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Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2017/2018 
 

1. Vnitřní normy FEK ZČU v Plzni k přijímacímu řízení pro rok 2017/2018 

Vyhlášky děkana FEK ZČU v Plzni:  

č. 6DV/2016 – Přijímání ke studiu bakalářských studijních programů na FEK ZČU pro akademický 
rok 2017/2018    

č. 7DV/2016 – Přijímání ke studiu navazujících magisterských studijních programů na FEK ZČU 
pro akademický rok 2017/2018 

č. 3DV/2017 – Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 na FEK ZČU na 
bakalářské studijní programy 

č. 4DV/2017 - Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 na FEK ZČU na 
navazující magisterský studijní program 

č. 1DV/2017 – Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P6208 Ekonomika 

a management ve studijním oboru 6208V007 Ekonomika a management v akademickém roce 
2017/2018 na FEK ZČU 

č. 2DV/2017 – Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P6208 Ekonomika 

a management ve studijním oboru 6208V086 Podniková ekonomika a management v akademickém 
roce 2017/2018 na FEK ZČU 

 

2. Forma přijímací zkoušky  

Bakalářské studium: 

Uchazeči byli přijímáni bez přijímací zkoušky. Kritéria pro přijetí do bakalářských studijních 
programů bez přijímací zkoušky jsou uvedena v bodě 5 této zprávy.  

Navazující magisterské studium – 1. kolo přijímacího řízení: 
Přijímací zkouška se konala formou písemného testu. Rámcový obsah písemného testu pro každý 
studijní obor byl zveřejněn ve vyhlášce děkana č. 7DV/2016.  

· Studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management:  
Test z vybraných ekonomický předmětů. Příklad úplného zadání písemného testu včetně 
řešení je uveden v příloze této zprávy.  

· Studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Systémy projektového řízení: 
Test z vybraných ekonomických předmětů. Příklad úplného zadání písemného testu včetně 
řešení je uveden v příloze této zprávy.  

· Studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Informační management:  
Test z vybraných ekonomických předmětů, informatiky a matematiky. Příklad úplného 
zadání písemného testu včetně řešení je uveden v příloze této zprávy.  

Uchazeči byla prominuta přijímací zkouška, pokud splnil podmínky uvedené ve vyhlášce děkana 
č. 7DV/2016, čl. 6. 

Navazující magisterské studium – 2. kolo přijímacího řízení: 

Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno pro studijní program Systémové inženýrství 
a informatika, obor Systémy projektového řízení. Forma přijímací zkoušky a její rozsah byly stejné 

jako v 1. kole přijímacího řízení. Rámcový obsah písemného testu byl zveřejněn ve vyhlášce děkana 
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č. 4DV/2017. Uchazeči byla prominuta přijímací zkouška, pokud splnil podmínky uvedené ve 

vyhlášce děkana č. 4DV/2017, čl. 5. 

Doktorské studium: 

Přijímací zkouška do doktorského studijního programu  P6208 Ekonomika a management, 

studijního oboru Ekonomika a management měla formu ústní rozpravy nad zvoleným rámcovým 
tématem disertační práce a ověřením všeobecného rozhledu v daném vědním oboru. Podmínky 
přijímacího řízení stanovila vyhláška děkana č. 1DV/2017. 

Přijímací zkouška do dobíhajícího doktorského studijního programu P6208 Ekonomika 

a management, studijního oboru Podniková ekonomika a management měla formu ústní rozpravy 
nad zvoleným tématem disertační práce a ověřením všeobecného rozhledu v daném vědním oboru. 

Zároveň byly hodnoceny předpoklady uchazeče pro absolvování dobíhajícího studijního oboru před 
ukončením platnosti jeho akreditace. Podmínky přijímacího řízení stanovila vyhláška děkana 
č. 2DV/2017. 

3. Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky  

Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky v navazujících magisterských studijních programech 
v 1. kole přijímacího řízení byla stanovena vyhláškou děkana č. 7DV/2016, ve 2. kole přijímacího 
řízení byla stanovena vyhláškou děkana č. 4DV/2017. Kritéria byla v obou kolech přijímacího řízení 
stejná.   
 

Tab. 1: Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních oborů  

Navazující magisterské studijní programy  

a obory 
1. kolo přijímacího řízení 

N6208 Ekonomika a management Test z ekonomických předmětů: maximální počet bodů 100  

N 6209 Systémové inženýrství a informatika,  

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

N6209 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  

Navazující magisterské studijní programy  

a obory 
2. kolo přijímacího řízení 

N6209 Systémové inženýrství a informatika,  

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

Zdroj: Vyhlášky děkana č. 7DV/2016 a č. 4DV/2017 

 

Doktorské studijní programy a obory: 

Hodnocení ústní přijímací zkoušky v doktorském studijním programu P6208 Ekonomika 

a management (standardní doba studia 4 roky), studijním oboru Ekonomika a management 

probíhalo podle vyhlášky děkana č. 1DV/2017, čl. 4.  

Hodnocení ústní přijímací zkoušky v dobíhajícím doktorském studijním programu P6208  

Ekonomika a management (standardní doba studia 3 roky), studijním oboru Podniková ekonomika 
a management probíhalo podle vyhlášky děkana č. 2DV/2017, čl. 4. 
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4. Kritéria pro úspěšné splnění přijímací zkoušky a přijetí ke studiu  

Navazující magisterské studijní programy a obory: kritéria uvádí tabulka č. 2.  

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

magisterských studijních oborů 

Navazující magisterské programy a obory  1. kolo přijímacího řízení 

Studijní program: 

N6208 Ekonomika a management, 

obor Podniková ekonomika a management  

Kritérium pro úspěšné splnění přijímací zkoušky: 

Test z ekonomických předmětů: minimálně 50 bodů 

 

Kritérium pro přijetí ke studiu: 

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 a zohlednění počtu uchazečů, kteří splnili podmínky pro 

přijetí bez přijímací zkoušky.  

Minimální počet bodů pro přijetí: 

- prezenční forma: 50 bodů 

- kombinovaná forma: 50 bodů 

Studijní program: 

N6209 Systémové inženýrství a informatika, 

obor Systémy projektového řízení 

Kritérium pro úspěšné splnění přijímací zkoušky: 

Test z ekonomických předmětů: minimálně 50 bodů. 

 

Kritérium pro přijetí ke studiu: 

Uchazeči, kteří splnili výše uvedenou minimální hranici, byli 

přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů se zohledněním 

kapacity studijního oboru. 

Minimální počet bodů pro přijetí: 50 bodů 

Studijní program: 

N 6209 Systémové inženýrství a informatika, 

obor Informační management 

Kritérium pro úspěšné splnění přijímací zkoušky: 

Test z ekonomických předmětů: minimálně 20 bodů 

Test z matematiky: minimálně 20 bodů 

Test z informatiky: minimálně 20 bodů 

 

Kritérium pro přijetí ke studiu: 

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené minimální hranice, byli 

přijímáni v pořadí podle celkem získaných bodů se 

zohledněním kapacity studijního oboru. 

Minimální počet bodů pro přijetí: 

Test z ekonomických předmětů: 20 bodů 

Test z matematiky: 20 bodů 

Test z informatiky: 20 bodů 

Navazující magisterské programy a obory  1. kolo přijímacího řízení 

Studijní program: 

N 6209 Systémové inženýrství a informatika, 

obor Systémy projektového řízení 

Kritéria pro úspěšné splnění přijímací zkoušky a přijetí ke 

studiu byla stejná jako v 1. kole přijímacího řízení. 

 

Zdroj: Vyhlášky děkana č. 7DV/2016 a č. 4DV/2017 

 

Doktorské studijní programy a obory 

Studijní program  P6208 Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika a management: 

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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Dobíhající studijní program P6208 Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika 

a management:  

Přijímací komise zhodnotila podklady, které uchazeč předložil jako součást přihlášky a znalosti, 
které uchazeč prokázal při přijímací zkoušce. Zároveň byly hodnoceny předpoklady uchazeče pro 
absolvování dobíhajícího studijního programu a studijního oboru před ukončením platnosti jeho 
akreditace. Na základě tohoto hodnocení komise předložila děkanovi fakulty odůvodněný návrh na 
přijetí resp. nepřijetí uchazeče. Průběh přijímací zkoušky zaznamenala komise do protokolu. 

