční a 

kombinovanou formu studia. 

SP Systémové inženýrství a informatika, 

obor Systémy projektového řízení 

Test z ekonomických předmětů: minimálně 50 bodů. 

Uchazeči, kteří splnili výše uvedenou minimální hranici, byli 

přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů se 

zohledněním kapacity studijního oboru. 

SP Systémové inženýrství a informatika, 

obor Informační management 

Test z ekonomických předmětů: minimálně 20 bodů 

Test z matematiky: minimálně 20 bodů 

Test z informatiky: minimálně 20 bodů 

 

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené minimální hranice, byli 

přijímáni v pořadí podle celkem získaných bodů se 

zohledněním kapacity studijního oboru. 

 

Zdroj: Vyhlášky děkana č. 10DV/2013 a č. 11DV/2013 

 

Kritérium přijetí ve 2. kole přijímacího řízení pro bakalářské studium:  

Uchazeči byli v souladu s vyhláškou děkana č. 5DV/2014 pro každý studijní obor seřazeni podle 
vypočtené hodnoty „P“ v pořadí od nejlepších (tj. od nejnižší hodnoty „P“ po nejvyšší). S ohledem na 

volné kapacity studijních oborů v daném místě studia a počtu uchazečů přihlášených do 2. kola 

přijímacího řízení, byla přijímací komisí pro přijetí ke studiu do studijního programu Geografie 

stanovena maximální hodnota „P“ ve výši 2,35 a do studijního programu Systémové inženýrství a 
informatika maximální hodnota „P“ ve výši 2,85. Uchazeči s vyšší hodnotou „P“ nebyli ke studiu 

těchto studijních programů přijati z důvodu nedostatečné kapacity studijního programu a studijního 
oboru.  

Do studijního programu Ekonomika a management (místo studia Cheb) byli přijati všichni 
uchazeči, kteří řádně podali přihlášku a požadované dokumenty. Uchazeč na posledním místě v 
pořadí měl hodnotu „P“ 2,9 (obor Management obchodních činností) resp. 2,6 (obor Podniková 

ekonomika a management). 

 

Přijetí do doktorského studijního programu: 

Přijímací komise zhodnotila podklady, které uchazeč předložil jako součást přihlášky a znalosti, 
které uchazeč prokázal při přijímací zkoušce. Na základě tohoto hodnocení předložila děkanovi 
fakulty odůvodněný návrh na přijetí resp. nepřijetí uchazeče. Průběh přijímací zkoušky 
zaznamenala komise do protokolu. 
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5. Přehled termínů přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 

 

Tab. 3: Přehled termínů přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 

 

 
Termín 

podání 

přihlášek 

ke studiu 

Termín 

zahájení a 

ukončení 

příjímacích 

zkoušek 

Náhradní 

termín 

přijímacích 

zkoušek 

Termín vydání 

rozhodnutí o 

přijetí ke 

studiu 

Termín vydání 

rozhodnutí o 

přezkoumání 

původního 

rozhodnutí 

Termín k 

nahlédnutí 

do materiálů 

k přijímacímu 

řízení 

Termín 

skončení 

přijímacího 

řízení 

1. kolo přijímacího řízení  

Bakalářské 

studium 
31. 3. 2013 

7. 12. 2013 

až 

8. 5. 2014 

X 
12. 5. 20141) 

  2. 6. 20142) 

21. 7. 20143) 

 7. 7. 2014 

23. 7. 2014 
X 10. 8. 2014 

Navazující 

magisterské 

studium 
31. 3. 2013 

18. 6. 2014 

19. 6. 2014 
21. 8. 2014 

 

25. 6. 2014 

27. 8. 2014 

Průběžně  

23. 7. až 23. 9. 

2014 

23. 7. 2014 

15. 9. 2014 
10. 10. 2014 

Doktorské 

studium 
20. 6. 2014 30. 6. 2014 X       1. 7. 2014 26. 8. 2014 X 10. 9. 2014 

2. kolo přijímacího řízení 

Bakalářské 

studium 

31. 7. 2013 X X       6. 8. 2014 
 

Průběžně  

4. 9. až 1. 10. 

2014  

X 10. 10. 2014 

Navazující 

magisterské 

studium 

31. 7. 2013 21. 8. 2014 X 27. 8. 2014 

9. 9. 2014 

17. 9. 2014 

23. 9. 2014 

15. 9. 2014 10. 10. 2014 

1) Bylo vydáno rozhodnutí o splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky s podmínkou doručit do stanoveného 

termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.  
2) Bylo vydáno rozhodnutí o splnění podmínek pro přijetí/nepřijetí do studia na základě výsledku přijímací zkoušky s 

podmínkou doručit do stanoveného termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 
3) Bylo vydáno rozhodnutí o nesplnění podmínek přijetí ke studiu u uchazečů, kteří nedoručili úředně ověřenou kopii 

maturitního vysvědčení ve stanoveném termínu. 

 

6. Zájem uchazečů o studium     
 

Podrobné informace o počtech uchazečů podle studijních programů a studijních oborů stanovené 
vyhláškou MŠMT č. 343/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb. uvádí příloha č. 1. Následující 
tabulka uvádí pouze vybrané souhrnné údaje podle studijních programů. 
 

Tab. 4: Zájem uchazečů o studium (vybrané souhrnné údaje podle studijních programů) 
 

Akreditované  

studijní programy  P
o

če
t 

p
ři

h
lá

še
n

ýc
h

 

u
ch

az
e

čů
  1

) 

P
o

če
t 

p
ři

h
lá

še
n

ýc
h

 

o
so

b
 2

) 

 

C
e

lk
o

vý
 p

o
če

t 

p
ři

ja
tý

ch
 

u
ch

az
e

čů
  3

)  

C
e

lk
o

vý
  p

o
če

t 
 

p
ři

ja
tý

ch
  o

so
b

  

4
) 

P
o

če
t 

za
p

sa
n

ýc
h

 

u
ch

az
e

čů
   

P
o

če
t 

za
p

sa
n

ýc
h

 

o
so

b
  

FEK ZČU celkem 2213 1644 888 857 709 708 

B1301 Geografie 191 185 87 87 81 81 
B6208 
Ekonomika 
a management, 
kombinovaná 
forma 5) 

156 

 

156 

 

55 

 

55 

 

53 

 

53 
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B6208 

Ekonomika 

a management, 

prezenční forma 5) 

1141 819 396 384 283 283 

B6209 

Systémové 

inženýrství 

a informatika 

302 233 132 132 125 125 

N6208 

Ekonomika 

a management, 

kombinovaná 

forma 5) 

136 135 43 43 37 37 

N6208 

Ekonomika 

a management, 

prezenční forma 5) 

175 175 109 109 85 85 

N6209 

Systémové 
inženýrství 
a informatika 

98 83 56 55 36 36 

P6208 

Ekonomika 

a management, 

kombinovaná 
forma 

9 9 6 6 6 6 

P6208 

Ekonomika 

a management, 

prezenční forma 

5 5 4 č 3 3 

Zdroj: STAG 
1) Počet přihlášek ze všech kol přijímacího řízení na všechny formy studia.   
2) Počet přihlášených osob ze všech kol přijímacího řízení na všechny formy studia. 
3) Počet  přijatých přihlášek včetně přihlášek přijatých po přezkumném řízení.  

4) Počet přijatých osob včetně osob přijatých po přezkumném řízení. 

5) Údaje za studijní programy B6208 a N6208 jsou uvedené včetně přijímacího řízení dle § 48 až § 50 a  §  60 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách v platném znění  (přijetí úspěšných absolventů programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných 
studijních programů). 

 

 

7. Přehledové statistické informace o přijímacím řízení pro rok 2014/2015 

Přehledové informace o přijímacím řízení obsahující základní statistické charakteristiky podle 
vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb. jsou uvedené v příloze č. 1.  

 

 

 

 

Plzeň, 20. 10. 2014      Ing. Hana Kunešová 

                                                                                    proděkanka pro studijní záležitosti 
   FEK ZČU v Plzni 
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Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1:  
Přehledové statistické informace o přijímacím řízení obsahující základní statistické charakteristiky 
podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.  
 

Příloha č. 2:  
Přijímací zkouška pro studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a 
management (navazující magisterské studium).  

 

Příloha č. 3: 
Přijímací zkouška pro studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Systémy 
projektového řízení (navazující magisterské studium)  
 

Příloha č. 4: 

Přijímací zkouška pro program Systémové inženýrství a informatika, studijní obor Informační 

management (navazující magisterské studium).  

