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Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2018/2019 
 

1. Vnitřní normy FEK ZČU v Plzni k přijímacímu řízení pro rok 2018/2019 

Vyhlášky děkana/děkanky FEK ZČU v Plzni:  

č. 8DV/2017 – Přijímání ke studiu bakalářských studijních programů na FEK ZČU pro akademický 

rok 2018/2019    

č. 9DV/2017 – Přijímání ke studiu navazujících magisterských studijních programů na FEK ZČU 

pro akademický rok 2018/2019 

č. 4DV/2018 – Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na FEK ZČU na 

bakalářské studijní programy 

č. 3DV/2018 - Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na FEK ZČU na 

navazující magisterský studijní program 

č. 1DV/2018 – Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P6208 Ekonomika 

a management ve studijním oboru 6208V007 Ekonomika a management v akademickém roce 

2018/2019 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. 9DV/2017.  

 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. 9DV/2017, 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 

děkanky č. 3DV/2018. Uchazeči byla prominuta přijímací zkouška, pokud splnil podmínky uvedené 

ve vyhlášce děkanky č. 3DV/2018, čl. 5. 
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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/2018. 

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. 9DV/2017, ve 2. kole přijímacího 

řízení byla stanovena vyhláškou děkanky č. 3DV/2018. 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/děkanky č. 9DV/2017 a č. 3DV/2018 

 

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/2018, 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/děkanky č. 9DV/2017 a č. 3DV/2018 

 

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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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. 8DV/2017, 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. 8DV/2017 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. 8DV/2017 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 30 

Podniková ekonomika a 
management 

Cheb prezenční 20 

Podniková ekonomika a 
management 

Plzeň prezenční 28 

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 

   Zdroj: Zápis z jednání přijímací komise FEK ze dne 31. 5. 2018 
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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 děkanky č. 4DV/2018 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 2018/2019 

 

Tab. 4: Přehled termínů přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 

 

 
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. 2018 X X 

 
18. 5. 2018 
20. 7. 2018 

  7. 9. 2018 
 

29. 6. až 31. 8.  
2018 

 na vyžádání 8. 10. 2018 

Navazující 
magisterské 
studium 

31. 3. 2018 

 
18. 6. 2018 
19. 6. 2018 

 

24. 8. 2018 
22. 6. 2018 
20. 8. 2018 
  7. 9. 2018 

6. 8. 2018 
11. 7. a 18. 7. 

2018 
8. 10. 2018 

Doktorské 
studium 

31. 5. 2018 26. 6. 2018 X    29. 6. 2018 17. 8. 2018 na vyžádání 17. 8. 2018 

2. kolo přijímacího řízení 

Bakalářské 
studium 

31. 7. 2018 X X 10. 8. 2018 
 

24. 8. až 27. 9. 
2018 

na vyžádání 6. 10. 2018 

Navazující 
magisterské 
studium 

31. 7. 2018 24. 8. 2018 X 27. 8. 2018 x 29. 8. 2018 6.109. 2018 
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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 2018/2019  

            (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 1931 1501 853 843 684 684 

B1301 Geografie 121 116 55 55 43 43 
B6208 
Ekonomika a management, 
kombinovaná forma 

117 117 47 47 42 42 

B6208 
Ekonomika a management, 
prezenční forma  

1118 872 414 413 301 301 

B6209 
Systémové inženýrství 
a informatika 

244 214 127 127 116 116 

N6208 
Ekonomika a management, 
kombinovaná forma  

96 95 43 43 39 39 

N6208 
Ekonomika a management, 
prezenční forma  

145 145 103 103 90 90 

N6209 
Systémové inženýrství 
a informatika 

80 69 54 54 43 43 

Doktorský studijní program 
(standardní doba studia 4 roky) 
P6208 
Ekonomika a management, 
kombinovaná forma  

4 4 4 4 4 4 

Doktorský studijní program 
(standardní doba studia 4 roky) 
P6208 
Ekonomika a management, 
prezenční forma  

6 6 6 6 6 6 

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 2018/2019 

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. 11. 2018              doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. 

proděkan pro studijní a pedagogické 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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sZtn_
gpbc\_wmq
a�Y\dnjfgZ
gpnrŶjd�j
pernde

sZtn_f�uaZy_e
ZfgpnrŶj
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WXYZ[\]Û_̀_ab̂c]c
ac̀cdeaèf\
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WXYZ[\]Û_̀_ab̂c]c
ac̀cdeaèf\
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fghiWĉcjklm̂n\
o_paciupexè|̀w
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�eĵ_rn]hp_mh���]̀c
��

Qe]mflev̀w
�̂_jg
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Přij́ımaćı ř́ızeńı pro akademický rok 2018/2019

na magisterský studijńı program:

Zde nalepte své univerzitńı
č́ıslo

EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý)

(ṕısemný test, varianta D)

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) Kvantitativńı zdroje ekonomického r̊ustu (ve smyslu teoríı r̊ustu) jsou

(a) monetárńı politika

(b) r̊ust zásoby výrobńıch faktor̊u

(c) zlepšováńı technologíı

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) fiskálńı politika

2. (2b) Keynesiánská agregátńı nab́ıdka (neextrémńı) je

(a) klesaj́ıćı

(b) vertikálńı

(c) horizontálńı

(d) rostoućı

(e) všechny odpovědi jsou správné

3. (2b) Výrobńı substituty jsou výrobky

(a) obt́ıžně nahrazované ve výrobě

(b) snadno nahrazované ve výrobě

(c) snadno nahrazované spotřebiteli

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) obt́ıžně nahrazované spotřebiteli

4. (2b) Statku spojeného s kladnou externalitou

(a) se na trhu vyráb́ı v́ıce či méně než je optimálńı podle okolnost́ı

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) se na trhu vyráb́ı vždy méně než je optimálńı

(d) se na trhu vyráb́ı vždy v́ıce než je optimálńı

(e) se na trhu vyráb́ı vždy optimálńı množstv́ı

5. (2b) Předpokladem extrémńı keynesiánské verze agregátńı nab́ıdky neńı

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) strnulé mzdové sazby

(c) dostatečná zásoba výrobńıch faktor̊u

(d) tvorba cen přirážkou k pr̊uměrným náklad̊um

(e) klesaj́ıćı mezńı produkt práce

6. (2b) Kartelové dohody jsou

(a) stabilńı, protože je silná motivace k jejich dodržováńı



(b) nestabilńı, protože je silná motivace k jejich porušováńı

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) stabilńı, protože jsou právně vymahatelné

(e) stabilńı, protože jsou stabilńı také nedokonale konkurenčńı trhy

7. (2b) Zvýšeńı dańı vede v modelu d̊uchod-výdaje (45 stupň̊u) k

(a) r̊ustu produkce

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) sńıžeńı inflace

(d) zvýšeńı inflace

(e) poklesu produkce

8. (2b) Mezńı užitek je

(a) daný cenou statku

(b) celkové uspokojeńı ze spotřeby statku

(c) dodatečné uspokojeńı z posledńı jednotky statku

(d) pro r̊uzné spotřebitele vždy stejný

(e) všechny odpovědi jsou správné

9. (2b) Frikčńı nezaměstnanost vzniká v d̊usledku

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) opatřeńı tzv. ekonomie strany nab́ıdky

(c) strnulých mezd

(d) přirozeného pohybu pracovńık̊u na trhu práce

(e) nesouladu mezi zaměstnavateli požadovanou a zaměstnanci dosaženou kvalifikaćı

10. (2b) Transakčńı náklady jsou

(a) náklady vznikaj́ıćı při koupi nebo prodeji na trhu

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) náklady reálně vynaložené na výrobńı faktory

(d) náklady na kapitál a p̊udu

(e) náklady na organizováńı činnost́ı firmy

11. (2b) Vztah náklad̊u a objemu produkce lze vyjádřit nákladovou funkćı (předpokládá se
lineárńı pr̊uběh náklad̊u):

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

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

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

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

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

12. (1b) Pro jednoliniový organizačńı systém podniku plat́ı, že:

(a) má dlouhé řetězce informačńıch vazeb

(b) docháźı ke kř́ıžeńı kompetenćı

(c) každý nadř́ızený má jednoho podř́ızeného

(d) každý podř́ızený má v́ıce nadř́ızených

(e) každý podř́ızený má jednoho nadř́ızeného



13. (2b) Mezi dodatkové mzdové formy nepatř́ı:

(a) účast na výsledku hospodařeńı

(b) osobńı ohodnoceńı

(c) prémie

(d) odměna

(e) všechny uvedené patř́ı mezi dodatkové mzdové formy

14. (2b) Ve kterých fáźıch životńıho cyklu podniku mohou být př́ıjmy vyšš́ı než výdaje?