 

5. Kritéria pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů bez přijímací zkoušky 

Bakalářské studium – 1. kolo přijímacího řízení: 

Uchazeči byli přijímáni bez přijímací zkoušky. Pokud uchazeč splnil podmínky stanovené 
vyhláškou děkana č. 6DV/2016, čl. 5, fakulta mu garantovala přijetí do zvoleného studijního oboru. 
Podmínkou pro garanci přijetí do prezenční formy studia bylo nepřekročení mezní hodnoty 

průměrného prospěchu za každé pololetí předposledního ročníku studia a první pololetí posledního 
ročníku studia na střední škole. Stanovená mezní hodnota průměrného prospěchu za každé 
z uvedených pololetí byla 2,00 nebo 2,50 v závislosti na oboru vzdělávání uchazeče na střední škole 
a studijním oboru na FEK ZČU, do kterého uchazeč podal přihlášku ke studiu. Podmínkou pro 
garanci přijetí do kombinované formy studia oboru Podniková ekonomika a management bylo 
úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání (podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. 
v platném znění) v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika 
a management.  

Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech v prezenční a kombinované formě, kteří 
nesplnili podmínky pro garanci přijetí, byli podle vyhlášky děkana č. 6DV/2016 přijímáni podle 
celkového počtu přidělených bodů v pořadí od nejlepšího (uchazeč s nejvyšším počtem bodů) až do 
naplnění volné kapacity zvoleného studijního oboru. Uchazečům byly přidělovány body podle 
stanoveného vzorce za průměrný prospěch na střední škole za tři výše uvedená pololetí. Počet bodů 
mohl být uchazeči stanoveným způsobem navýšen, pokud uchazeč studoval na střední škole obor 
vzdělávání specifikovaný ve vyhlášce děkana č. 6DV/2016 a/nebo doložil dobrovolné aktivity 

specifikované ve vyhlášce děkana. Minimální počet bodů pro přijetí byl vyhláškou děkana stanoven 
na 20 bodů. S ohledem na počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro garantované přijetí 
a s ohledem volnou kapacitu studijních oborů pro dané místo studia a formu studia, byly přijímací 
komisí stanoveny minimální počty bodů pro přijetí (tabulka 3). 

Tab. 3: Minimální počty bodů pro přijetí do bakalářských studijních oborů (1. kolo přijím. řízení) 

Program Obor Místo studia  Forma studia  Min. počet bodů pro přijetí 

B6208 

Ekonomika 

a management  

Podniková ekonomika a 

management  
Cheb kombinovaná 34 

Podniková ekonomika a 

management 
Cheb prezenční 20 

Podniková ekonomika a 

management 
Plzeň prezenční 30 

Management obchodních činností Cheb prezenční 20 

Management obchodních činností Plzeň prezenční 30 

B6209 

Systémové 

inženýrství a 

informatika 

Systémy projektového řízení Plzeň prezenční 20 

Informační management  

Plzeň prezenční 20 

B1301 

Geografie 

Ekonomická a regionální geografie 
Plzeň prezenční 20 
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Bakalářské studium – 2. kolo přijímacího řízení: 

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

B6209 Systémové inženýrství a informatika (studijní obor Systémy projektového řízení) a studijní 
program B1301 Geografie (studijní obor Ekonomická a regionální geografie). V chebské části 
fakulty bylo druhé kolo vyhlášeno pro studijní program B6208 Ekonomika a management (studijní 
obory Management obchodních činností a Podniková ekonomika a management – prezenční forma 
studia).  

Podle vyhlášky děkana č. 3DV/2017 byli uchazeči přijímáni ke studiu v rámci volné kapacity 
studijních oborů bez přijímací zkoušky podle hodnoty „P“ vypočtené podle průměrného prospěchu 

uchazeče v posledních dvou ročnících střední školy.  Uchazeči byli pro každý studijní obor seřazeni 
podle vypočtené hodnoty „P“ v pořadí od nejlepších (tj. od nejnižší hodnoty „P“ po nejvyšší). 
S ohledem na volnou kapacitu uvedených studijních oborů pro dané místo studia a formu studia 

a  s ohledem na počet uchazečů přihlášených do 2. kola přijímacího řízení, přijímací komise rozhodla, 

že všem uchazečům, kteří do stanoveného termínu zaslali úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních 
dvou ročníků střední školy, bude zaslána pozvánka k zápisu. Tito uchazeči byli přijati, pokud nejpozději 
v den zápisu předložili úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo doklad o nostrifikaci 

zahraničního středoškolského vzdělání v ČR. 

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v obou kolech přijímacího řízení bylo dosažení úplného 
středního vzdělání. U uchazečů, kteří absolvovali střední školu v zahraničí (s  výjimkou Slovenské 
republiky), bylo nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu také doložení znalosti českého jazyka 
minimálně v úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a předložení 
dokladu o nostrifikaci zahraničního středoškolského vzdělání v ČR.  
 

6. Přehled termínů přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 

 

Tab. 4: Přehled termínů přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 

 

 
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. 2017 X X 

 

17. 5. 2017 

20. 7. 2017 

6. 9. 2017 

 

29. 6. až 30. 8.  

2017 
 na vyžádání 6. 10. 2017 

Navazující 

magisterské 

studium 
31. 3. 2017 

 

15. 6. 2017 

16. 6. 2017 

 

22. 8. 2017 

21. 6. 2017 

22. 8. 2017 

6. 9. 2017 

7. 8. 2017 
12. 7. a 26. 7. 

2017 
6. 10. 2017 

Doktorské 

studium 

31. 5. 2017 

22. 6. 2017 
26. 6. 2017 X    28. 6. 2017 15. 8. 2017 na vyžádání 15. 8. 2017 

2. kolo přijímacího řízení 

Bakalářské 

studium 

31. 7. 2017 X X 7. 8. 2017 

 

23. 8. až 26. 9. 

2017 

na vyžádání 26. 9. 2017 

Navazující 

magisterské 

studium 

31. 7. 2017 22. 8. 2017 X 22. 8. 2017 x 15. 9. 2017 15. 9. 2017 
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7. 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 5 uvádí vybrané souhrnné údaje podle studijních programů. 

Tab. 5: Zájem uchazečů o studium na FEK ZČU v ak. roce 2017/2018  

            (vybrané 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 1938 1471 871 858 699 699 

B1301 Geografie 133 128 74 74 58 58 
B6208 
Ekonomika a management, 
kombinovaná forma 

126 126 58 58 53 53 

B6208 

Ekonomika a management, 

prezenční forma  
1118 839 413 413 318 318 

B6209 

Systémové inženýrství 
a informatika 

263 233 137 137 116 116 

N6208 

Ekonomika a management, 

kombinovaná forma  

93 93 45 45 41 41 

N6208 

Ekonomika a management, 

prezenční forma  

124 124 85 85 69 69 

N6209 

Systémové inženýrství 
a informatika 

65 57 45 44 30 30 

Doktorský studijní program 

(standardní doba studia 4 roky) 

P6208 

Ekonomika a management, 

kombinovaná forma  

3 3 2 2 2 2 

Doktorský studijní program 

(standardní doba studia 4 roky) 

P6208 

Ekonomika a management, 

prezenční forma  

10 10 9 9 9 9 

Dobíhající doktorský studijní 

program (standardní doba 

studia 3 roky) 

P6208 

Ekonomika a management, 

kombinovaná forma  

3 3 3 3 3 3 

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.

 

Zdroj: STAG – Statistika přijímacího řízení 
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8. Přehledové statistické informace o přijímacím řízení pro rok 2017/2018 

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. 2017                    Ing. Hana Kunešová 

proděkanka pro studijní záležitosti 
 

 

 

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 (písemný test) pro studijní program Ekonomika a management, obor Podniková 

ekonomika a management (navazující magisterské studium).  