 

 

 

 















Přij́ımaćı ř́ızeńı pro akademický rok 2014/2015

na magisterský studijńı program:

Zde nalepte své univerzitńı
č́ıslo

EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý)

(ṕısemný test, varianta C)

U každé otázky či podotázky v následuj́ıćım zadáńı vyberte správnou odpověd’ zakroužkováńım
př́ıslušné varianty [ a), b), c), d) nebo e) ]. Správně je vždy pouze jedna z nab́ızených odpověd́ı.
V př́ıpadě, že nebude jednoznačně zřejmé, která z variant je zakroužkována, či pokud nebude
zakroužkována žádná nebo naopak v́ıce variant odpověd́ı, bude otázka hodnocena jako nesprávně
zodpovězená.

1. (2b) Individuálńı křivka nab́ıdky práce je

(a) zpětně zakřivená v d̊usledku d̊uchodového efektu

(b) vždy pouze rostoućı

(c) zpětně zakřivená v d̊usledku substitučńıho efektu

(d) vždy pouze klesaj́ıćı

(e) všechny odpovědi jsou správné

2. (2b) Neviditelná ruka trhu

(a) vede chováńı jednotlivc̊u ku poškozováńı druhých

(b) poškozuje poptávaj́ıćı a prosṕıvá nab́ızej́ıćım

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) vede chováńı jednotlivc̊u ku prospěchu pro všechny

(e) poškozuje nab́ızej́ıćı a prosṕıvá poptávaj́ıćım

3. (2b) Klasická krátkodobá agregátńı nab́ıdka je

(a) vertikálńı

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) klesaj́ıćı

(d) rostoućı

(e) horizontálńı

4. (2b) Pokud se ekonomika nacháźı v zakázané části Lafferovy křivky je jednoznačným do-
poručeńım

(a) uvolnit fixńı měnový kurz

(b) sńıžit daně

(c) zvýšit vládńı výdaje

(d) zvýšit množstv́ı peněz v oběhu

(e) všechny odpovědi jsou správné

5. (2b) Inflace neńı (neměř́ı se jako)

(a) tempo r̊ustu implicitńıho cenového deflátoru HDP

(b) situace, kdy docháźı k r̊ustu agregátńı cenové hladiny

(c) tempo r̊ustu indexu spotřebitelských cen

(d) situace, kdy rostou ceny všech zbož́ı v ekonomice

(e) všechny odpovědi jsou správné

6. (2b) Peněžńı agregát M1 obsahuje



(a) depozita s výpovědńı lh̊utou

(b) státńı pokladničńı poukázky

(c) zahraničńı měny

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) oběživo

7. (2b) Náklady obětované př́ıležitosti jsou

(a) náklady vynaložené při jakékoliv alternativě

(b) náklady reálně vynaložené na výrobńı faktory

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) hodnota všech nezvolených alternativ

(e) hodnota nejlepš́ı z nezvolených alternativ

8. (2b) V modelu d̊uchod-výdaje (45 stupň̊u) nastane rovnováha když se rovná

(a) očekávaná a skutečná inflace

(b) plánovaná a skutečná produkce

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) skutečná a přirozená mı́ra nezaměstnanosti

(e) př́ıjmy a výdaje státńıho rozpočtu

9. (2b) Předpokladem keynesiánské agregátńı nab́ıdky (neextrémńı) je

(a) rostoućı mezńı produkt práce

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) konstantńı mezńı produkt práce

(d) klesaj́ıćı mezńı produkt práce

(e) nulový mezńı produkt práce

10. (2b) Nashova rovnováha je situace, kdy

(a) jsou dokonalé trhy v rovnováze

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) se subjekty navzájem poškozuj́ı

(d) funguje neviditelná ruka trhu

(e) si subjekty navzájem prosṕıvaj́ı

11. (1b) Statutárńım orgánem u akciové společnosti v př́ıpadě dualistického systému ř́ızeńı je:

(a) dozorč́ı rada

(b) představenstvo

(c) jednatel

(d) valná hromada

(e) členská sch̊uze

12. (2b) Podle doporučeńı Evropské komise č. 2003/361/EC je malý podnik charakterizován:

(a) < 50 zaměstnanc̊u, ročńı obrat < nebo = 10 mil. EUR, ročńı bilančńı suma
< nebo = 10 mil. EUR

(b) > 50 zaměstnanc̊u, ročńı obrat < nebo = 2 mil. EUR, ročńı bilančńı suma < nebo =
10 mil. EUR

(c) < 20 zaměstnanc̊u, ročńı obrat < nebo = 2 mil. EUR, ročńı bilančńı suma < nebo =
10 mil. EUR

(d) < 100 zaměstnanc̊u, ročńı obrat < nebo = 10 mil. EUR, ročńı bilančńı suma < nebo =
10 mil. EUR



(e) < 50 zaměstnanc̊u, ročńı obrat < nebo = 10 mil. EUR, ročńı bilančńı suma < nebo =
50 mil. EUR

13. (1b) Na pracovǐst́ıch, kde jsou stanoveny výkonové normy, je nejčastěǰśı mzdovou formou:

(a) ani jedna z uvedených možnost́ı

(b) pod́ılová mzda

(c) časová mzda

(d) úkolová mzda

(e) účast na hospodářském výsledku

14. (2b) Označte náklad, který určitě neńı výdajem podniku:

(a) odpisy

(b) placené úroky

(c) spotřeba materiálu

(d) mzdy

(e) spotřeba energie

15. (1b) Inovace lze rozdělit na:

(a) produktové, procesńı, marketingové, organizačńı

(b) žádná odpověd’ neńı správná

(c) procesńı, nákladové, organizačńı, produktové, službové

(d) produktové, marketingové, procesńı, nákladové

(e) organizačńı, procesńı, produktové

16. (3b) Vypočtěte výrobńı kapacitu v kusech výrobk̊u, jestliže byl nominálńı časový fond 1230
hodin, 15 % času se plánovalo na nutnou údržbu stroj̊u a norma pracnosti výrobk̊u je 0,3
normohodin na výrobek.

(a) 2 793 ks výrobk̊u

(b) 3 629 ks výrobk̊u

(c) 7 650 ks výrobk̊u

(d) 4 350 ks výrobk̊u

(e) 3 485 ks výrobk̊u

17. (2b) Maslowova teorie hierarchie hodnot definuje d̊uležitost hodnot v tomto pořad́ı:

(a) potřeba uznáńı; potřeba ochrany, bezpeč́ı a jistoty; potřeba sounáležitosti a lásky;
potřeba osobńıho rozvoje; základńı fyziologické potřeby

(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) základńı fyziologické potřeby; potřeba ochrany, bezpeč́ı a jistoty; potřeba
sounáležitosti a lásky; potřeba uznáńı; potřeba osobńıho rozvoje

(d) základńı fyziologické potřeby; potřeba ochrany, bezpeč́ı a jistoty; potřeba uznáńı; potřeba
osobńıho rozvoje; potřeba sounáležitosti a lásky

(e) základńı fyziologické potřeby; potřeba uznáńı; potřeba ochrany, bezpeč́ı a jistoty; potřeba
sounáležitosti a lásky; potřeba osobńıho rozvoje

18. (2b) Maticovou organizačńı strukturu můžeme charakterizovat jako uspořádáńı:

(a) které umožňuje pověřeným pracovńık̊um z r̊uzných funkčńıch útvar̊u praco-
vat na jednom nebo v́ıce projektech

(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) kde odborné týmy jsou složeny z pracovńık̊u pouze jednoho útvaru

(d) kde každý pracovńık má pouze jednoho nadř́ızeného

(e) kde projekt je veden v́ıce manažery



19. (2b) Emočńı inteligenci tvoř́ı pět základńıch složek - schopnost́ı:

(a) poznat své vlastńı emoce, ovládat vlastńı emoce, umět motivovat sám sebe, úspěšně
zvládat vztahy v̊uči sobě, empatie

(b) poznat své vlastńı emoce, ovládat vlastńı emoce, umět motivovat sám sebe, empatie,
sociopatie

(c) chápat emoce ostatńıch lid́ı, úspěšně zvládat vztahy v̊uči nadř́ızeným, úspěšně zvládat
vztahy v̊uči sobě, empatie, sociopatie

(d) sebeovládáńı, sebeuvědoměńı, motivace, sociálńı dovednosti, empatie

(e) žádná z uvedených možnost́ı

20. (2b) Co je předmětem posláńı organizace?

(a) žádná z uvedených možnost́ı

(b) Co budeme dělat a pro koho to budeme dělat.

(c) Co budeme dělat a za jakou cenu to budeme dělat.

(d) Co budeme dělat a s kým to budeme dělat.

(e) Co budeme dělat a proč to budeme dělat.