(a) založeńı, část r̊ustu, část krize, zánik

(b) r̊ust, stabilizace, krize

(c) založeńı, zánik

(d) krize, zánik

(e) založeńı, stabilizace

15. (1b) Pro veřejnou osobńı společnost plat́ı následuj́ıćı:

(a) nejnižš́ı počet zakladatel̊u - 2 fyzické nebo 2 právnické osoby nebo kombinace, vždy
nejméně 2 osoby; společńıci ruč́ı pouze do výše svých nesplacených vklad̊u; netvoř́ı se
základńı kapitál

(b) nejnižš́ı počet zakladatel̊u - 2 fyzické nebo 2 právnické osoby nebo kombi-
nace, vždy nejméně 2 osoby; společńıci ruč́ı celým svým majetkem; netvoř́ı
se základńı kapitál

(c) nejnižš́ı počet zakladatel̊u - 2 fyzické nebo 2 právnické osoby nebo kombinace, vždy
nejméně 2 osoby; společńıci ruč́ı celým svým majetkem; základńı kapitál tvořen v mi-
nimálńı výši 200 000 Kč

(d) nejnižš́ı počet zakladatel̊u - 2 fyzické nebo 1 právnická osoba nebo kombinace, vždy
nejméně 1 osoba; společńıci ruč́ı celým svým majetkem; tvoř́ı se základńı kapitál ve výši
50 000 Kč

(e) nejnižš́ı počet zakladatel̊u - 1 fyzická nebo 2 právnické osoby nebo kombinace, vždy
nejméně 3 osoby; společńıci ruč́ı celým svým majetkem; netvoř́ı se základńı kapitál

16. (2b) Př́ıspěvek na úhradu fixńıch náklad̊u a zisku udává:

(a) pod́ıl ceny výrobku a celkových náklad̊u.

(b) počet kus̊u výrobk̊u, jejichž výroba je pro podnik již rentabilńı.

(c) součet fixńıch náklad̊u a pr̊uměrných náklad̊u.

(d) ani jedna z uvedených možnost́ı neńı správná.

(e) rozd́ıl mezi cenou výrobku a jeho variabilńımi náklady.

17. (2b) Organizováńı představuje:

(a) rozhodovaćı proces zahrnuj́ıćı stanoveńı ćıl̊u, výběr vhodných prostředk̊u a zp̊usobu
jejich dosažeńı

(b) přidělováńı úkol̊u a zdroj̊u člen̊um nebo útvar̊um organizace, koordinaci
činnost́ı jednotlivých člen̊u nebo útvar̊u

(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) motivováńı a ovlivňováńı aktivit podř́ızených pracovńık̊u

(e) včasné a hospodárné monitorováńı, rozbor a přijet́ı závěr̊u k odchylkám

18. (2b) Krize organizace jsou:

(a) významné a zcela neočekávané situace, které trvale nebo po deľśı dobu
ohrožuj́ı ćıle organizace nebo jej́ı samotnou existenci

(b) významné a zcela očekávané situace, které krátkodobě ohrožuj́ı ćıle organizace nebo jej́ı
samostatnou existenci



(c) významné a zcela neočekávané situace, které neohrožuj́ı ćıle organizace nebo jej́ı samo-
statnou existenci

(d) významné a zcela očekávané situace, které trvale nebo po deľśı dobu ohrožuj́ı ćıle orga-
nizace nebo jej́ı samostatnou existenci

(e) žádná z uvedených možnost́ı

19. (2b) Osobnost manažera formuluj́ı tři skupiny faktor̊u:

(a) biologické, sociálńı a kulturńı

(b) základńı, vedleǰśı, doplňkové

(c) základńı, druhotné, přidružené

(d) biologické, národńı a postkulturńı

(e) žádná z uvedených možnost́ı

20. (2b) Výsledkem zaváděńı Taylorova systému vědeckého ř́ızeńı:

(a) byl skoro vždy nár̊ust produktivity práce, ale za cenu jednotvárné a mecha-
nizované práce, pro většinu lid́ı nepř́ıjemné a vyčerpávaj́ıćı

(b) bylo vytvořeńı silné organizačńı kultury

(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) bylo úspěšné zaváděńı sociálńıch programů do podnikové i mimopodnikové sféry

(e) bylo zkvalitněńı propagace a reklamy podniku

21. (2b) Ve slabé organizačńı kultuře:

(a) je pevně dáno, jaké chováńı pracovńık̊u je vyžadováno

(b) nejsou zavedeny jednotné normy chováńı a existuj́ı četné odchylky

(c) jsou zavedeny pevné zákony pro chováńı zaměstnanc̊u

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) jsou zavedeny jednotné normy chováńı

22. (2b) Bostonský model (BCG) matice portfolia dává do vzájemného vztahu:

(a) životńı cyklus výrobku a dosažený pod́ıl na trhu

(b) vývoj tržeb v čase a absolutńı pod́ıl na trhu

(c) konkurenčńı postaveńı a atraktivitu trhu

(d) ročńı tempo r̊ustu trhu a absolutńı pod́ıl na trhu

(e) ročńı tempo r̊ustu trhu a dosažený relativńı pod́ıl na trhu

23. (2b) Z hlediska typ̊u nákupńıho chováńı konečných spotřebitel̊u lze chováńı kupuj́ıćıho při
koupi nových bot označit jako:

(a) řešeńı omezeného problému

(b) nákup nejvyšš́ıho užitku

(c) nákup za nejnižš́ı akceptovatelnou cenu

(d) řešeńı extenzivńıho problému

(e) automatické chováńı

24. (2b) Podnikatelská koncepce zaměřená prioritně na uspokojeńı přáńı a potřeb zákazńık̊u se
nazývá:

(a) výrobńı

(b) výrobková

(c) marketingová

(d) prodejńı

(e) primárńı



25. (2b) Poprodejńı servis je z hlediska marketingového součást́ı:

(a) jádra produktu

(b) mezńıho užitku ze spotřeby

(c) rozš́ı̌reného produktu

(d) užitku ze spotřeby produktu

(e) vlastńıho produktu

26. (2b) Vlivy tzv. marketingového makroprostřed́ı:

(a) generuj́ı slabé stránky firmy

(b) představuj́ı pro firmy vždy ohrožeńı

(c) jsou konkurenti a dodavatelé

(d) může firma ovlivňovat

(e) p̊usob́ı na účastńıky v mikroprostřed́ı

27. (2b) Skupina (sociálńı útvar), která vyvolává touhu jedince být jej́ım př́ıslušńıkem a má silný
psychologický vliv na jednotlivce, se nazývá:

(a) doporučuj́ıćı

(b) podmı́něná

(c) hodnotová

(d) mezńı

(e) referenčńı

28. (2b) Situaci, kdy firma vyráb́ı dva či v́ıce výrobk̊u, které se mohou lǐsit např. kvalitou,
velikost́ı či jinými rysy, ale jsou nab́ızeny jedńım propagačńım mixem, označujeme jako:

(a) globálńı marketing

(b) sd́ılený marketing

(c) masový marketing

(d) výrobkově diferencovaný marketing

(e) tržně diferencovaný marketing

29. (2b) Přehled skladových zásob patř́ı z pohledu marketingového výzkumu mezi:

(a) primárńı exterńı zdroj informaćı

(b) sekundárńı exterńı zdroj informaćı

(c) sekundárńı interńı zdroj informaćı

(d) primárńı interńı zdroj informaćı

(e) sekundárńı kvalitativńı zdroj informaćı

30. (2b) Mezi ”4C”marketingového mixu patř́ı:

(a) communication, convenience, comprehension, customization

(b) cost of customer, community, care, confirmation

(c) (value for) customer, cost, convenience, communication

(d) communication, credibility, costs, consumer

(e) care, customer, cost, credibility

31. (2b) Teleshopping patř́ı do:

(a) osobńıho prodeje

(b) př́ımého/direct marketingu

(c) public relations

(d) reklamy



(e) podpory prodeje

32. (2b) Obchodńı úvěr je

(a) poskytován a splácen v peněźıch

(b) poskytován zaměstnanc̊um podniku v podobě jejich pod́ılu na základńım kapitálu pod-
niku

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

(d) poskytován bankou podniku

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

33. (2b) Investice je přijatelná, jestliže index rentability je

(a) větš́ı než 1

(b) právě 0

(c) větš́ı než hodnota peněžńıch př́ıjmů investice

(d) menš́ı než 1

(e) větš́ı než čistá současná hodnota investice

34. (2b) Efektem z investice může být

(a) úspora náklad̊u

(b) celospolečenský př́ınos

(c) peněžńı př́ıjem

(d) všechny odpovědi jsou správné

(e) zisk

35. (2b) Faktoring představuje

(a) prodej krátkodobé pohledávky podniku před lh̊utou jej́ı splatnosti faktorovi

(b) prodej dlužných cenných paṕır̊u na burze cenných paṕır̊u

(c) prodej majetkových cenných paṕır̊u burzovńımu makléři

(d) kapitalizaci pohledávky

(e) prodej dlouhodobé pohledávky podniku před lh̊utou jej́ı splatnosti faktorovi

36. (2b) Ukazatele zadluženosti posuzuj́ı

(a) platebńı schopnost podniku

(b) schopnost podniku dosáhnout úvěr̊u

(c) plné uspokojeńı věřitel̊u z dlužńıkova majetku

(d) finančńı stabilitu podniku

(e) velikost úrok̊u placených z úvěr̊u podniku

37. (2b) Odpis výrobńıho zař́ızeńı (hmotná movitá věc) se účtuje (MD/D)

(a) výnos/majetek

(b) náklad/dluh

(c) náklad/oprávky

(d) oprávky/majetek

(e) náklad/výnos

38. (2b) Mezi položku ”Peńıze a peněžńı ekvivalenty”nepatř́ı

(a) peńıze v pokladně

(b) cenné paṕıry s dobou splatnosti deľśı než jeden rok

(c) ceniny



(d) šeky

(e) peńıze na bankovńım účtu

39. (2b) Při účtováńı v účetńım systému organizovaném v dvoukruhové soustavě využ́ıváme jak
účt̊u spojovaćıch, tak účt̊u rozd́ıl̊u. Přičemž na spojovaćı účty účtujeme