 

Příloha č. 3: 
Přijímací zkouška (písemný test) pro studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor 

Systémy projektového řízení (navazující magisterské studium)  
 

Příloha č. 4: 

Přijímací zkouška (písemný test) pro program Systémové inženýrství a informatika, studijní obor 
Informační management (navazující magisterské studium).  
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Přij́ımaćı ř́ızeńı pro akademický rok 2017/2018

na magisterský studijńı program:

Zde nalepte své univerzitńı
č́ıslo

EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý)

(ṕısemný test, varianta G)

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) Oligopol představuje

(a) hodně firem v odvětv́ı, které se navzájem ovlivňuj́ı

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) málo firem v odvětv́ı, které se navzájem ovlivňuj́ı

(d) málo firem v odvětv́ı, které se navzájem neovlivňuj́ı

(e) hodně firem v odvětv́ı, které se navzájem neovlivňuj́ı

2. (2b) Podle kvantitativńı rovnice peněz je př́ıčinou inflace

(a) r̊ust množstv́ı peněz v oběhu

(b) pokles rychlosti peněz

(c) r̊ust reálného produktu

(d) r̊ust rychlosti peněz

(e) všechny odpovědi jsou správné

3. (2b) Křivka nab́ıdky práce je určena

(a) ochotou domácnost́ı pracovat

(b) ziskem firem

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) náklady firem

(e) př́ıjmy firem

4. (2b) Transakčńı náklady jsou

(a) náklady na organizováńı činnost́ı firmy

(b) náklady na kapitál a p̊udu

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) náklady vznikaj́ıćı při koupi nebo prodeji na trhu

(e) náklady reálně vynaložené na výrobńı faktory

5. (2b) Př́ıčinou vzniku keynesiánstv́ı ve 20. stol. byla

(a) krize přelomu dvacátých a třicátých let

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) osamostatněńı rozvojových zemı́ v padesátých a šedesátých letech

(d) problémy rozvinutých tržńıch ekonomik v sedmdesátých letech

(e) hyperinflace počátku dvacátých let

6. (2b) Hranice produkčńıch možnost́ı ukazuje

(a) efektivńı využit́ı daných zdroj̊u



(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) nemožné využit́ı daných zdroj̊u

(d) efektivńı využit́ı nedostupných zdroj̊u

(e) neefektivńı využit́ı daných zdroj̊u

7. (2b) Na trhu výrobńıch faktor̊u

(a) firmy nab́ızej́ı a domácnosti prodávaj́ı

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) firmy poptávaj́ı a domácnosti kupuj́ı

(d) firmy poptávaj́ı a domácnosti nab́ızej́ı

(e) firmy nab́ızej́ı a domácnosti poptávaj́ı

8. (2b) Firmy se snaž́ı odlǐsit od konkurence a to má za následek

(a) vyšš́ı elasticitu poptávky a nižš́ı zisk každé z nich

(b) nižš́ı elasticitu poptávky a nižš́ı zisk každé z nich

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) nižš́ı elasticitu poptávky a vyšš́ı zisk každé z nich

(e) vyšš́ı elasticitu poptávky a vyšš́ı zisk každé z nich

9. (2b) Ćılem spotřebitele je

(a) minimálńı cena

(b) maximálńı přebytek

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) maximálńı cena

(e) minimálńı přebytek

10. (2b) Zakladatel ekonomie jako vědy je

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) Paul A. Samuelson

(c) Milton Friedman

(d) Adam Smith

(e) John Maynard Keynes

11. (1b) Mezi aktiva patř́ı:

(a) goodwill, závazky z obchodńıch vztah̊u, materiál, ceniny

(b) software, pozemky, goodwill, pohledávky z obchodńıch vztah̊u

(c) stavby, ocenitelná práva, emisńı ážio, rezerva

(d) samostatné movité věci a zař́ızeńı, krátkodobé cenné paṕıry, krátkodobý bankovńı úvěr,
peńıze na běžném účtu

(e) peńıze na běžném účtu, zbož́ı, pozemky, základńı kapitál

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

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

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

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

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



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

13. (2b) Vztah náklad̊u a objemu produkce lze vyjádřit nákladovou funkćı (předpokládá se
lineárńı pr̊uběh náklad̊u):

(a) celkové náklady jsou rovny fixńım náklad̊um a součinu jednotkových varia-
bilńıch náklad̊u a objemu produkce.

(b) celkové náklady jsou rovny součtu pr̊uměrných fixńıch náklad̊u a př́ır̊ustkových náklad̊u.

(c) celkové náklady jsou rovny součtu fixńıch náklad̊u a objemu produkce.

(d) celkové náklady jsou rovny pod́ılu celkových variabilńıch náklad̊u a objemu produkce.

(e) celkové náklady jsou rovny součinu pr̊uměrných variabilńıch náklad̊u a pr̊uměrných
fixńıch náklad̊u.

14. (1b) Při likvidaci jsou jako posledńı ve finančńıch nároćıch uspokojováni:

(a) zákazńıci

(b) úředńıci

(c) zaměstnanci

(d) majitelé

(e) dodavatelé

15. (3b) Jaká je minimálńı cena jednoho kusu výrobku, od které už výroba nebude ztrátová,
pokud je stanovena nákladová funkce N = 13 500 + 8*Q a firma je schopna vyrobit 1 125 ks
tohoto výrobku?

(a) 30 Kč

(b) 16 Kč

(c) 40 Kč

(d) 20 Kč

(e) 10 Kč

16. (1b) Mezi interńı př́ıčiny krize podniku patř́ı:

(a) silná konkurence

(b) změna sazby daně z př́ıjmu

(c) vysoká nezaměstnanost

(d) špatný výběr dodavatele

(e) vysoká inflace

17. (2b) Co je předmětem posláńı organizace?

(a) Co děláme a proč to děláme.

(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) Co děláme a kde to děláme.

(d) Co děláme a za jakou cenu to děláme.

(e) Co děláme a s kým to děláme.

18. (2b) Podle manažerské mř́ıže GRID vedoućı:

(a) použ́ıvá jednoho hlavńıho stylu, dále záložńıho stylu, př́ıpadně ještě daľśıch styl̊u

(b) je pro pracovńıky vhodný jeden ideálńı styl ř́ızeńı, který je univerzálńı a nejlepš́ı

(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) je zařazen do kontinua, do určitého mı́sta v grafu podle śıly orientace na lidi
či úkol

(e) představuje jednu ze základńıch manažerských funkćı



19. (2b) Elton Mayo (1880 - 1949) z Harvard Business School:

(a) byl považován za zakladatele školy ’vědeckého ř́ızeńı’

(b) byl považován za zakladatele školy ’správńıho ř́ızeńı’

(c) byl považován za zakladatele školy ’lidských vztah̊u’

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) byl považován za zakladatele školy ’byrokratického ř́ızeńı’

20. (2b) Nonverbálńı komunikace neńı:

(a) komunikace prob́ıhaj́ıćı beze slov

(b) řeč těla

(c) intonace hlasu

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) obchodńı dopis

21. (2b) Emočńı inteligenci tvoř́ı pět základńıch složek - schopnost́ı:

(a) sebeovládáńı, sebeuvědoměńı, motivace, sociálńı dovednosti, 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) žádná z uvedených možnost́ı

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

22. (2b) POS/POP materiály se použ́ıvaj́ı pro:

(a) poprodejńı servis v rámci rozš́ı̌reného produktu

(b) outdoorovou/venkovńı reklamu

(c) nadlinkové aktivity komunikace

(d) propagaci v mı́stě prodeje

(e) prodlouženou záruku

23. (2b) Holistická koncepce marketingu nezahrnuje:

(a) společensky odpovědný/výkonový marketing

(b) vztahový marketing

(c) výrobńı marketing

(d) integrovaný marketing

(e) interńı marketing

24. (2b) Součást́ı Porterova modelu pěti sil neńı:

(a) analýza legislativńıch opatřeńı

(b) analýza hrozeb substitučńıch výrobk̊u

(c) analýza smluvńı śıly kupuj́ıćıch

(d) analýza potenciálńıch dodavatel̊u

(e) analýza možných zprostředkovatel̊u

25. (2b) Podle požadavk̊u na jeho definováńı (metoda SMART) odpov́ıdá marketingovému ćıli
tato formulace:

(a) přej́ıt z distribučńı cesty 3. úrovně na 2. úroveň

(b) zvýšit tržńı pod́ıl podniku z 4% na 6% do konce roku 2018



(c) pośılit firemńı kulturu

(d) pośılit goodwill podniku

(e) navrhnout vhodněǰśı design výrobk̊u pro zvýšeńı prodej̊u

26. (2b) Mezi etapy/kroky ćıleného marketingu nepatř́ı:

(a) targeting

(b) segmentace trhu

(c) tržńı umı́stěńı

(d) brainstorming

(e) tržńı zaćıleńı

27. (2b) Existence distribučńıch mezičlánk̊u s výhradńım právem prodeje výrobku na určitém
územı́ se nazývá distribućı:

(a) specializovanou

(b) oprávněnou

(c) maloobchodńı

(d) selektivńı

(e) exklusivńı

28. (2b) Přehled skladových zásob patř́ı z pohledu marketingového výzkumu mezi:

(a) primárńı interńı zdroj informaćı

(b) primárńı exterńı zdroj informaćı

(c) sekundárńı exterńı zdroj informaćı

(d) sekundárńı interńı zdroj informaćı

(e) sekundárńı kvalitativńı zdroj informaćı

29. (2b) Mezi nástroje Public Relations patř́ı:

(a) teleshopping

(b) venkovńı reklama

(c) tiskové konference

(d) pořádáńı spotřebitelských soutěž́ı

(e) upomı́nkové předměty

30. (2b) Trh C2C se vyznačuje t́ım, že:

(a) má stejná specifika jako trh B2B

(b) je součást́ı trhu B2C a má stejná specifika

(c) se jedná o obchod mezi konečnými spotřebiteli navzájem

(d) se chová stejně jako B2A trh

(e) v současné době již neexistuje

31. (2b) Počet výrobk̊u ve výrobkové řadě označujeme jako:

(a) š́ı̌ri výrobńıho sortimentu

(b) sortimentńı mix

(c) produktový mix

(d) hloubku výrobńıho sortimentu

(e) délka výrobńıho sortimentu

32. (2b) Ukazatel rentability vlastńıho kapitálu posuzuje

(a) relativńı úroveň efektivity hospodařeńı podniku s aktivy



(b) zadlužeńı vlastńıho kapitálu

(c) mı́ru finančńı samostatnosti podniku

(d) schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb

(e) výnosnost kapitálu, který do podniku vložili vlastńıci

33. (2b) Ukazatele likvidity vyjadřuj́ı schopnost podniku

(a) dosahovat zisku

(b) využ́ıvat majetek

(c) dosahovat cash flow

(d) provést likvidaci

(e) splácet závazky

34. (2b) Mezi nákladová kritéria hodnoceńı efektivnosti investic patř́ı

(a) odpisy investice

(b) zisk z investice

(c) doba návratnosti

(d) pr̊uměrné ročńı náklady investice

(e) vnitřńı výnosové procento

35. (2b) Výpočet účetńı rentability investice vycháźı z

(a) peněžńıho př́ıjmu

(b) odpis̊u

(c) úspory náklad̊u

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) čistého zisku

36. (2b) Na výši celkového majetku podniku p̊usob́ı tyto základńı faktory

(a) cena majetku

(b) všechny z uvedených odpověd́ı jsou správné

(c) stupeň využit́ı celkového majetku

(d) rozsah podnikových výkon̊u

(e) celková ekonomická situace podniku

37. (2b) Mezi vlastńı kapitál patř́ı

(a) rezervy

(b) dlouhodobé bankovńı úvěry

(c) kapitálové fondy

(d) krátkodobé dluhy

(e) bankovńı úvěry

38. (2b) Pro oceňováńı majetku poř́ızeného nákupem použijeme

(a) účetńı hodnotu

(b) reálnou hodnotu

(c) reprodukčńı cenu

(d) jmenovitou hodnotu

(e) pořizovaćı cenu

39. (2b) V př́ıpadě peněžńıho vyjádřeńı výkon̊u, kdy tyto výkony vynáš́ıme na osu ”x”nákladového
modelu, je rozhoduj́ıćı kategorie tzv. ”Př́ıspěvku k tržbám”, který lze vypoč́ıtat



(a) jako rozd́ıl jednotkové ceny a jednotkových variabilńıch náklad̊u

(b) jako zlomek, kdy v čitateli je rozd́ıl celkových tržeb a celkových variabilńıch
náklad̊u a ve jmenovateli celkové tržby

(c) jako pod́ıl fixńıch náklad̊u a jednotkové marže

(d) ani jedna z odpověd́ı neńı správná

(e) jako pod́ıl rozd́ılu jednotkové ceny a jednotkových fixńıch náklad̊u

40. (2b) Výpočet indexu rentability v úlohách manažerského účetnictv́ı na budoućı kapacitě
vycháźı z pod́ılu, kdy v čitateli uvád́ıme pr̊uměrný diskontovaný zisk a ve jmenovateli současnou
hodnotu investičńıch výdaj̊u. Přičemž projekt je přijatelný, pokud vypočtená hodnota indexu
rentability je větš́ı než jedna. Tento výrok je

(a) nepravdivý

(b) časově omezen

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) nelze posoudit

(e) pravdivý

41. (2b) Účetńım obdob́ım může být:

(a) obdob́ı, které zač́ıná prvńım dnem jiného měśıce, než je leden a trvá 12 měśıc̊u

(b) hospodářský rok

(c) kalendářńı rok

(d) dvanáct po sobě jdoućıch měśıc̊u

(e) všechny odpovědi jsou správné

42. (3b) Text je společný pro tuto a následuj́ıćı 2 otázky. Jsou definovány proměnné yj ≥ 0, j =
1, 2, . . . , n vyjadřuj́ıćı počet tun nakupovaných surovin typu j, které jsou ve sledované firmě
potřebné pro daľśı výrobu. Hodnota cj udává nákupńı cenu (v tis. Kč) za jednu nakoupenou
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 matematickém
modelu této optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka omezuj́ıćı maximálńı objem nákupu

všech potřebných surovin tvar:

(a)
5∑

i=1

yi ≤ 260

(b)
n∑

j=1

yj = 260

(c)
n∑

i=1

yi ≤ 260

(d)
n∑

j=1

cjyj ≤ 260

(e)
n∑

i=1

ci
n∑

i=1

yi ≤ 260

43. (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 =
n∑

i=1

cijyij

(d) min z =
n∑

i=1

ciyi



(e) min z = ci
n∑

i=1

yi

44. (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 surovin, tvar:

(a)
3∑

i=1

yi ≥ 110

(b)
3∑

i=1

ciyi ≥ 220

(c)
3∑

i=1

yi ≥ 0, 5
n∑

i=1

ci

(d)
3∑

i=1

ciyi ≥ 110

(e) 0, 5
n∑

i=1

ciyi ≤
3∑

i=1

ciyi

45. (2b) Pro řešeńı úloh celoč́ıselného lineárńıho programováńı lze použ́ıt:

(a) simplexovou metodu

(b) simulaci

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

(d) gradientovou metodu

(e) žádná z výše uvedených metod nelze použ́ıt

46. (1b) Při řešeńı časové analýzy zadaného projektu bylo zjǐstěno, že sledovaná činnost může
nejdř́ıve zač́ıt v čase 13, jej́ı nejpozději nutný konec je dán časem 32 a jedná se o činnost s
plánovanou dobou trváńı 12 časových jednotek. Jaká je celková časová rezerva této činnosti?

(a) 13

(b) 7

(c) 11

(d) 9

(e) nelze ze zadaných údaj̊u určit

47. (2b) Která z uvedených náhodných veličin je diskrétńı veličinou?

(a) hmotnost součástky

(b) cena akcie

(c) životnost žárovky

(d) počet účastńık̊u školeńı

(e) ani jedna z možnost́ı neńı správná

48. (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) 4

(b) 2

(c) 2,5

(d) 2,25

(e) 0,5



49. (2b) Pravděpodobnost, že výrobek obsahuje vadu X je P(X)=0,1. Pravděpodobnost vady Y
je P(Y)=0,2. Určete pravděpodobnost, že náhodně vybraný výrobek bude obsahovat právě
jednu vadu, X nebo Y.

(a) 0,72

(b) 0,02

(c) 0,3

(d) 0,26

(e) 0,15

50. (2b) Padesát student̊u ṕı̌se zkouškový test, který obsahuje celkem 10 otázek. Nejhorš́ı výsledek
jsou 2 správně zodpovězené otázky, nejlepš́ı výsledek 10 správně zodpovězených otázek. Jakou
hodnotu má medián statistického znaku počet správně zodpovězených otázek?