21. (2b) Podle délky plánovaćıho obdob́ı čleńıme plány na:

(a) žádná z uvedených možnost́ı

(b) dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé

(c) dlouhodobé, střednědobé

(d) marketingové, výrobńı, logistické

(e) dlouhé, polodlouhé, krátké

22. (2b) Diskriminačńı stanoveńı ceny znamená, že je:

(a) cena určena na základě hodnotové cenové tvorby

(b) identický produkt nab́ızený firmou r̊uzným segment̊um za odlǐsné ceny

(c) při stanoveńı ceny nezohledněná režie

(d) cena určena primárně podle náklad̊u na distribuci

(e) cena je stejná pro všechny produkty v rámci výrobkové řady

23. (2b) Segment muśı splňovat následuj́ıćı kritéria:

(a) vnitřně heterogenńı a dynamický

(b) vnitřně homogenńı a stabilńı

(c) vnitřně heterogenńı a stabilńı

(d) vnitřně homogenńı a co nejmenš́ı

(e) homogenńı s ostatńımi segmenty

24. (2b) Kreativńı př́ıstup v propagaci s rychlými a viditelnými výsledky je typický pro marke-
ting:

(a) holistický

(b) sd́ılený

(c) společenský

(d) vztahový

(e) gerilový/guerillový/guerilla

25. (2b) Komunikačńı strategie založená na propagaci produktu mezi navazuj́ıćımi články dis-
tribučńıho řetězce se nazývá:

(a) strategie tlaku



(b) strategie tahu

(c) strategie sb́ıráńı smetany

(d) strategie intenzivńı

(e) strategie penetrace

26. (2b) Pojem benchmarking lze vysvětlit jako:

(a) označeńı produktu cenou

(b) vytyčeńı hranice maximálně možných výrobńıch náklad̊u

(c) učeńı se od nejlepš́ıch

(d) vytyčeńı marketingových ćıl̊u

(e) výpočet pod́ılu na trhu

27. (2b) Do mikroprostřed́ı firmy řad́ıme:

(a) politické vlivy

(b) ekonomické vlivy

(c) finančńı situaci podniku

(d) kulturńı vlivy

(e) demografické vlivy

28. (2b) Dojná kráva v rámci BCG analýzy představuje produkt, který:

(a) je na začátku svého životńıho cyklu

(b) má vysoký tržńı pod́ıl na trhu s rychlým r̊ustem

(c) se vyznačuje vysokým tempem r̊ustu trhu

(d) má ńızký tržńı pod́ıl, a proto vyžaduje výraznou finančńı podporu

(e) má relativně vysoký tržńı pod́ıl, ale tempo r̊ustu trhu je ńızké

29. (2b) Distribuce z pohledu marketingové teorie zahrnuje:

(a) marketingové cesty, fyzickou distribuci, propagačńı kampaň

(b) služby zákazńıkovi, fyzickou distribuci, marketingové cesty

(c) služby zákazńıkovi, fyzickou distribuci, stanoveńı prodejńı ceny produktu

(d) otázky baleńı, označováńı, manipulace a skladováńı zbož́ı

(e) logistické cesty a komunikačńı kanály

30. (2b) Reklama zaměřená na vytvořeńı žádoućı pozitivńı představy o určitém podniku či or-
ganizaci v oč́ıch veřejnosti se nazývá:

(a) sortimentńı

(b) primárńı

(c) selektivńı

(d) druhová

(e) institucionálńı

31. (2b) Součást́ı tzv. reálného/vlastńıho produktu v chápáńı marketingového mixu neńı:

(a) značka

(b) design

(c) kvalita

(d) distribuce

(e) baleńı

32. (2b) Autorizovaný kapitál představuje



(a) výši již splaceného upsaného akciového kapitálu

(b) žádná odpověd’ neńı správná

(c) výši skutečně vydaného akciového kapitálu

(d) objem akciového kapitálu, který byl reálně upsán investory

(e) objem akciového kapitálu, který může podnik vydat

33. (2b) Mezi statické metody hodnoceńı ekonomické efektivnosti investic patř́ı

(a) účetńı rentabilita

(b) čistá současná hodnota

(c) diskontované náklady

(d) vnitřńı výnosové procento

(e) index rentability

34. (2b) Optimálńı finančńı strukturu podniku můžeme také charakterizovat jako

(a) kompromis mezi výš́ı úvěr̊u podniku a základńım kapitálem

(b) optimálńı poměr mezi aktivy a pasivy podniku

(c) optimálńı velikost zdaněńı

(d) kompromis mezi úrokovým daňovým št́ıtem a odpisy podniku

(e) kompromis mezi úrokovým daňovým št́ıtem a náklady finančńı t́ısně

35. (2b) Mezi směnečné úvěry patř́ı

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) avalový úvěr

(c) negociačńı úvěr

(d) akceptačńı úvěr

(e) eskontńı úvěr

36. (2b) Dlouhodobým finančńım majetkem rozumı́me

(a) dlouhodobé p̊ujčky a úvěry poskytnuté účetńım jednotkách pod podstatným
vlivem

(b) peńıze

(c) dlouhodobé bankovńı úvěry

(d) oceňovaćı rozd́ıly k nabytému dlouhodobému hmotnému majetku

(e) žádná odpověd’ neńı správná

37. (2b) Součást́ı vedleǰśıch pořizovaćıch náklad̊u u dlouhodobého majetku nejsou

(a) správńı poplatky

(b) platby za expert́ızy

(c) odměny za zprostředkováńı

(d) dopravné

(e) kurzové rozd́ıly

38. (2b) Při účtováńı v účetńım systému organizovaném v dvoukruhové soustavě využ́ıváme jak
účt̊u spojovaćıch, tak účt̊u rozd́ıl̊u. Přičemž na spojovaćı účty účtujeme

(a) jen v prvém okruhu

(b) ani v jednom okruhu

(c) jen ve druhém okruhu

(d) v obou okruźıch

(e) všechny uvedené odpovědi jsou správné



39. (2b) Čistá mzda se vypočte jako

(a) ani jedna z odpověd́ı neńı správná

(b) hrubá mzda mı́nus zdravotńı a sociálńı pojǐstěńı

(c) hrubá mzda mı́nus zdravotńı a sociálńı pojǐstěńı zaměstnavatele mı́nus záloha na daň z
př́ıjmu fyzických osob

(d) hrubá mzda mı́nus daň z př́ıjmu fyzických osob

(e) hrubá mzda mı́nus zdravotńı a sociálńı pojǐstěńı zaměstnance mı́nus zdravotńı a sociálńı
pojǐstěńı hrazené zaměstnavatelem mı́nus záloha na daň z př́ıjmu fyzických osob

40. (2b) Mezi nakupované zásoby zpravidla patř́ı

(a) polotovary

(b) materiál

(c) elektrická energie

(d) výrobky

(e) nedokončená výroba

41. (2b) Základńı děleńı dlouhodobého majetku je na

(a) hmotný, nehmotný, finančńı

(b) ciźı a vlastńı

(c) samostatné movité věci, stavby, software

(d) budovy a pozemky

(e) hmotný, nehmotný, oběžný

42. (2b) Pro přibližné řešeńı úloh nelineárńıho programováńı lze použ́ıt:

(a) metodu větv́ı a hranic (větv́ı a meźı)

(b) simulaci

(c) simplexovou metodu

(d) gradientovou metodu

(e) žádná z uvedených metod nelze použ́ıt

43. (3b) Text je společný pro tuto a následuj́ıćı 2 otázky. Jsou definovány proměnné xj ≥ 0, j =
1, 2, . . . , n vyjadřuj́ıćı počet vyrobených jednotek výrobku typu j. Hodnota bj udává pro-
dejńı cenu (v tis. Kč) za jednu vyrobenou jednotku výrobku typu j. Z uzavřených dlou-
hodobých smluv vyplývá pro následuj́ıćı obdob́ı pro firmu závazek minimálńıho celkového
objemu výroby ve výši 380 jednotek. V lineárńım matematickém modelu této optimalizačńı
úlohy může mı́t podmı́nka zajǐst’uj́ıćı minimálńı objem výroby tvar:

(a)
n∑

i=1

bi
n∑

i=1

xi ≥ 380

(b)
n∑

i=1

xi ≥ 380

(c)
n∑

j=1

bjyj ≥ 380

(d)
n∑

j=1

xj ≤ 380

(e)
n∑

i=1

xi = 380

44. (2b) V lineárńım matematickém modelu zadané optimalizačńı úlohy může mı́t účelová funkce

pro dosažeńı co nejvyšš́ı celkové tržby z prvńıch pěti typ̊u výrobk̊u tvar:

(a) max z = bi
5∑

i=1

xi



(b) max z =
5∑

i=1

bjyj

(c) max z =
n∑

i=1

biyi

(d) max z =
5∑

i=1

bixi

(e) max z =
5∑

i=1

bijxij

45. (2b) V lineárńım matematickém modelu výše uvedené optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka,
zabezpečuj́ıćı požadavek, aby tržba z prodeje prvńıch 4 typ̊u výrobk̊u byla alespoň ve výši 60

% z celkové tržby za všechny prodané výrobky , tvar:

(a)
4∑

j=1

xj ≥ 0, 6
n∑

j=1

bj

(b)
4∑

i=1

bixi ≥ 0, 6
n∑

i=1

bixi

(c)
4∑

i=1

bixi ≥ 0, 6 · 360

(d)
n∑

j=1

bixi ≥ 0, 6
n∑

j=1

bj

(e)
4∑

i=1

xi ≥ 0, 6 · 360

46. (1b) Při řešeńı časové analýzy jistého projektu bylo zjǐstěno, že nejpozději nutný konec
činnosti (5,7) je v čase 20 a činnost trvá právě 8 čas. jednotek. Kdy je nejdř́ıve možný
začátek této činnosti? (Pozn.: Jde o nekritickou činnost s celkovou časovou rezervou 2 časové
jednotky.)