(a) ani v jednom okruhu

(b) v obou okruźıch

(c) jen ve druhém okruhu

(d) jen v prvém okruhu

(e) všechny uvedené odpovědi jsou správné

40. (2b) Směrná účtová osnova určuje povinnost účetńı jednotky dodržovat

(a) ani jedna odpověd’ neńı správná

(b) určené analytické účty

(c) určené spojovaćı účty

(d) určené syntetické účty

(e) účtovou tř́ıdu a účtovou skupinu

41. (2b) Do daňově uznatelných náklad̊u patř́ı

(a) mzdy

(b) všechny osobńı náklady

(c) manka a škody nad určenou normu

(d) všechny dary

(e) tvorba všech rezerv

42. (1b) Při řešeńı časové analýzy jistého projektu bylo zjǐstěno, že nejpozději nutný konec
činnosti (5,7) je v čase 22 a činnost trvá právě 8 čas. jednotek. Kdy je nejdř́ıve možný začátek
této činnosti? (Pozn.: Jde o nekritickou činnost s celkovou časovou rezervou 2 jednotky.)

(a) 8

(b) nelze ze zadaných údaj̊u určit

(c) 10

(d) 12

(e) 14

43. (3b) Definujme proměnné yi ≥ 0, i =1,2,..., n, které vyjadřuj́ı objem prostředk̊u (v tis.
Kč), které daná firma vkládá v rámci reklamńı kampaně do i- tého druhu médíı (např. TV,
rozhlas, časopisy, apod.). Necht’ hodnota ci udává účinnost reklamy v daném médiu - počet
”oslovených”osob na 1000 Kč investovaných do daného média. Firma hodlá ve sledovaném
obdob́ı investovat do reklamńı kampaně minimálně 250 tis. Kč a maximálně 550 tis. Kč.
V lineárńım matematickém modelu této optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka omezuj́ıćı
minimálńı celkovou výši investic této firmy do reklamy tvar:

(a)
n∑

i=1

cj
n∑

i=1

yj ≥ 550

(b)
n∑

j=1

yj ≥ 250

(c)
5∑

j=1

yj ≥ 250

(d)
n∑

j=1

yj = 550

(e)
n∑

i=1

ciyi ≥ 250



44. (2b) V lineárńım matematickém modelu optimalizačńı úlohy z předchoźı otázky může mı́t
účelová funkce pro dosažeńı co nejvyšš́ıho celkového účinku investic dané firmy do reklamy
tvar:

(a) max z = ci
n∑

i=1

yi

(b) max z =
n∑

i=1

cijyij

(c) min z =
n∑

i=1

ciyi

(d) min z = −
n∑

i=1

ciyi

(e) max z =
n∑

i=1

cjyj

45. (2b) V lineárńım matematickém modelu výše uvedené optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka
zabezpečuj́ıćı požadavek, aby do prvńıch 5 médíı bylo investováno právě 50 % všech prostředk̊u
skutečně vkládaných do reklamńı kampaně, tvar:

(a)
5∑

i=1

yi = 125

(b)
5∑

i=1

yi ≥ 125

(c)
5∑

i=1

yi = 275

(d)
5∑

i=1

yi = 0, 5
n∑

i=1

yi

(e)
5∑

i=1

yi = 0, 5
n∑

i=1

ci

46. (2b) Grafickou metodu lze pro řešeńı úloh matematického programováńı použ́ıt:

(a) pro řešeńı úloh teorie graf̊u

(b) pro neceloč́ıselné i celoč́ıselné lineárńı modely se dvěma proměnnými

(c) pro všechny modely matematického programováńı

(d) pouze pro neceloč́ıselné lineárńı matematické modely se dvěma proměnnými

(e) nelze pro matematické modely použ́ıt

47. (2b) Náhodná veličina, která vyjadřuje, zda náhodně vybraný výrobek je vadný nebo bez
vady, má:

(a) normálńı rozděleńı

(b) binomické rozděleńı

(c) poissonovo rozděleńı

(d) alternativńı rozděleńı

(e) hypergeometrické rozděleńı

48. (2b) Určitý výrobek je prodáván v r̊uzných prodejnách po celé ČR. Pr̊uměrná cena výrobku
je 1200 Kč, medián 1150 Kč a směrodatná odchylka 100 Kč. Určete, jak se změńı hodnota
mediánu, jestliže ceny ve všech prodejnách zvýš́ıme o 40 Kč.