(a) 25,5

(b) medián nelze určit

(c) 25

(d) 5

(e) 6

51. (2b) Požadavek nestrannosti (nevychýlenosti, nezkreslenosti) bodového odhadu g parametru
G na základě výběru x1 . . . xn znamená, že:

(a) lim
n→∞

E(g) = G

(b) E(g) = G pro libovolné n

(c) odhad g má nejmenš́ı rozptyl mezi všemi bodovými odhady parametru G

(d) D(g) = 0

(e) lim
n→∞

g = G
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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) Rezerva a rezervńı fond jsou položky

(a) jedna výnosová, druhá aktivńı

(b) jedna nákladová, jedna výnosová

(c) jedna aktivńı, jedna pasivńı

(d) jedna vlastńıho kapitálu, jedna ciźıho kapitálu

(e) jedna dlouhodobých aktiv, jedna oběžných aktiv

2. (2b) Z̊ustatková cena dlouhodobého majetku

(a) je na konci jeho už́ıváńı vždy rovna vstupńı ceně

(b) se vypoč́ıtá jako rozd́ıl jeho vstupńı ceny a ročńıch daňových odpis̊u ve druhém roce
už́ıváńı

(c) je na počátku jeho už́ıváńı záporná

(d) se během jeho už́ıváńı nesnižuje

(e) se během jeho už́ıváńı nezvyšuje

3. (2b) V př́ıpadě řešeńı nákladových model̊u při vymezené výrobńı kapacitě dosahujeme nejvyšš́ıho
zisku

(a) při nejnižš́ıch jednotkových variabilńıch nákladech

(b) při r̊ustu celkových fixńıch náklad̊u

(c) při plném využit́ı výrobńı kapacity, tj. při nejnižš́ıch marginálńıch nákladech

(d) vždy při využit́ı alespoň 80 % výrobńı kapacity

(e) při plném využit́ı výrobńı kapacity, tj. při nejnižš́ıch jednotkových fixńıch a
tedy i nejnižš́ıch jednotkových celkových nákladech

4. (2b) Nakupované zásoby oceňujeme ve finančńım účetnictv́ı

(a) skutečnými vlastńımi náklady

(b) vlastńımi náklady

(c) úplnými vlastńım náklady

(d) pořizovaćımi cenami

(e) ani jedna odpověd’ neńı správná

5. (2b) Pro sestaveńı rozvahy neplat́ı pravidlo

(a) rozvaha se sestavuje ke dni účetńı závěrky

(b) sloupec netto je rozd́ılem sloupce brutto a korekce

(c) souhrn aktiv netto se muśı rovnat souhrnu pasiv



(d) aktiva se rovnaj́ı pasiv̊um

(e) souhrn aktiv brutto se muśı rovnat souhrnu pasiv

6. (2b) Při využit́ı metody EOQ v ř́ızeńı zásob vypočteme celkové náklady poř́ızeńı pro dané
obdob́ı tak, že

(a) počet objednávek za dané obdob́ı vynásob́ıme náklady poř́ızeńı připadaj́ıćı
na jednu objednávku

(b) počet objednávek za dané obdob́ı vyděĺıme náklady poř́ızeńı připadaj́ıćı na jednu ob-
jednávku

(c) počet objednávek za dané obdob́ı vynásob́ıme náklady poř́ızeńı připadaj́ıćı na jednu
objednávku po prvé derivaci x

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) počet objednávek za dané obdob́ı vynásob́ıme náklady poř́ızeńı připadaj́ıćı na jednu
objednávku umocněnými na druhou

7. (2b) Takový pr̊uběh náklad̊u podniku, při kterém se dosahuje žádoućıch výstup̊u s co nejmenš́ım
vynaložeńım zdroj̊u ekonomického r̊ustu, je dosaženo

(a) úspornost́ı a výtěžnost́ı

(b) hospodárnost́ı a hospodařeńım

(c) efektivnost́ı a solventnost́ı

(d) solventnost́ı a likviditou

(e) likvidnost́ı a solventnost́ı

8. (2b) Pro prvotńı oceněńı zásob vlastńı výroby ve finančńım účetnictv́ı voĺıme

(a) metodu FIFO, LIFO a pr̊uměrnou cenu

(b) všechny uvedené možnosti plat́ı

(c) cenu poř́ızeńı a pořizovaćı cenu

(d) vlastńı náklady

(e) pr̊uměrnou cenu, metodu FIFO, pevnou cenu

9. (2b) Outsourcing je:

(a) delegováńı pravomoćı na dceřinou společnost

(b) vyčleňováńı personálńıch činnost́ı podniku na vybraného zaměstnance podniku

(c) vyčleňováńı vybraných činnost́ı podniku mimo podnik na exterńı subjekt

(d) využit́ı volných kapacit podniku k převzet́ı exterńıch zakázek

(e) metoda efektivněǰśıho využ́ıváńı interńıch kapacit podniku

10. (1b) Ohlašovaćı živnosti se děĺı na:

(a) řemeslné, vázané, koncesované

(b) vázané, volné, koncesované

(c) řemeslné, vázané, volné

(d) řemeslné, vázané, volné, koncesované

(e) ohlašované, ř́ızené, volné

11. (2b) Vyberte tvrzeńı, které plat́ı: S navyšuj́ıćı se výš́ı výrobńı dávky

(a) jednotkové fixńı náklady rostou

(b) celkové náklady na jednotku produkce klesaj́ı

(c) jednotkové variabilńı náklady klesaj́ı

(d) celkové náklady na jednotku produkce rostou

(e) jednotkové fixńı náklady se neměńı



12. (1b) Jakou podobu může mı́t fúze?

(a) horizontálńı

(b) strmou

(c) globálńı

(d) koncernovou

(e) plochou

13. (1b) Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patř́ı:

(a) dluhopisy

(b) budovy

(c) obligace

(d) goodwill

(e) odpisy

14. (1b) Mezi interńı př́ıčiny krize podniku patř́ı:

(a) vysoká nezaměstnanost

(b) špatný výběr dodavatele

(c) změna sazby daně z př́ıjmu

(d) silná konkurence

(e) vysoká inflace

15. (1b) Do marketingového mixu, tzv. ”4P”patř́ı:

(a) produkce, společnost, obchodńı praktiky, lidé

(b) posláńı, promo akce, lidé, produkce

(c) produkt, prodej, plněńı, vztahy s veřejnost́ı

(d) produkt, cena, distribuce, propagace

(e) baleńı, produkt, reklama, prostřed́ı

16. (1b) Ukazatele likvidity vyjadřuj́ı:

(a) schopnost podniku dosahovat zisku

(b) schopnost podniku využ́ıvat majetek

(c) schopnost podniku dodržovat bilančńı princip rozvahy

(d) efektivnost využ́ıváńı podnikových finančńıch zdroj̊u

(e) schopnost podniku splácet závazky

17. (3b) Skutečně odpracovaný čas pro výrobu notebook̊u činil 4/5 času plánovaného a bylo při
něm vyrobeno pouze 3/4 plánovaného množstv́ı notebook̊u. Určete využit́ı výrobńı kapacity.

(a) Kapacita je využita z 82 %.

(b) Kapacita je využita z 55 %.

(c) Kapacita je využita z 58 %.

(d) Kapacita je využita z 60 %.

(e) Kapacita je využita z 70 %.

18. (3b) Předpokládejme, že podnik měl v minulém obdob́ı následuj́ıćı skladbu náklad̊u: spotřeba
materiálu 1 100 000 Kč, celkové mzdy dělńık̊u 300 000 Kč, celkové mzdy administrativńıch
pracovńık̊u 50 000 Kč, nájemné 250 000 Kč, osvětleńı, vytápěńı, vodné a stočné 60 000 Kč,
každoročńı, pravidelná reklama za pevně dohodnutou cenu 80 000 Kč, doprava materiálu
závislá na objemu vyráběného množstv́ı výrobk̊u 100 000 Kč, odpisy investičńıho majetku
100 000 Kč. Vyrobeno bylo celkem 1 500 kus̊u výrobku. Nákladová funkce podniku je rovna:

(a) 520 000 + 900*Q



(b) 450 000 + 750*Q

(c) 700 000 + 1200*Q

(d) 640 000 + 1050*Q

(e) 540 000 + 1000*Q

19. (3b) Spoč́ıtejte hodnotu přidanou trhem pro akcionáře, který investoval do vlastnictv́ı 900
ks akcíı celkem 1 200 000 Kč. Tržńı cena těchto akcíı je momentálně 1854 Kč/1 akcii.

(a) MVA je 320 000 Kč.

(b) MVA je 240 800 Kč.

(c) MVA je 468 600 Kč.

(d) MVA je 370 420 Kč.

(e) MVA je 510 900 Kč.