(a) nelze ze zadaných údaj̊u určit

(b) 8

(c) 14

(d) 10

(e) 12

47. (2b) Při konstrukci intervalu spolehlivosti pro středńı hodnotu základńıho souboru plat́ı, že
při dané hladině spolehlivosti a při rostoućım rozsahu výběrového souboru (n) bude interval
spolehlivosti:

(a) vždy užš́ı

(b) užš́ı jen pro n > 30

(c) širš́ı jen pro n > 30

(d) vždy širš́ı

(e) změna rozsahu výběrového souboru nemá vliv na š́ı̌ri intervalu spolehlivosti

48. (2b) Určitý výrobek je prodáván v r̊uzných prodejnách po celé ČR. Pr̊uměrná cena výrobku
je 1200 Kč a směrodatná odchylka 100 Kč. Určete, jak se změńı pr̊uměrná cena, jestliže ceny
ve všech prodejnách zvýš́ıme o 5 %.

(a) pr̊uměrná cena se nezměńı

(b) nelze jednoznačně určit

(c) pr̊uměrná cena se sńıž́ı o 5 %

(d) pr̊uměrná cena se zvýš́ı o 5 %

(e) pr̊uměrná cena se zvýš́ı o 5 Kč



49. (2b) Náhodná veličina X má pravděpodobnostńı funkci:

P (x) = x
15

pro x = 1, 2, 3, 4, 5

P (x) = 0 jinak

Pak pravděpodobnost P (1 < X ≤ 4) je rovna hodnotě:

(a) 2

3

(b) 0

(c) 3

5

(d) 2

5

(e) žádná z uvedených možnost́ı

50. (2b) Náhodná veličina X má normálńı rozděleńı pravděpodobnosti N(8,4). Pro kterou hod-
notu je jej́ı distribučńı funkce rovna 0,5?

(a) 2

(b) 4

(c) 32

(d) 8

(e) 0,5

51. (2b) Je-li kovariance dvou náhodných veličin nula, cov(X,Y ) = 0, potom můžeme ř́ıci, že:

(a) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(b) náhodné veličiny jsou nezávislé, ale korelované

(c) náhodné veličiny jsou nekorelované

(d) náhodné veličiny jsou závislé, ale nekorelované

(e) náhodné veličiny jsou nezávislé



Přij́ımaćı ř́ızeńı pro akademický rok 2014/2015

na magisterský studijńı program:

Zde nalepte své univerzitńı
č́ıslo

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (2-letý)

studijńı obor: Systémy projektového ř́ızeńı

(ṕısemný test, varianta B)

U každé otázky či podotázky v následuj́ıćım zadáńı vyberte správnou odpověd’ zakroužkováńım
př́ıslušné varianty [ a), b), c), d) nebo e) ]. Správně je vždy pouze jedna z nab́ızených odpověd́ı.
V př́ıpadě, že nebude jednoznačně zřejmé, která z variant je zakroužkována, či pokud nebude
zakroužkována žádná nebo naopak v́ıce variant odpověd́ı, bude otázka hodnocena jako nesprávně
zodpovězená.

1. (2b) Do zásob vlastńı výroby nepatř́ı

(a) nedokončená výroba

(b) materiál vyrobený vlastńı činnost́ı

(c) polotovary

(d) nakoupené výrobky

(e) výrobky

2. (2b) Pro odpisy plat́ı

(a) účetńı odpisy vždy neodpov́ıdaj́ı daňovým odpis̊um

(b) na účtu 551 Odpisy se zachycuje výše účetńıch odpis̊u

(c) všechny uvedené možnosti plat́ı

(d) daňové odpisy jsou upraveny Zákonem o dani z př́ıjmů

(e) daňové odpisy představuj́ı pro poplatńıka daně z př́ıjmů pouze právo je uplatnit, nikoliv
povinnost

3. (2b) Účetnictv́ı v České republice upravuje mimo jiné

(a) účtový rozvrh pro podnikatele

(b) vyhláška č. 600/2002 Sb.

(c) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictv́ı, České účetńı standardy

(d) žádná odpověd’ neńı správná

(e) český účetńı standard 626

4. (2b) Součást́ı pořizovaćı ceny akcie nejsou

(a) burzovńı poplatky

(b) žádná uvedená odpověd’ neńı správná

(c) jiné poplatky spojené s poř́ızeńım akcie

(d) makléřské poplatky

(e) úroky z úvěru na poř́ızeńı akcíı

5. (2b) Výsledek hospodařeńı (VH) z mimořádné činnosti je výsledkem

(a) VH z mimořádných výnos̊u a mimořádných náklad̊u

(b) VH z provozńı + VH z finančńı + VH z investičńı činnosti

(c) VH z provozńı + VH z investičńı činnosti

(d) VH z provozńı + VH z finančńı činnosti

(e) VH z provozńı + VH z běžné činnosti



6. (2b) Účty Náklady př́ı̌st́ıch obdob́ı a Př́ıjmy př́ı̌st́ıch obdob́ı jsou

(a) jeden nákladový účet a jeden výnosový účet

(b) jeden aktivńı účet a jeden pasivńı účet

(c) oba pasivńı účty

(d) účty účtových tř́ıd 5 a 6

(e) oba aktivńı účty

7. (2b) Z̊ustatková cena odpisovaného majetku se rovná

(a) oprávky - odpisy

(b) vstupńı cena - oprávky

(c) vstupńı cena - odpis v 1. roce

(d) celkové odpisy - odpis v 2. roce

(e) pořizovaćı cena - odpis v 1. roce

8. (2b) Při výpočtu Cash-flow nepř́ımou metodou se změna (př́ır̊ustek) výnos̊u př́ı̌st́ıch obdob́ı
projev́ı jako př́ır̊ustek Cash-flow. Tento výrok je

(a) vylučitelný

(b) přijatelný

(c) správný

(d) nelze rozhodnout o pravdivosti výroku

(e) nesprávný

9. (2b) Označte př́ıjem, který určitě neńı výnosem podniku:

(a) platba za výrobky v hotovosti

(b) výplata pojistného plněńı za živelnou škodu

(c) obdržené úroky

(d) nový úvěr

(e) poskytnuté služby zákazńıkovi

10. (3b) Jaký je bod zvratu v kusech, pokud je stanovena nákladová funkce N = 13 500 + 8*Q
a cena jednoho kusu výrobku je 20 Kč?

(a) 5 820 ks

(b) 1 672 ks

(c) 1 125 ks

(d) 2 351 ks

(e) 879 ks

11. (1b) Public Relations zajǐst’uje:

(a) veřejné blaho v regionu, kde firma p̊usob́ı.

(b) dostatek veřejných zakázek.

(c) dobré sociálńı vztahy a klima na pracovǐsti.

(d) vztah s veřejnost́ı a kladnou image firmy.

(e) výzkum veřejného mı́něńı.