(a) medián se zvýš́ı o 4000

(b) nelze jednoznačně určit

(c) medián se zvýš́ı o 40

(d) medián se sńıž́ı o 40

(e) medián se nezměńı



49. (2b) Požadavek nestrannosti (nevychýlenosti, nezkreslenosti) bodového odhadu g parametru
G na základě výběru x1 . . . xn znamená, že:

(a) D(g) = 0

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

(c) lim
n→∞

g = G

(d) lim
n→∞

E(g) = G

(e) E(g) = G pro libovolné n

50. (2b) Náhodná veličina X je definována pomoćı následuj́ıćı distribučńı funkce:

F (x) = 0 pro x ≤ 0

F (x) = x3 pro 0 < x < 1

F (x) = 1 pro x ≥ 1

Určete pravděpodobnost P(X < 0,5).

(a) 3
64

(b) 1
2

(c) 7
8

(d) 61
64

(e) 1
8

51. (2b) Středńı hodnota náhodné veličiny pocházej́ıćı z normálńıho rozděleńı může nabývat:

(a) jakékoli hodnoty

(b) pouze kladných hodnot

(c) pouze hodnoty 0

(d) pouze hodnoty 1

(e) pouze nezáporných hodnot



Přij́ımaćı ř́ızeńı pro akademický rok 2018/2019

na magisterský studijńı program:

Zde nalepte své univerzitńı
č́ıslo

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (2-letý)

studijńı obor: Systémy projektového ř́ızeńı

(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) Cenovou pružnost (elasticitu) poptávky vypočteme jako pod́ıl změny množstv́ı v % ku
změně cen v %, přičemž je-li výsledek větš́ı než 1, jde o tzv.

(a) relativně nepružnou poptávku

(b) nelze určit

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) relativně pružnou poptávku

(e) jednotkovou poptávku

2. (2b) Při řešeńı úloh na budoućı kapacitě je nutné v některých př́ıpadech uvažovat i s inflačńım
vlivem. Zde rozeznáváme dvě úrovně diskontńı sazby. Přičemž v reálné diskontńı sazbě se
odráž́ı požadovaná úroveň zhodnoceńı

(a) ani jedna odpověd’ neńı správná

(b) s vlivem vnitřńıch podmı́nek podniku

(c) s částečným vlivem inflace

(d) s vlivem inflace

(e) bez vlivu inflace

3. (2b) Výkaz zisku a ztráty je členěn na

(a) provozńı a finančńı činnost

(b) provozńı a investičńı činnost

(c) provozńı a běžnou činnost

(d) finančńı a investičńı činnost

(e) běžnou a finančńı činnost

4. (2b) Jednotkové fixńı náklady jsou v lineárńım nákladovém modelu ř́ızeńı náklad̊u

(a) nulové

(b) klesaj́ıćı

(c) konstantńı

(d) rostoućı

(e) všechny odpovědi jsou správné

5. (2b) Pro sestaveńı rozvahy neplat́ı pravidlo

(a) souhrn aktiv brutto se muśı rovnat souhrnu pasiv

(b) aktiva jsou vykazována v hodnotě brutto, korekce a netto

(c) konečná rozvaha se sestavuje ke dni účetńı závěrky



(d) sloupec netto je rozd́ılem sloupce brutto a korekce

(e) souhrn aktiv netto se muśı rovnat souhrnu pasiv

6. (2b) Opravné položky jsou

(a) daňovým nástrojem ke zvyšováńı daňového základu

(b) výrazem uplatněńı zásady opatrnosti

(c) výnosového charakteru

(d) kumulovanou hodnotou oprávek

(e) výrazem trvalého sńıžeńı hodnoty majetku

7. (2b) Účetńı odpisy zaúčtované za dané obdob́ı by měly vyjadřovat

(a) opotřebeńı majetku za celou dobu použ́ıváńı

(b) skutečné opotřebeńı majetku za dané účetńı obdob́ı

(c) pr̊uměrné opotřebeńı majetku v oboru činnosti

(d) nejvyšš́ı možné opotřebeńı majetku

(e) daňově uznatelný náklad pro účely výpočtu daně z př́ıjmů

8. (2b) Kolky jsou v účetnictv́ı zúčtovány a vykazovány

(a) jako cenné paṕıry v krátkodobém finančńım majetku

(b) jako ceniny ve vlastńım kapitálu

(c) jako ceniny v peněžńıch prostředćıch

(d) jako ceniny v dlouhodobém finančńım majetku

(e) jako cenné paṕıry v dlouhodobém finančńım majetku

9. (3b) Za jakou minimálńı cenu může podnik prodávat své výrobky, chce-li vytvářet zisk ve
výši 300 000 Kč při výrobě 3000 ks výrobk̊u s fixńımi náklady 25 000 Kč a variabilńımi
náklady 100 Kč na kus?