20. (2b) Krátkodobé závazky podniku (splatné do 1 roku) představuj́ı předevš́ım

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

(b) všechny z uvedených odpověd́ı jsou správné

(c) krátkodobé bankovńı úvěry, závazky v̊uči dodavatel̊um

(d) krátkodobé přijaté zálohy

(e) závazky v̊uči zaměstnanc̊um

21. (2b) Pod pojmem solventnost rozumı́me

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) dlouhodobou schopnost podniku hradit své závazky

(c) schopnost podniku vytvářet zisk

(d) schopnost majetku být přeměněn na hotové peněžńı prostředky

(e) okamžitou schopnost podniku hradit své pohledávky

22. (2b) Mezi ukazatele aktivity nepatř́ı

(a) doba obratu zásob

(b) doba obratu pohledávek

(c) obrat celkových aktiv

(d) rychlost obratu pohledávek

(e) rentabilita náklad̊u

23. (2b) Optimalizaćı výše peněžńıch prostředk̊u podniku se zabývá tento model

(a) Altman̊uv model

(b) Model oceňováńı kapitálových aktiv

(c) Tamariho model

(d) Index d̊uvěryhodnosti

(e) Baumol̊uv model

24. (2b) Finančńı stabilitu podniku může ohrozit

(a) zkracováńı doby obratu závazk̊u a prodlužováńı doby obratu pohledávek

(b) zkracováńı doby obratu pohledávek a prodlužováńı doby obratu závazk̊u

(c) vzr̊ustaj́ıćı pod́ıl vlastńıho kapitálu ve finančńı struktuře podniku

(d) snižováńı náklad̊u

(e) zvyšováńı objemu tržeb

25. (2b) Mezi oběžná aktiva řad́ıme



(a) zásoby, dlouhodobé pohledávky, dlouhodobý finančńı majetek

(b) zásoby, náklady př́ı̌st́ıch obdob́ı, př́ıjmy př́ı̌st́ıch obdob́ı, fondy ze zisku

(c) dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finančńı ma-
jetek

(d) zásoby, krátkodobé pohledávky, dlouhodobé pohledávky, krátkodobý finančńı
majetek

(e) zásoby, krátkodobé pohledávky, pohledávky za upsaný základńı kapitál

26. (2b) Definice investice ř́ıká, že investice

(a) představuj́ı veškeré nakoupené zbož́ı

(b) je relativně ćılově orientovaný př́ılivový peněžńı tok, který má v budoucnosti přinést
soubor odlivových peněžńıch tok̊u

(c) znamená obětováńı jisté současné hodnoty za účelem źıskáńı vyšš́ı nejisté
hodnoty budoućı

(d) znamená obětováńı budoućı hodnoty za účelem źıskáńı současné hodnoty

(e) znamená obětováńı nejisté současné hodnoty za účelem źıskáńı vyšš́ı jisté hodnoty bu-
doućı

27. (2b) Mezi bankovńı úvěry nepatř́ı

(a) revolvingový úvěr

(b) akceptačńı úvěr

(c) lombardńı úvěr

(d) negociačńı úvěr

(e) obchodńı úvěr

28. (3b) Text je společný pro tuto a následuj́ıćı 2 otázky. Jsou definovány proměnné xj ≥ 0, j =
1, 2, . . . , n vyjadřuj́ıćı počet tun vyrobených výrobk̊u typu j. Hodnota bj udává prodejńı cenu
(v tis. Kč) za jednu vyrobenou tunu výrobku typu j. Omezené výrobńı kapacity umožňuj́ı
firmě v následuj́ıćım obdob́ı celkovou výrobu maximálně ve výši 360 tun. V lineárńım mate-
matickém modelu této optimalizačńı úlohy může mı́t podmı́nka omezuj́ıćı maximálńı

množstv́ı všech vyrobených výrobk̊u (v tunách) tvar:

(a)
n∑

i=1

bi
n∑

i

xi ≤ 360

(b)
n∑

j=1

bjxj ≤ 360

(c)
n∑

i=1

xi ≤ 360

(d)
n∑

j=1

xj ≥ 360

(e)
5∑

i=1

xi ≤ 360

29. (2b) V lineárńım matematickém modelu výše uvedené optimalizačńı úlohy může mı́t účelová
funkce pro dosažeńı co nejvyšš́ı celkové tržby tvar:

(a) max z =
n∑

j=1

bjyj

(b) max z =
n∑

i=1

bixi

(c) max z = bi
n∑

i=1

xi

(d) max z =
n∑

i=1

bijxij



(e) max z = bi
n∑

i=1

yi

30. (2b) V lineárńım matematickém modelu výše uvedené optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka
zabezpečuj́ıćı požadavek, aby tržba z prodeje prvńıch 4 výrobk̊u byla právě ve výši 60 % z cel-
kové tržby za všechny prodané výrobky, tvar:

(a)
4∑

i=1

bixi = 0, 6 · 360

(b)
4∑

j=1

xj = 0, 6
n∑

j=1

bj

(c)
n∑

i=1

bixi ≥ 0, 6
n∑

j=1

bj

(d)
4∑

i=1

xi = 0, 6 · 360

(e)
4∑

i=1

bixi = 0, 6
n∑

i=1

bixi

31. (2b) Jaké je optimálńı řešeńı úlohy lineárńıho programováńı, jej́ıž množina př́ıpustných řešeńı
je znázorněna na obrázku a jej́ıž účelová funkce je dána následovně:

minimalizujte z = x1 − x2

(a) nemá optimálńı řešeńı

(b) A

(c) D

(d) B

(e) C

32. (2b) Které z následuj́ıćıch tvrzeńı neplat́ı pro graf, který nazýváme kružnićı:

(a) všechny vrcholy maj́ı stupeň 2

(b) graf neobsahuje jako podgraf strom

(c) mezi každou dvojićı vrchol̊u grafu existuje pouze jediná cesta

(d) graf je souvislý

(e) počet hran je stejný jako počet vrchol̊u

33. (2b) Pro řešeńı úloh celoč́ıselného lineárńıho programováńı lze použ́ıt:

(a) simulaci

(b) simplexovou metodu

(c) žádná z výše uvedených metod nelze použ́ıt

(d) gradientovou metodu

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

34. (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) [0, 30]

(c) [20, 0]

(d) nemá optimálńı řešeńı

(e) [30, 30]



35. (2b) Náhodná veličina X je popsána následuj́ıćım rozděleńım pravděpodobnosti:

p(x) = 5−x
c

pro x = 1, 2, 3, 4

p(x) = 0 jinak

Určete hodnotu konstanty c.

(a) c = 2,5

(b) c = 1

(c) c = -5

(d) c = 4

(e) c = 10

36. (2b) Je-li kovariance dvou náhodných veličin nula, cov(X,Y ) = 0, potom můžeme ř́ıci, že:

(a) náhodné veličiny jsou nezávislé, ale korelované

(b) náhodné veličiny jsou nekorelované

(c) náhodné veličiny jsou závislé, ale nekorelované

(d) náhodné veličiny jsou nezávislé

(e) ani jedna z možnost́ı neńı správná

37. (2b) Určitý výrobek je prodáván v r̊uzných prodejnách po celé ČR. Pr̊uměrná cena výrobku
je 1200 Kč, modus 1180 Kč a směrodatná odchylka 100 Kč. Určete, jak se změńı hodnota
módu, jestliže ceny ve všech prodejnách zvýš́ıme o 5 %.

(a) modus se zvýš́ı o 5 Kč

(b) nelze jednoznačně určit

(c) modus se sńıž́ı o 5 %

(d) modus se zvýš́ı o 5 %

(e) modus se nezměńı

38. (2b) Pravděpodobnost, že výrobek obsahuje vadu X je P(X)=0,1. Pravděpodobnost vady Y
je P(Y)=0,2. Určete pravděpodobnost, že náhodně vybraný výrobek bude obsahovat vadu X
i Y.

(a) 0,02

(b) 0,26

(c) 0,15

(d) 0,3

(e) 0,72

39. (2b) Medián:

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

(b) je nejvyšš́ı hodnota ze souboru

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

(d) je nejnižš́ı hodnota ze souboru

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



40. (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 širš́ı

(b) vždy užš́ı

(c) širš́ı jen pro n > 30

(d) užš́ı jen pro n > 30

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

41. (2b) Kolik parametr̊u má normálńı rozděleńı pravděpodobnosti?

(a) 3

(b) 1

(c) 5

(d) 4

(e) 2

42. (2b) Náhodná veličina, která vyjadřuje, zda náhodně vybraný výrobek je vadný nebo bez
vady, má:

(a) binomické rozděleńı

(b) alternativńı rozděleńı

(c) hypergeometrické rozděleńı

(d) normálńı rozděleńı

(e) poissonovo rozděleńı

43. (2b) Pro rozptyl D(X) náhodné veličiny X je jeden z často použ́ıvaných nestranných odhad̊u
roven:

(a) 1

n−1

n∑

i=1

(xi − x̄)

(b) 1

n

n∑

i=1

(xi − x̄)2

(c) 1

n

n∑

i=1

(xi − x̄)

(d) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(e) 1

n−1

n∑

i=1

(xi − x̄)2

44. (2b) Technika přesunu projektového rizika na třet́ı stranu je:

(a) přijet́ı (akceptace) rizika

(b) vyhnut́ı se riziku

(c) přenos rizika

(d) zmı́rněńı následk̊u rizika

(e) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

45. (2b) Vazba úkol̊u, při které dokončeńı úkolu záviśı na dokončeńı předcházej́ıćıho úkolu, se
nazývá:

(a) start - start (Start to Start, SS)

(b) konec - start (Finish to Start, FS)

(c) konec - konec (Finish to Finish, FF)

(d) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(e) start - konec (Start to Finish, SF)



46. (2b) Doplňte: V počátečńıch fáźıch projektu jsou obvykle náklady (1)........ a neurčitost (2)......