12. (1b) Pod pojmem fúze se rozumı́:

(a) dobrovolné rozděleńı dvou nebo v́ıce podnik̊u na v́ıce právně samostatných podnik̊u

(b) nucené rozděleńı dvou nebo v́ıce podnik̊u na v́ıce právně samostatných podnik̊u

(c) dobrovolné spojeńı dvou nebo v́ıce podnik̊u do podniku jediného

(d) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná



(e) nucené spojeńı dvou nebo v́ıce podnik̊u do podniku jediného

13. (2b) Kalkulaci náklad̊u pomoćı poměrových č́ısel je možné využ́ıt:

(a) pouze ve státech Evropské unie

(b) pouze v př́ıpadě, že se vyráběné množstv́ı r̊uznorodých výrobk̊u neshoduje se stano-
veným plánem

(c) pouze v př́ıpadě, že podnik vyráb́ı několik druh̊u výrobk̊u, které se lǐśı v
konkrétńım parametru

(d) pouze v př́ıpadě, že podnik vyráb́ı jeden druh výrobku

(e) pouze v podnićıch chemického pr̊umyslu

14. (1b) Veřejná obchodńı společnost je:

(a) družstvo

(b) podnik jednotlivce

(c) osobńı společnost

(d) živnost

(e) kapitálová společnost

15. (2b) Metoda Just-in-case:

(a) rozděluje materiálové druhy na v́ıce skupin na základě pod́ılu na celkové spotřebě

(b) umožňuje eliminaci náklad̊u na skladováńı

(c) stanov́ı fixńı nákupńı ceny vstup̊u

(d) eliminuje výkyvy v dodávkovém cyklu vytvářeńım větš́ı zásoby ve smyslu
’větš́ı zásoba rovná se větš́ı jistota’

(e) klade si za ćıl dosáhnout nulových zásob při zajǐstěńı 100% kvality dodávaného materiálu

16. (1b) Jaká jsou stádia životńıho cyklu podniku?

(a) vznik, krize, sanace, reorganizace

(b) vznik, rozvoj, úpadek, zánik

(c) založeńı, fungováńı, ukončeńı

(d) založeńı, r̊ust, stabilizace, krize, zánik

(e) vznik, r̊ust, zralost, krize, zánik

17. (2b) Rozpět́ı ř́ızeńı je:

(a) počet podř́ızených na jednotlivých stupńıch ř́ızeńı

(b) počet nadř́ızených na jednotlivých stupńıch ř́ızeńı

(c) rozsah odpovědnosti vedoućıch na jednotlivých stupńıch ř́ızeńı

(d) počet pravomoćı vedoućıch na jednotlivých stupńıch ř́ızeńı

(e) rozsah odpovědnosti vedoućıch na všech stupńıch ř́ızeńı

18. (3b) Znáte následuj́ıćı údaje: náklady na poř́ızeńı jedné dodávky jsou 40 000 Kč, ročńı skla-
dovaćı náklady na 1 kus 300 Kč. Plánovaná spotřeba zbož́ı za rok je 153 000 kus̊u. Dodavatel
nab́ıźı zajistit potřebné množstv́ı v 4, 8, 15, 20, 24 dodávkách. Kterou variantu zvoĺıte?

(a) 4

(b) 8

(c) 20

(d) 24

(e) 15

19. (1b) Cena, za kterou by se majetek poř́ıdil v době jeho oceněńı, se označuje:



(a) reprodukčńı pořizovaćı cena

(b) cena poř́ızeńı

(c) vlastńı náklady

(d) pořizovaćı cena

(e) z̊ustatková cena

20. (2b) Leasingový koeficient vyjadřuje

(a) vztah mezi z̊ustatkovou cenou pronaj́ımaného majetku a cenou poř́ızeńı tohoto majetku

(b) o kolik je poř́ızeńı majetku leasingem dražš́ı než poř́ızeńı majetku př́ımým nákupem

(c) kolikrát je poř́ızeńı majetku leasingem dražš́ı než poř́ızeńı majetku př́ımým
nákupem

(d) mı́ru opotřebeńı pronaj́ımaného majetku

(e) vztah mezi leasingovou marž́ı a leasingovou cenou

21. (2b) Mezi dynamické metody hodnoceńı ekonomické efektivnosti investic nepatř́ı

(a) diskontovaná doba návratnosti

(b) index rentability

(c) vnitřńı výnosové procento

(d) prostá doba návratnosti

(e) čistá současná hodnota

22. (2b) U finančńıho leasingu je doba, na kterou se leasingová smlouva obvykle uzav́ırá

(a) deľśı než doba životnosti zař́ızeńı

(b) flexibilńı

(c) přibližně stejná jako doba životnosti zař́ızeńı

(d) neurčitá

(e) kratš́ı než doba životnosti zař́ızeńı

23. (2b) Okamžitá likvidita se vyjadřuje jako

(a) poměr pohledávek a krátkodobých závazk̊u

(b) poměr oběžných aktiv a krátkodobých pohledávek

(c) poměr oběžných aktiv bez zásob a krátkodobých závazk̊u

(d) poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazk̊u

(e) poměr krátkodobého finančńıho majetku a krátkodobých závazk̊u

24. (2b) Obchodńı úvěr je

(a) poskytován a splácen v peněźıch

(b) poskytován v peněźıch, splácen ve zbož́ı nebo službách

(c) poskytován bankou podniku

(d) poskytován ve zbož́ı nebo službách a splácen v peněźıch

(e) poskytován zaměstnanc̊um podniku

25. (2b) Vnitřńı výnosové procento je taková úroková mı́ra

(a) při které je současná hodnota peněžńıch př́ıjmů z investice nižš́ı než jednorázové ka-
pitálové výdaje

(b) při které se současná hodnota peněžńıch př́ıjmů z investice rovná současné
hodnotě kapitálových výdaj̊u

(c) při které je čistá současná hodnota větš́ı než 1

(d) při které je čistá současná hodnota větš́ı než 0



(e) při které je současná hodnota peněžńıch př́ıjmů z investice větš́ı než jednorázové ka-
pitálové výdaje

26. (2b) Krátkodobé závazky podniku (splatné do 1 roku) představuj́ı předevš́ım

(a) závazky v̊uči zaměstnanc̊um

(b) krátkodobé přijaté zálohy

(c) krátkodobé bankovńı úvěry, závazky v̊uči dodavatel̊um

(d) všechny z uvedených odpověd́ı jsou správné

(e) dlužné daně, závazky v̊uči správě sociálńıho zabezpečeńı a zdravotńım pojǐst’ovnám

27. (2b) Finančńı struktura podniku obsahuje

(a) fondy ze zisku

(b) hotové finančńı prostředky v pokladně

(c) pohledávky za upsaný vlastńı kapitál

(d) finančńı majetek dlouhodobé povahy

(e) zásoby materiálu

28. (3b) Text pro tuto a následuj́ıćı 2 otázky. Jsou definovány proměnné yj ≥ 0, j = 1, 2 . . . , n,
které vyjadřuj́ı počet tun nakupované suroviny typu j, kde tyto suroviny budou ve sledované
firmě potřebné pro daľśı výrobu. Hodnota cj udává nákupńı cenu (v tis. Kč) za jednu na-
koupenou tunu j-té suroviny. Aby byla firma schopna uspokojit požadavky v př́ı̌st́ım obdob́ı,
nutně potřebuje zakoupit suroviny ve výši minimálně 220 tun, přičemž skladové prostory
umožňuj́ı firmě uskladnit zakoupené suroviny ve výši maximálně 260 tun. V lineárńım ma-
tematickém modelu této optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka omezuj́ıćı minimálńı objem

nákupu všech potřebných surovin tvar:

(a)
n∑

j=1

yj = 220

(b)
n∑

j=1

cjyj ≥ 220

(c)
5∑

i=1

yi ≥ 220

(d)
n∑

i=1

ci
n∑

i

yi ≥ 220

(e)
n∑

i=1

yi ≥ 220

29. (2b) V lineárńım matematickém modelu optimalizačńı úlohy může mı́t účelová funkce pro

dosažeńı co nejnǐzš́ı celkové výše náklad̊u na nákup všech potřebných surovin tvar:

(a) min z = ci
n∑

i=1

yi

(b) min z =
n∑

i=1

cijyij

(c) min z =
n∑

i=1

ciyi

(d) max z = ci
n∑

i=1

yi

(e) min z =
n∑

j=1

ciyi

30. (2b) V lineárńım matematickém modelu výše uvedené optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka,
zabezpečuj́ıćı požadavek, aby do nákupu prvńıch tř́ı surovin bylo investováno právě 50 %

prostředk̊u skutečně vynaložených na nákup všech zdroj̊u , tvar:

(a)
3∑

i=1

ciyi ≥ 110



(b)
3∑

i=1

yi = 110

(c)
3∑

i=1

yi = 0, 5
n∑

i=1

ci

(d)
3∑

i=1

ciyi = 220

(e)
3∑

i=1

ciyi = 0, 5
n∑

i=1

ciyi

31. (2b) V systému hromadné obsluhy pracuj́ı 3 paralelně uspořádané linky s pr̊uměrnou dobou
obsluhy jednoho zákazńıka 30 sekund. Jaká může být pr̊uměrná intenzita př́ıchodu zákazńık̊u
do systému, aby byl systém stabilńı (nezahltil se)?