(a) 543,5 Kč

(b) 231 Kč

(c) 208,3 Kč

(d) 201,4 Kč

(e) 342,7 Kč

10. (2b) V kvadrantech Bostonské matice najdeme:

(a) b́ıdné psy, padaj́ıćı hvězdy, vykřičńıky a dojné krávy

(b) psy, krávy, naděje, zklamáńı

(c) psy, včely, planety a hrdiny

(d) psy, hrdiny, vykřičńıky, naděje

(e) psy, krávy, hvězdy, otazńıky

11. (2b) Výkon výrobńıho zař́ızeńı udává:

(a) dobu, za kterou se pr̊uměrně vyrob́ı jeden výrobek

(b) pr̊uměrný počet výrobk̊u vyrobených za jednotku času

(c) minimálńı počet výrobk̊u vyrobených za jednotku času

(d) technický výkon v kW

(e) maximálńı počet výrobk̊u vyrobených za jednotku času

12. (1b) Společné podnikáńı s kapitálovou účasti má podobu:

(a) výměnného obchodu



(b) franchisingu

(c) kooperace

(d) holdingu

(e) joint ventures

13. (2b) Př́ıspěvek na úhradu fixńıch náklad̊u a zisku udává:

(a) počet kus̊u výrobk̊u, jejichž výroba je pro podnik již rentabilńı.

(b) ani jedna z uvedených možnost́ı neńı správná.

(c) rozd́ıl mezi cenou výrobku a jeho variabilńımi náklady.

(d) pod́ıl ceny výrobku a celkových náklad̊u.

(e) součet fixńıch náklad̊u a pr̊uměrných náklad̊u.

14. (1b) Pro jednoliniový organizačńı systém podniku plat́ı, že:

(a) každý nadř́ızený má jednoho podř́ızeného

(b) má dlouhé řetězce informačńıch vazeb

(c) docháźı ke kř́ıžeńı kompetenćı

(d) každý podř́ızený má jednoho nadř́ızeného

(e) každý podř́ızený má v́ıce nadř́ızených

15. (2b) Ve kterých fáźıch životńıho cyklu podniku mohou být př́ıjmy vyšš́ı než výdaje?

(a) krize, zánik

(b) r̊ust, stabilizace, krize

(c) založeńı, část r̊ustu, část krize, zánik

(d) založeńı, zánik

(e) založeńı, stabilizace

16. (1b) Úkolem personálńı činnosti podniku je:

(a) plánováńı pracovńık̊u, zajǐstěńı pracovńık̊u, nábor pracovńık̊u, zvyšováńı
kvalifikace pracovńık̊u

(b) zajǐstěńı pracovńık̊u, controlling, sociálńı péče, firemńı vzděláváńı

(c) zajǐstěńı pracovńık̊u, optimálńı využit́ı výrobńıch faktor̊u, zvyšováńı kvalifikace pra-
covńık̊u

(d) zajǐstěńı pracovńık̊u, vnitřńı audit podniku, výběr pracovńık̊u, zvyšováńı kvalifikace
pracovńık̊u

(e) zajǐstěńı pracovńık̊u, kulturńı péče, aktivity právńıho odděleńı, zvyšováńı kvalifikace
pracovńık̊u

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 58 %.

(c) Kapacita je využita z 70 %.

(d) Kapacita je využita z 55 %.

(e) Kapacita je využita z 60 %.

18. (1b) Mezi základńı rysy podnikáńı nepatř́ı:

(a) Podnikatel pracuje s rizikem.

(b) Podnikatel poskytuje bonusy zaměstnanc̊um.

(c) Podnikatel se snaž́ı o maximalizaci zisku.

(d) Zisk je docilován uspokojeńım potřeb zákazńık̊u.



(e) Podnikatel vkládá do podnikáńı kapitál.

19. (1b) Společnost s ručeńım omezeným může mı́t:

(a) maximálně 10 společńık̊u

(b) minimálně 2 zakladatele a maximálně 50 společńık̊u

(c) maximálně 50 společńık̊u v podobě právnické osoby a 20 společńık̊u v podobě fyzické
osoby