(a) (1) nejnižš́ı, (2) nejnižš́ı

(b) (1) nejvyšš́ı, (2) nejvyšš́ı

(c) (1) nejnižš́ı, (2) nejvyšš́ı

(d) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(e) (1) nejvyšš́ı, (2) nejnižš́ı

47. (2b) Jak je vytvářen projektový tým?

(a) Vedoućı projektu si vybere členy týmu, do jeho výběru nezasahuje ř́ıd́ıćı výbor projektu.

(b) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

(c) Členové týmu zvoĺı vedoućıho projektu.

(d) Tým je tvořen neformálně na základě zájmu potenciálńıch člen̊u týmu.

(e) Řı́d́ıćı výbor projektu jmenuje vedoućıho projektu a ten se účastńı výběru
člen̊u týmu.

48. (2b) Ve které činnosti je použ́ıvána SWOT analýza?

(a) závěrečné zhodnoceńı

(b) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(c) strategické plánováńı

(d) zahájeńı projektu

(e) analýza vytvořené hodnoty

49. (2b) Kterým z následuj́ıćıch zp̊usob̊u lze charakterizovat kvalitu?

(a) Kvalita charakterizuje užitné vlastnosti projektu vzhledem k jeho ceně.

(b) Kvalita je jednou z vlastnost́ı předmětu nebo služby, která je výstupem
projektu a jako taková se pod́ıĺı na jeho ceně.

(c) Kvalita je dosažeńı nejvyšš́ı možné technické úrovně produktu.

(d) Kvalita projektového produktu vyjadřuje vztah vložených náklad̊u, času a zdroj̊u.

(e) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

50. (2b) Mezi možné př́ıčiny chyb v komunikaci při ř́ızeńı projektu lze zařadit:

(a) manažer źıskává veškeré podklady pouze ṕısemně

(b) špatné ř́ızeńı dokumentace (nepouž́ıvaj́ı se verze dokument̊u, neexistuj́ı distribučńı se-
znamy apod.)

(c) neznalost ćıl̊u a schválených změn, snižováńı motivace lid́ı pracuj́ıćıch na projektu

(d) všechny uvedené odpovědi jsou správné

(e) direktivńı vedeńı, neberou se v úvahu zpětné vazby

51. (2b) Pro měřeńı v projektu vždy plat́ı, že:

(a) se provád́ı pouze na začátku a konci projektu

(b) č́ım v́ıce měř́ıtek se bude sledovat, t́ım lépe

(c) by mělo poskytnout co nejv́ıce informaćı s co nejmenš́ımi náklady

(d) je potřeba měřit všechny detaily v projektu.

(e) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná



Přij́ımaćı ř́ızeńı pro akademický rok 2017/2018

na magisterský studijńı program:

Zde nalepte své univerzitńı
č́ıslo

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (2-letý)

studijńı obor: Informačńı management

(ṕısemný test, varianta A)

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. (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) 12

(b) 8

(c) 14

(d) 10

(e) nelze ze zadaných údaj̊u určit

2. (3b) Text je společný této a následuj́ıćım 2 otázkám. Jsou definovány proměnné wj ≥ 0, j =
1, 2, . . . , n , které vyjadřuj́ı počet kus̊u vyrobených výrobk̊u typu j. Při výrobě těchto výrobk̊u
docháźı ke spotřebě celkem p zdroj̊u, přičemž hodnota bjk(j = 1, 2, . . . , n; k = 1, 2, . . . , p)
vyjadřuje množstv́ı k- tého zdroje potřebné na výrobu jednoho kusu výrobku typu j. Hodnota
cj udává předpokládaný zisk za jeden kus vyrobeného výrobku typu j.

Která z následuj́ıćıch podmı́nek vyjadřuje nepřekročeńı celkové spotřeby třet́ıho zdroje, jehož
je k dispozici celkem 700 jednotek, v lineárńım matematickém modelu této optimalizačńı
úlohy:

(a)
n
∑

j=1

bj3wj ≤ 700

(b)
p
∑

k=1

bjk
n
∑

j=1

wj ≤ 700

(c)
n
∑

j=1

wj = 700

(d)
n
∑

j=1

p
∑

k=1

bjkwj ≤ 700

(e)
n
∑

i=1

wi ≤ b3

3. (2b) Účelová funkce pro dosažeńı co nejvyšš́ıho celkového počtu všech vyrobených výrobk̊u v
lineárńım matematickém modelu optimalizačńı úlohy pro výše uvedené zadáńı může mı́t tvar:

(a) max z =
n
∑

i=1

cijwij

(b) max z =
n
∑

i=1

wi

(c) max z = cj
n
∑

j=1

wj



(d) max z =
n
∑

j=1

cjwj

(e) max z =
n
∑

i=1

p
∑

k=1

bjkwj

4. (2b) Podmı́nka zabezpečuj́ıćı požadavek, aby předpokládaný zisk z výroby prvńıch tř́ı typ̊u

výrobk̊u byl alespoň ve výši 30 % z celkového předpokládaného zisku za všechny vyrobené

výrobky, může mı́t v lineárńım matematickém modelu pro výše uvedené zadáńı tvar:

(a)
n
∑

j=1

cjwj ≥ 0, 3
n
∑

j=1

cjwj

(b)
3
∑

j=1

wj ≥ 0, 3
n
∑

j=1

cj

(c)
3
∑

i=1

ciwi ≥ 0, 3cn

(d)
3
∑

j=1

wj ≥ 0, 3
n
∑

j=1

cjwj

(e) 0, 3
n
∑

i=1

ciwi ≤
3
∑

i=1

ciwi

5. (2b) Signálńı úroveň zásoby:

(a) signalizuje opožděńı dodávky zásob

(b) je stav zásoby, při kterém se zač́ıná čerpat pojistná zásoba

(c) je stav zásoby, při kterém je potřebné vystavit objednávku

(d) vyrovnává náhodné výkyvy v poptávce po zásobách

(e) signalizuje naplněńı skladu

6. (2b) Jsou dány dva jevy. Jev A - při hodu hraćı kostkou padne sudé č́ıslo. Jev B - při hodu
hraćı kostkou padne liché č́ıslo. Který z následuj́ıćıch výrok̊u je pravdivý?

(a) jevy A a B jsou nezávislé a slučitelné

(b) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(c) jevy A a B jsou závislé a slučitelné

(d) jevy A a B jsou nezávislé a neslučitelné

(e) jevy A a B jsou závislé a neslučitelné

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

(a) pouze nezáporných hodnot

(b) jakékoli hodnoty

(c) pouze kladných hodnot

(d) pouze hodnoty 0

(e) pouze hodnoty 1

8. (2b) Která z uvedených funkćı může být pravděpodobnostńı funkćı náhodné veličiny X, která
nabývá hodnot xi = 1, 2, 3, 4 :

(a) p(x) = 1

4

(b) p(x) = x2
−4

2

(c) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(d) p(x) = 1

x

(e) p(x) = 1

x+1

9. (2b) Výrobek je bez vady s pravděpodobnost́ı 0,8. Jaký bude pr̊uměrný počet bezvadných
výrobk̊u v zásilce 20 kus̊u?



(a) nelze určit

(b) 4

(c) 10

(d) 14

(e) 16

10. (2b) Koeficient korelace vyjadřuje:

(a) pr̊uběh rozděleńı náhodné veličiny

(b) rozptýlenost hodnot náhodného vektoru kolem středńı hodnoty

(c) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(d) mı́ru lineárńı závislosti náhodných veličin

(e) středńı hodnotu náhodné veličiny

11. (2b) Monopson oproti dokonalé konkurenci

(a) zvyšuje mzdové sazby a naj́ımá v́ıce práce

(b) zvyšuje mzdové sazby a naj́ımá méně práce

(c) snižuje mzdové sazby a naj́ımá v́ıce práce

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) snižuje mzdové sazby a naj́ımá méně práce

12. (2b) Důchodový efekt je

(a) změna kupńı śıly d̊uchodu spotřebitele

(b) absolutńı změna d̊uchodu spotřebitele

(c) nahrazováńı levněǰśıho statku statkem dražš́ım

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) nahrazováńı dražš́ıho statku statkem levněǰśım

13. (2b) Specializace jednotlivých subjekt̊u a následná směna znamená

(a) spotřebu u obou subjekt̊u na hranici produkčńıch možnost́ı

(b) spotřebu u jednoho nad a u druhého pod hranićı produkčńıch možnost́ı

(c) spotřebu u obou subjekt̊u nad hranićı produkčńıch možnost́ı

(d) spotřebu u obou subjekt̊u pod hranićı produkčńıch možnost́ı

(e) všechny odpovědi jsou správné

14. (2b) Dnešńı člověk je

(a) specializovaný spotřebitel a specializovaný výrobce

(b) univerzálńı spotřebitel a univerzálńı výrobce

(c) univerzálńı spotřebitel a specializovaný výrobce

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) specializovaný spotřebitel a univerzálńı výrobce

15. (2b) Individuálńı křivka nab́ıdky práce je

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) zpětně zakřivená v d̊usledku substitučńıho efektu

(c) vždy pouze rostoućı

(d) vždy pouze klesaj́ıćı

(e) zpětně zakřivená v d̊usledku d̊uchodového efektu

16. (2b) Identifikovali jste několik rizik projektu. Rozhodnete se provést akce, které sńıž́ı pravděpodobnost
určitého rizika. Jakou strategii odezvy na riziko použ́ıváte?