(a) žádná odpověd’ neńı správná

(b) 6 zákazńık̊u/min

(c) 8 zákazńık̊u/min

(d) 7 zákazńık̊u/min

(e) 5 zákazńık̊u/min

32. (2b) Pro řešeńı úloh neceloč́ıselného lineárńıho programováńı lze použ́ıt:

(a) simplexovou metodu

(b) gradientovou metodu

(c) metodu větv́ı a hranic (větv́ı a meźı)

(d) žádná z uvedených metod nelze použ́ıt

(e) simulaci

33. (2b) Jaké je optimálńı řešeńı úlohy lineárńıho programováńı dané následuj́ıćım modelem?
Použijte grafickou metodu s využit́ım obrázku.

minimalizujte z = +x1 − x2

za podmı́nek: 3x1 + 2x2 ≤ 60, x1 ≤ 30, x2 ≤ 30, x1, x2 ≥ 0

(a) [30, 0]

(b) [30, 30]

(c) [20, 0]

(d) nemá optimálńı řešeńı

(e) [0, 30]

34. (2b) V teorii graf̊u označuje pojem ”strom”každý graf:

(a) který má všechny vrcholy sudého stupně

(b) který je souvislý a má o jeden vrchol v́ıce než je počet hran

(c) který je souvislý a má o jeden vrchol méně než je počet hran

(d) kde z každého vrcholu vede hrana ke každému ze zbývaj́ıćıch vrchol̊u

(e) který je souvislý a má stejný počet vrchol̊u a hran

35. (2b) Určitý výrobek je prodáván v r̊uzných prodejnách po celé ČR. Pr̊uměrná cena výrobku
je 1200 Kč a směrodatná odchylka 100 Kč. Určete, jak se změńı rozptyl, jestliže ceny ve všech
prodejnách zvýš́ıme o 40 Kč.

(a) rozptyl se nezměńı

(b) rozptyl se zvýš́ı o 140

(c) rozptyl se zvýš́ı o 1600

(d) rozptyl se zvýš́ı o 40

(e) rozptyl se zvýš́ı o
√
40



36. (2b) Modus:

(a) je hodnota, v ńıž nabývá funkce hustoty pravděpodobnosti svého minima

(b) děĺı plochu pod funkćı hustoty pravděpodobnosti na dvě stejné poloviny

(c) je nejvyšš́ı hodnota ze souboru

(d) je nejnižš́ı hodnota ze souboru

(e) je hodnota, v ńıž nabývá funkce hustoty pravděpodobnosti svého maxima

37. (2b) Náhodná veličina X je určena distribučńı funkćı:

F (x) = 0 pro x < 2

F (x) = 2x− 4 pro 2 ≤ x ≤ 2, 5

F (x) = 1 pro x > 2, 5

Čemu je roven medián?

(a) 0,5

(b) 2,5

(c) 2,25

(d) 2

(e) 4

38. (2b) Při konstrukci intervalu spolehlivosti pro středńı hodnotu základńıho souboru plat́ı, že
při dané hladině spolehlivosti a při zmenšuj́ıćım se rozsahu výběrového souboru (n) bude
interval spolehlivosti:

(a) vždy širš́ı

(b) změna rozsahu výběrového souboru nemá vliv na š́ı̌ri intervalu spolehlivosti.

(c) vždy užš́ı

(d) užš́ı jen pro n > 30

(e) širš́ı jen pro n > 30

39. (2b) Dlouhodobým pozorováńım stavu vody v řece byla určena pravděpodobnost jarńı po-
vodně 0,22. Určete středńı hodnotu E(X) počtu povodńı v nejbližš́ıch 200 letech.

(a) 44

(b) 0,22

(c) 22

(d) 0,44

(e) nelze určit

40. (2b) Máme dány náhodné jevy X a Y, přičemž v́ıme, že P(X) = 0,3; P(Y) = 0,6 a P (X∪Y ) =
0, 6. Pak plat́ı:

(a) P (X ∩ Y ) = 0, 8 a P (Y |X) nelze určit

(b) P (X ∩ Y ) = 0, 18 a P (Y |X) = 0, 6

(c) P (X ∩ Y ) = 0, 9 a P (Y |X) nelze určit

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) P (X ∩ Y ) = 0, 3 a P (Y |X) = 1

41. (2b) Náhodná veličina X má normálńı rozděleńı pravděpodobnosti N(8,4). Pro kterou hod-
notu je jej́ı distribučńı funkce rovna 0,5?

(a) 32

(b) 2

(c) 4

(d) 0,5



(e) 8

42. (2b) Pearson̊uv výběrový korelačńı koeficient může nabývat:

(a) libovolné hodnoty z množiny kladných reálných č́ısel

(b) libovolné hodnoty z intervalu <-1,1>

(c) libovolné hodnoty z intervalu <0,1>

(d) libovolné hodnoty z intervalu <0,100>

(e) libovolné hodnoty z množiny reálných č́ısel

43. (2b) Mezi charakteristiky polohy nepatř́ı:

(a) modus

(b) všechny uvedené charakteristiky řad́ıme mezi charakteristiky polohy

(c) aritmetický pr̊uměr

(d) mezikvartilové rozpět́ı

(e) medián

44. (2b) Které procesy zajǐst’uj́ı, že nebude překročen rozpočet projektu?

(a) rozpočtováńı náklad̊u

(b) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(c) odhady náklad̊u

(d) ř́ızeńı projektových náklad̊u

(e) přǐrazeńı náklad̊u

45. (2b) Která činnost stanov́ı informačńı a komunikačńı potřeby stakeholder̊u?

(a) plánováńı komunikace

(b) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(c) zprávy o výkonnosti

(d) ř́ızeńı požadavk̊u stakeholder̊u

(e) distribuce informaćı

46. (2b) Komu je potřeba prezentovat výsledky posouzeńı proveditelnosti projektu a dosažitelnost
projektových ćıl̊u v inicializačńıch fáźıch projektu?

(a) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

(b) Neńı potřeba výsledky prezentovat nikomu. Jsou určeny jen pro vedoućıho projektu,
aby věděl, zda má přijmout nebo nepřijmout vedeńı projektu.

(c) Muśı se vždy prezentovat ve sdělovaćıch prostředćıch, aby se s nimi seznámila široká
občanská veřejnost.

(d) Stač́ı, když výsledky prezentujeme svému nadř́ızenému.

(e) Je potřeba je prezentovat ř́ıd́ıćımu výboru a osobám, které rozhoduj́ı o pro-
jektu.

47. (2b) Která metoda zařazuje rezervy do společného zásobńıku, ke kterému maj́ı př́ıstup
všechny činnosti?

(a) plánováńı metodou kritického řetězce

(b) plánováńı zdroj̊u

(c) analýza kritické cesty

(d) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(e) Gantt̊uv diagram

48. (2b) Kdo rozhoduje o tom, zda je kvalitativńı stupeň projektového produktu přijatelný?



(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) zákazńık

(c) vedeńı organizace

(d) projektový manažer

(e) projektový tým

49. (2b) Jak lze charakterizovat riziko projektu?

(a) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

(b) Jsou to jevy a podmı́nky, které nejsou pod př́ımou kontrolou vedeńı projektu.
Jejich výskyt a p̊usobeńı na ćıle projektu je náhodné a může odchýlit projekt
z jeho plánovaného pr̊uběhu.

(c) Jsou jevy a podmı́nky, které nejsou pod př́ımou kontrolou vedeńı projektu. Maj́ı větš́ı
pravděpodobnost než 50 % a dopad na projekt větš́ı než 10 % celkových náklad̊u. Jejich
p̊usobeńı může odchýlit projekt z jeho plánované trajektorie a vymanévrovat jej mimo
prostor vymezený jeho základnami (náklady, čas, zdroje).

(d) Jedná se o vznik situaćı a jev̊u, které maj́ı negativńı nebo pozitivńı vliv na projekt, ale
nejsou pod př́ımou kontrolou vedeńı projektu. Jejich p̊usobeńı je z hlediska projektového
ř́ızeńı nežádoućı.

(e) Jsou to jevy a podmı́nky, které nejsou pod př́ımou kontrolou vedeńı projektu. Jejich
p̊usobeńı je náhodné, nelze je nijak eliminovat. Při jejich p̊usobeńı projekt konč́ı vždy
ve ztrátě.

50. (2b) Jaké základńı schopnosti by měl mı́t vedoućı projektu?

(a) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) Schopnosti vedeńı týmu, vyjednávaćı schopnosti, strategické myšleńı, schopnost rozv́ıjet
mezilidské vztahy, nekompromisnost, neústupnost

(c) Schopnosti vedeńı týmu, komunikačńı a vyjednávaćı schopnosti, strategické
myšleńı, znalost oboru a technologíı pro realizaci předmětu projektu, schop-
nost rozv́ıjet mezilidské vztahy

(d) Vysokoškolské vzděláńı, vyjednávaćı schopnosti, strategické myšleńı, zásadovost

(e) Manažerské dovednosti, znalost oboru a technologíı pro realizaci předmětu projektu,
schopnost rozv́ıjet mezilidské vztahy, Certifikaci projektového manažera

51. (2b) Doplňte: ... je hlavńım nástrojem pro ř́ızeńı rozsahu projektu.