(a) plánováńı reakce na riziko

(b) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(c) akceptováńı rizika

(d) vyhnut́ı se riziku

(e) zmı́rněńı rizika

17. (2b) Co je odchylka?

(a) finančńı rezerva určená pro pokryt́ı př́ıpadných dodatečných náklad̊u

(b) rozd́ıl skutečného a plánovaného stavu projektu

(c) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(d) zp̊usob managementu rizik

(e) rezerva při stanovańı doby trváńı

18. (2b) Kterou metodu použ́ıváme pro určeńı finančńı stability projektu?

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) náklady životńıho cyklu

(c) analýza ziskovosti

(d) odhad náklad̊u

(e) analýza toku hotovosti

19. (2b) Matice odpovědnost́ı RACI definuje roli:

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) A - člověk asistuj́ıćı u vykonávané činnosti

(c) R - člověk vykonávaj́ıćı činnost

(d) C - člověk odpovědný za vykonávanou činnost

(e) I - člověk poskytuj́ıćı informace potřebné k vykonáńı činnosti

20. (2b) Co je to sekvence činnost́ı a jak ji můžeme vyjádřit?

(a) Sekvence činnost́ı určuje vzájemné pořad́ı činnost́ı a jejich vazby. Sekvenci
činnost́ı můžeme dokumentovat např. ve formě śıt’ového diagramu.

(b) Je to sekvence tvorby jednotlivých plán̊u projektu a vzájemné vazby zdroj̊u zpracované
do detailńıch plán̊u projektu.

(c) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

(d) Je to vytvořený rozpis praćı (WBS) s vyznačeńım požadavk̊u na jednotlivé zdroje.

(e) Sekvence činnost́ı určuje pořad́ı každé činnosti bez vzájemných vazeb a je možno ji
zobrazit pomoćı Ganttova diagramu.

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

Jsou zadány matice A=

(

1 3
0 2

)

a matice B=

(

0 2
1 1

)

Rozhodněte, zda lze matice mezi

sebou násobit

(a) existuj́ı násobky A ·B a B ·A
(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) existuje pouze násobek A ·B
(d) neexistuje žádný násobek

(e) existuje pouze násobek B ·A

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

(a) 3 x 2

(b) žádná z uvedených možnost́ı



(c) 3 x 3

(d) 2 x 3

(e) 2 x 2

23. (2b) Určete rozměry matice inverzńı k matici A

(a) žádná z uvedených možnost́ı, protože inverzńı matice neexistuje

(b) 3 x 2

(c) 3 x 3

(d) 2 x 2

(e) 2 x 3

24. (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 je lichá

(b) funkce je sudá

(c) funkce je sudá i lichá

(d) funkce neńı ani sudá ani lichá

(e) žádná z uvedených možnost́ı

25. (2b) Rozhodněte, zda je funkce f spojitá ve svém maximálńım definičńım oboru

(a) žádná z uvedených možnost́ı

(b) o spojitosti nelze rozhodnout

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

(d) funkce neńı spojitá

(e) funkce je spojitá

26. (2b) Rozhodněte, zda body x1 = 1 a x2 = −1 lež́ı v definičńım oboru funkce f

(a) bod x1 = 0 lež́ı a bod x2 = −1 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) žádná z uvedených možnost́ı

(e) žádný z bod̊u nelež́ı v definičńım oboru

27. (2b) Rozhodněte, pro které body je derivace funkce f rovna nule

(a) pro všechny body v intervalu (−1, 1)
(b) žádný takový bod neexistuje

(c) body x = − 1

2
a x = 1

2

(d) bod x = 0

(e) body x = −1 a x = 1

28. (2b) Rozhodněte, zda je funkce f monotónńı na celém svém definičńım oboru.

(a) funkce je monotónńı, ale nikoliv ostře monotónńı

(b) o monotónnosti nelze rozhodnout

(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) funkce je ostře monotónńı

(e) funkce neńı monotónńı



29. (4b) Je dána diferenčńı rovnice yn+1−yn = 2 ·n . Vyberte posloupnost, která je řešeńım této
rovnice

(a) yn = 2

(b) yn = n+ 2

(c) yn = n2

(d) yn = n · (n− 1)

(e) yn = 2 · n

30. (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) R×R

(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) (−1,+∞)× (−1,∞)

(d) (0,+∞)

(e) (−1, 1)× (−1, 1)

31. (4b) Gradient funkce g(x, y) v bodě [0; 1] je roven

(a) žádná z uvedených možnost́ı

(b) [1; 1]

(c) [1; 0]

(d) [0; 1]

(e) [0; 0]

32. (4b) Limita posloupnosti {an}+∞n=1 , kde an = 1

n2 − 1

n
+ n je rovna

(a) 2

(b) 0

(c) +∞
(d) neexistuje

(e) 1

33. (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) dvě

(b) jedno

(c) tři

(d) žádné

(e) čtyři

34. (4b) Kolik lokálńıch maxim má funkce f ?

(a) žádné

(b) dvě

(c) tři

(d) nelze určit

(e) jedno

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

(a) O (n log n)

(b) O (n2)



(c) O (n3)

(d) O (n)

(e) O (log n)

36. (5b) Následuj́ıćı program

public class Cyklus {

public static void main (String [] args){

while (false){

System.out.println ("Ahoj!");

}

}

}

(a) skonč́ı chybou po spuštěńı programu

(b) zp̊usob́ı nekonečný cyklus

(c) proběhne, ale nic nevyṕı̌se

(d) skonč́ı chybou při překladu programu

(e) proběhne a vyṕı̌se text Ahoj!

37. (5b) Nalezeńı největš́ıho prvku v prioritńı frontě implementované neuspořádaným seznamem
má asymptotickou složitost

(a) O (n2)

(b) O (n)

(c) O (1)

(d) O (n log n)

(e) O (log n)

38. (5b) Jaká je asymptotická složitost algoritmu řazeńı metodou quicksort (řazeńı děleńım) v
pr̊uměrném př́ıpadě?

(a) O (n3)

(b) O (log n)

(c) O (n2)

(d) O (n log n)

(e) O (n)

39. (5b) Posloupnost č́ısel 3, 4, 2, 1, 6, 7, 5 je reprezentována binárńım vyhledávaćım stromem.
Kterou z následuj́ıćıch uvedených posloupnost́ı č́ısel z intervalu <1,7> reprezentuje shodný
(tentýž) binárńı vyhledávaćı strom?

(a) 3, 2, 4, 1, 5, 6, 7

(b) 3, 2, 4, 6, 7, 5, 1

(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7

(e) 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7

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

(a) Bootováńı jmenného serveru.

(b) Vyhledáńı adresy jmenného serveru.

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

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



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

41. (5b) V Internetu se stále použ́ıvaj́ı adresy s délkou 32 bit̊u. Zapisuj́ı se jako čtveřice deśıtkových
č́ısel oddělených tečkami. V následuj́ıćım seznamu označte neplatnou adresu.

(a) 255.255.255.255

(b) 147.228.54.301

(c) 147.228.54.10

(d) 0.0.0.0

(e) 147.228.54.0

42. (5b) Protokol DHCP, který je součást́ı protokolového zásobńıku TCP/IP, slouž́ı k automa-
tickému přiděleńı śıt’ové adresy. Tento protokol je součást́ı

(a) transportńı vrstvy

(b) žádné z nich

(c) aplikačńı vrstvy

(d) fyzické vrstvy

(e) śıt’ové vrstvy