(a) WBS

(b) Logický rámec

(c) Rozvrh

(d) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(e) Rozpočet
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U každé otázky či podotázky v následuj́ıćım zadáńı vyberte správnou odpověd’ zakroužkováńım
př́ıslušné varianty [ a), b), c), d) nebo e) ]. Správně je vždy pouze jedna z nab́ızených odpověd́ı.
V př́ıpadě, že nebude jednoznačně zřejmé, která z variant je zakroužkována, či pokud nebude
zakroužkována žádná nebo naopak v́ıce variant odpověd́ı, bude otázka hodnocena jako nesprávně
zodpovězená.

1. (3b) Text pro tuto a následuj́ıćı 2 otázky. Jsou definovány proměnné yj ≥ 0, j = 1, 2, . . . , n,
které vyjadřuj́ı počet tun nakupované suroviny typu j, kde tyto suroviny budou ve sledované
firmě potřebné pro daľśı výrobu. Hodnota cj udává nákupńı cenu (v tis. Kč) za jednu na-
koupenou tunu j-té suroviny. Aby byla firma schopna uspokojit požadavky v př́ı̌st́ım obdob́ı,
nutně potřebuje zakoupit suroviny ve výši minimálně 220 tun, přičemž skladové prostory
umožňuj́ı firmě uskladnit zakoupené suroviny ve výši maximálně 260 tun. V lineárńım ma-
tematickém modelu této optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka omezuj́ıćı maximálńı objem

nákupu všech potřebných surovin tvar:

(a)
n
∑

j=1

cjyj ≤ 260

(b)
n
∑

j=1

yj = 260

(c)
n
∑

i=1

yi ≤ 260

(d)
5
∑

i=1

yi ≤ 260

(e)
n
∑

i=1

ci
n
∑

i=1

yi ≤ 260

2. (2b) V lineárńım matematickém modelu optimalizačńı úlohy může mı́t účelová funkce pro

dosažeńı co nejnǐzš́ı celkové výše náklad̊u na nákup všech potřebných surovin tvar:

(a) max z = ci
n
∑

i=1

yi

(b) min z =
n
∑

i=1

cjyj

(c) min z = ci
n
∑

i=1

yi

(d) min z =
n
∑

i=1

ciyi

(e) min z =
n
∑

i=1

cijyij

3. (2b) V lineárńım matematickém modelu výše uvedené optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka,
zabezpečuj́ıćı požadavek, aby do nákupu prvńıch tř́ı surovin bylo investováno alespoň 50 %

prostředk̊u skutečně vynaložených na nákup všech zdroj̊u , tvar:

(a) 0, 5
n
∑

i=1

ciyi ≤
3
∑

i=1

ciyi

(b)
3
∑

i=1

yi ≥ 0, 5
n
∑

i=1

ci



(c)
3
∑

i=1

yi ≥ 110

(d)
3
∑

i=1

ciyi ≥ 110

(e)
3
∑

i=1

ciyi ≥ 220

4. (2b) EOQ model pro ř́ızeńı zásob je:

(a) žádná odpověd’ neńı správná

(b) dynamický deterministický model

(c) statický stochastický model

(d) statický deterministický model

(e) dynamický stochastický model

5. (1b) Celková minimálńı doba trváńı projektu vypočtená při časové analýze projektu metodou
CPM je vždy rovna :

(a) délce nejdeľśı cesty mezi počátečńım vrcholem (zdroj) a koncovým vrcholem
(úst́ı) śıt’ového grafu;

(b) součtu ohodnoceńı hran všech kritických činnost́ı;

(c) hodnotě udávaj́ıćı nejdř́ıve možný začátek činnost́ı vystupuj́ıćıch z počátečńıho vrcholu
(zdroj) śıt’ového grafu;

(d) součtu celkových rezerv všech činnost́ı projektu.

(e) délce nejkratš́ı cesty mezi počátečńım vrcholem (zdroj) a koncovým vrcholem (úst́ı)
śıt’ového grafu;

6. (2b) Která z uvedených náhodných veličin je diskrétńı veličinou?

(a) hmotnost součástky

(b) počet účastńık̊u školeńı

(c) cena akcie

(d) životnost žárovky

(e) ani jedna z možnost́ı neńı správná

7. (2b) Středńı hodnota náhodné veličiny pocházej́ıćı z normálńıho rozděleńı může nabývat:

(a) jakékoli hodnoty

(b) pouze hodnoty 1

(c) pouze nezáporných hodnot

(d) pouze kladných hodnot

(e) pouze hodnoty 0

8. (2b) Určitý výrobek je prodáván v r̊uzných prodejnách po celé ČR. Pr̊uměrná cena výrobku
je 1200 Kč a směrodatná odchylka 100 Kč. Určete, jak se změńı směrodatná odchylka, jestliže
ceny ve všech prodejnách zvýš́ıme o 40 Kč.

(a) směrodatná odchylka se zvýš́ı o 40

(b) směrodatná odchylka se nezměńı

(c) směrodatná odchylka se zvýš́ı o 140

(d) směrodatná odchylka se zvýš́ı o 1600

(e) směrodatná odchylka se zvýš́ı o 240

9. (2b) Medián:

(a) je hodnota, v ńıž nabývá funkce hustoty pravděpodobnosti svého minima

(b) je nejvyšš́ı hodnota ze souboru



(c) děĺı plochu pod funkćı hustoty pravděpodobnosti na dvě stejné poloviny

(d) je hodnota, v ńıž nabývá funkce hustoty pravděpodobnosti svého maxima

(e) je nejnižš́ı hodnota ze souboru

10. (2b) Pravděpodobnost vyrobeńı bezvadného výrobku je 99 %. Jaká je pravděpodobnost, že
při náhodné kontrole dvou výrobk̊u budou oba vadné?

(a) 0,1 %

(b) 1 %

(c) 0,01 %

(d) 2 %

(e) 0,5 %

11. (2b) Podle monetaristického pevného měnového pravidla muśı peněžńı zásoba r̊ust stejným
tempem jako roste

(a) potenciálńı produkt ekonomiky

(b) mı́ra nezaměstnanosti

(c) měnový kurz domáćı měny a úroková mı́ra v zahranič́ı

(d) mı́ra inflace

(e) všechny odpovědi jsou správné

12. (2b) Magický čtyřúhelńık zobrazuje

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) stav základńıch makroekonomických veličin

(c) výběr vhodných nástroj̊u makroekonomické politiky

(d) časové zpožděńı mezi nastaveńım nástroj̊u makroekonomické politiky a dosažeńım ćıl̊u

(e) účinnost nástroj̊u makroekonomické politiky

13. (2b) Selháńım trhu je

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) neefektivńı odpov́ıdáńı na otázky Co, Jak a Pro koho

(c) nerovnoměrné rozdělováńı d̊uchod̊u mezi vlastńıky práce a kapitálu

(d) nerovnoměrné rozdělováńı d̊uchod̊u mezi r̊uzné sociálńı skupiny

(e) nerovnoměrné rozdělováńı d̊uchod̊u mezi domácnosti

14. (2b) Peńıze nejsou

(a) prostředek směny

(b) prostředkem usnadňuj́ıćım směnu

(c) prostředkem zvyšuj́ıćım náklady směny

(d) všeobecný ekvivalent

(e) všechny odpovědi jsou správné

15. (2b) Pojmem ekonomický r̊ust (ve smyslu teoríı r̊ustu) označujeme

(a) dlouhodobý r̊ust potenciálńıho produktu

(b) r̊ust produktu zp̊usobený monetárńı expanźı

(c) rostoućı část ekonomického cyklu

(d) r̊ust produktu zp̊usobený fiskálńı expanźı

(e) všechny odpovědi jsou správné

16. (2b) Zúčastněná osoba (stakeholder) v terminologii projektového ř́ızeńı je:



(a) osoba, která je nezávislá na projektu

(b) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(c) osoba nebo skupina osob, které se pod́ılej́ı na projektu, jsou zainteresované
na provedeńı projektu, nebo maj́ı nějakou vazbu na projekt

(d) jakákoliv osoba z okoĺı projektu

(e) termı́n nesouvisej́ıćı s projektovým ř́ızeńım

17. (2b) Technika SMART nezahrnuje:

(a) měřitelnost

(b) rizikovost

(c) specifičnost

(d) termı́novanost

(e) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

18. (2b) Jak určujeme kritéria úspěšnosti projektu?

(a) Identifikace kritéríı úspěšnosti projektu souviśı s měřeńım a hodnoceńım
projektu a jeho kvality. Kritéria úspěšnosti projektu se odvozuj́ı od ćıl̊u a
výstup̊u projektu, které byly určeny v inicializačńı etapě.

(b) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

(c) Identifikace kritéríı úspěšnosti projektu souviśı s jeho finančńım výsledkem a stupněm
dosažené kvality.

(d) Identifikace kritéríı úspěšnosti projektu souviśı s jeho finančńı analýzou a plněńım jed-
notlivých termı́n̊u.

(e) Identifikace kritéríı úspěšnosti projektu souviśı s měřeńım a hodnoceńım projektu a
jeho kvality v době předáńı projektu. Kritéria úspěšnosti projektu se odvozuj́ı od kon-
kurenčńıch projekt̊u.

19. (2b) Komunikace v rámci projektu:

(a) zajǐst’uje efektivńı přenos informaćı mezi všechny partnery zúčastněné na
projektu

(b) zajǐst’uje úspěšné dokončeńı projektu

(c) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(d) slouž́ı k efektivńımu přenosu informaćı výhradně na výkonné pracovńıky, kteř́ı realizuj́ı
naplánované činnosti

(e) zajǐst’uje úspěšné splněńı naplánovaných činnost́ı

20. (2b) Audit projektu zahrnuje:

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) všechno kromě operativy

(c) pouze finančńı stránku projektu

(d) pouze etické a finančńı záležitosti

(e) všechno, co je d̊uležité pro management

21. (2b) Zadáńı matice A je společné pro tento a následuj́ıćı dva př́ıklady.

Je zadána matice A=

(

2 1 0
4 2 0

)

Hodnost matice A je rovna

(a) 4

(b) 3

(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) 2

(e) 1



22. (2b) Určete rozměry matice AT ·A

(a) 3 x 2

(b) 2 x 2

(c) 2 x 3

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) 3 x 3

23. (2b) Určete determinant matice AT ·A

(a) 3

(b) 0

(c) determinant matice nelze určit

(d) 7

(e) 2

24. (4b) Zadáńı funkce f(x, y) je společné pro tento a následuj́ıćı př́ıklad. Je dána funkce f(x, y) =
x2 − 2y.

Kolik lokálńıch minim má funkce f ?

(a) žádné

(b) jedno

(c) dvě

(d) čtyři

(e) tři

25. (4b) Kolik lokálńıch maxim má funkce f ?

(a) tři

(b) nelze určit

(c) jedno

(d) žádné

(e) dvě

26. (2b) Zadáńı funkce f je společné pro tento a následuj́ıćı čtyři př́ıklady.

Je zadána funkce f : y =
√
1− x2 s maximálńım definičńım oborem.

Rozhodněte, zda je funkce f sudá nebo lichá

(a) funkce neńı ani sudá ani lichá

(b) funkce je lichá

(c) funkce je sudá i lichá

(d) funkce je sudá

(e) žádná z uvedených možnost́ı

27. (2b) Rozhodněte, zda je funkce f spojitá ve svém maximálńım definičńım oboru

(a) funkce neńı spojitá

(b) funkce je spojitá

(c) funkce je spojitá pouze v bodě x0 = 0

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) o spojitosti nelze rozhodnout

28. (2b) Rozhodněte, zda body x1 = 1 a x2 = −1 lež́ı v definičńım oboru funkce f

(a) žádný z bod̊u nelež́ı v definičńım oboru



(b) oba body lež́ı v definičńım oboru

(c) bod x1 = 0 nelež́ı a bod x2 = −1 lež́ı v definičńım oboru

(d) bod x1 = 0 lež́ı a bod x2 = −1 nelež́ı v definičńım oboru

(e) žádná z uvedených možnost́ı

29. (2b) Rozhodněte, pro které body je derivace funkce f rovna nule

(a) bod x = 0

(b) žádný takový bod neexistuje

(c) body x = − 1

2
a x = 1

2

(d) body x = −1 a x = 1

(e) pro všechny body v intervalu (−1, 1)

30. (2b) Rozhodněte, zda je funkce f monotónńı na celém svém definičńım oboru.

(a) funkce neńı monotónńı

(b) o monotónnosti nelze rozhodnout

(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) funkce je ostře monotónńı

(e) funkce je monotónńı, ale nikoliv ostře monotónńı

31. (4b) Zadáńı funkce g(x, y) je společné pro tento a následuj́ıćı př́ıklad. Je dána funkce dvou
proměnných g(x, y) = ln(x+ 1) + y. Maximálńı definičńı obor funkce g je

(a) (−1,+∞)× (−1,∞)

(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) (−1, 1)× (−1, 1)
(d) (0,+∞)

(e) R×R

32. (4b) Gradient funkce g(x, y) v bodě [0; 1] je roven

(a) [1; 1]

(b) [1; 0]

(c) [0; 1]

(d) [0; 0]

(e) žádná z uvedených možnost́ı

33. (4b) Je dána diferenčńı rovnice yn+1 − yn = 3 . Vyberte posloupnost, která je řešeńım této
rovnice

(a) žádná z uvedených možnost́ı

(b) yn = 3n+ 1

(c) yn = 0

(d) yn = 3n

(e) yn = n+ 3

34. (4b) Limita posloupnosti {an}+∞

n=1 , kde an = 1− 2

n
+ 3

n2 je rovna

(a) 2

(b) 0

(c) +∞
(d) 1

(e) neexistuje

35. (5b) Jaká je složitost algoritmu binárńıho vyhledáváńı?



(a) O (n log n)

(b) O (n)

(c) O (log n)

(d) O (n2)

(e) O (n3)

36. (5b) Která z uvedených metod řazeńı nepatř́ı mezi stabilńı řad́ıćı metody?

(a) bubblesort (řazeńı záměnou)

(b) insertsort (řazeńı vkládáńım)

(c) žádná z uvedených odpověd́ı

(d) bubblesort, quicksort, insertsort

(e) quicksort (řazeńı děleńım)

37. (5b) Do rozptylové (hash) tabulky budou vkládána operaćı vložeńı O (1) v uvedeném pořad́ı
jména Anna, Eva a Ivana ((int)’A’= 65) za použit́ı následuj́ıćı rozptylové (hash) funkce.

int h (char PrvniPismenoJmen) {

return PrvniPismenoJmen % 4;

}

Na jakých indexech (0, 1) a v jakém pořad́ı /zleva/ v kolizńım seznamu budou jména uložena?

(a) Anna 1, Eva 1, Ivana 1

(b) Anna 1, Ivana 1, Eva 1

(c) Ivana 0, Eva 0, Anna 0

(d) Ivana 1, Eva 1, Anna 1

(e) Anna 0, Eva 0, Ivana 0

38. (5b) Jaká bude výsledná hodnota po skončeńı uvedené rekurzivńı metody volané s paramet-
rem n = 4?

int spocti(int n) {

if(n == 1){

return 1;

}

else {

return spocti(n-1) + (n-1);

}

}

(a) 11

(b) 13

(c) 4

(d) 7

(e) žádná z uvedených možnost́ı

39. (5b) Nalezeńı největš́ıho prvku v prioritńı frontě implementované neuspořádaným seznamem
má asymptotickou složitost

(a) O (1)

(b) O (n2)

(c) O (n log n)



(d) O (n)

(e) O (log n)

40. (5b) Určete, které z následuj́ıćıch tvrzeńı je pravdivé. Protokol jmenných služeb, DNS, slouž́ı
k:

(a) Převodu fyzické adresy poč́ıtače na śıt’ovou adresu.

(b) Pro běžné činnosti v poč́ıtačové śıti neńı třeba.

(c) Vyhledáńı adresy jmenného serveru.

(d) Převodu śıt’ové adresy na fyzickou adresu poč́ıtače.

(e) Bootováńı jmenného serveru.

41. (5b) Určete, které z následuj́ıćıch tvrzeńı je pravdivé:

(a) Certifikát obsahuje tajný kĺıč certifikačńı autority.

(b) Symetrické šifrováńı je jednodušš́ı než nesymetrické.

(c) Použit́ı haschovaćı funkce pro šifrováńı zpráv je sice pomaleǰśı než použit́ı asymetrického
šifrováńı, ale je bezpečněǰśı.

(d) Symetrické šifrováńı je složitěǰśı než nesymetrické.

(e) Symetrická šifra použ́ıvá k šifrováńı jeden kĺıč, k dešifrováńı jiný kĺıč, odvozený od
šifrovaćıho.

42. (5b) V modelu ISO/OSI se vrstva, která přizp̊usobuje nespolehlivé prostřed́ı přenosu dat
poč́ıtačovou śıt́ı požadavk̊um aplikace, nazývá

(a) relačńı

(b) transportńı

(c) aplikačńı

(d) prezentačńı

(e) śıt’ová