(d) maximálně 50 společńık̊u

(e) neomezený počet společńık̊u

20. (2b) Obchodńı deficit je

(a) poměr doby obratu pohledávek a doby obratu závazk̊u

(b) rozd́ıl mezi hodnotou vyvezeného a dovezeného zbož́ı za určité obdob́ı

(c) rozd́ıl mezi pr̊uměrnou výš́ı pohledávek a pr̊uměrnou výš́ı závazk̊u

(d) rozd́ıl mezi dobou obratu závazk̊u a dobou obratu zásob

(e) rozd́ıl mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazk̊u

21. (2b) Rezervy z hlediska finančńı struktury podniku představuj́ı

(a) pohledávky podniku v̊uči svým odběratel̊um

(b) materiál pro výrobńı proces

(c) polotovary vlastńı výroby

(d) účelový finančńı zdroj na kryt́ı určitých výdaj̊u

(e) závazky podniku v̊uči dodavatel̊um

22. (2b) Investice je přijatelná, pokud je doba návratnosti

(a) nižš́ı než z̊ustatková cena investice

(b) deľśı než doba životnosti investice

(c) nižš́ı než vnitřńı výnosové procento investice

(d) kratš́ı než doba životnosti investice

(e) deľśı než diskontovaná doba návratnosti investice

23. (2b) Mezi ukazatele kapitálového trhu nepatř́ı

(a) dividendový výnos

(b) ukazatel úrokového kryt́ı

(c) aktivačńı poměr

(d) dividendové kryt́ı

(e) ukazatel P/E

24. (2b) Forfaiting představuje

(a) prodej krátkodobé pohledávky podniku před lh̊utou jej́ı splatnosti forfaitrovi

(b) kapitalizaci pohledávky

(c) prodej majetkových cenných paṕır̊u burzovńımu makléři

(d) prodej dlužných cenných paṕır̊u na burze cenných paṕır̊u

(e) prodej dlouhodobé pohledávky podniku před lh̊utou jej́ı splatnosti forfait-
rovi

25. (2b) Finančńı leasing

(a) je vnitřńı zdroj financováńı podniku

(b) je druh leasingu, kde pronaj́ımatel odpov́ıdá za finančńı i technickou stránku věci



(c) nesmı́ být dražš́ı než 200 000 Kč

(d) žádná odpověd’ neńı správná

(e) muśı trvat alespoň 3 roky, maximálně však dobu odpisováńı majetku

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

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

(b) krátkodobé přijaté zálohy

(c) závazky v̊uči zaměstnanc̊um

(d) krátkodobé bankovńı úvěry, závazky v̊uči dodavatel̊um

(e) všechny z uvedených odpověd́ı jsou správné

27. (2b) Likvidita znamená

(a) mı́ru obt́ıžnosti transformace majetku podniku do hotovostńı formy

(b) schopnost podniku hradit své pohledávky v dlouhodobém horizontu

(c) žádná odpověd’ neńı správná

(d) aktuálńı schopnost podniku uhradit splatné závazky

(e) jak rychle je možné konkrétńı druh oběžného majetku přeměnit v hotové peńıze

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∑

j=1

xj ≥ 360

(b)
n∑

i=1

bi
n∑
i

xi ≤ 360

(c)
n∑

i=1

xi ≤ 360

(d)
5∑

i=1

xi ≤ 360

(e)
n∑

j=1

bjxj ≤ 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∑

i=1

bixi

(b) max z =
n∑

j=1

bjyj

(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

xi = 0, 6 · 360



(b)
4∑

i=1

bixi = 0, 6
n∑

i=1

bixi

(c)
4∑

j=1

xj = 0, 6
n∑

j=1

bj

(d)
n∑

i=1

bixi ≥ 0, 6
n∑

j=1

bj

(e)
4∑

i=1

bixi = 0, 6 · 360

31. (2b) Které z následuj́ıćıch tvrzeńı neplat́ı pro graf, který nazýváme stromem:

(a) graf neobsahuje jako podgraf kružnici

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

(c) všechny vrcholy maj́ı stupeň 2

(d) graf je souvislý

(e) počet hran je o jednu nižš́ı než počet vrchol̊u

32. (2b) EOQ model pro ř́ızeńı zásob je:

(a) dynamický deterministický model

(b) dynamický stochastický model

(c) statický deterministický model

(d) statický stochastický model

(e) žádná odpověd’ neńı správná

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) [20, 0]

(b) nemá optimálńı řešeńı

(c) [30, 30]

(d) [30, 0]

(e) [0, 30]

34. (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) B

(b) C

(c) nemá optimálńı řešeńı

(d) D

(e) A

35. (2b) Jsou dány hodnoty ze souboru: 8, 10, 34, 34, 34, 36, 36, 40, 41, 42. Hodnotu 8 zaměńıme
za hodnotu 10. Které ze tř́ı sledovaných charakteristik, pr̊uměr, modus a medián, se změńı?

(a) pouze pr̊uměr a modus

(b) pouze pr̊uměr



(c) pr̊uměr, modus i medián

(d) pouze pr̊uměr a medián

(e) nezměńı se žádná z charakteristik

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

(a) náhodné veličiny jsou nezávislé

(b) náhodné veličiny jsou nezávislé, ale korelované

(c) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(d) náhodné veličiny jsou závislé, ale nekorelované

(e) náhodné veličiny jsou nekorelované

37. (2b) Výrobek je bez vady s pravděpodobnost́ı 0,8. Jaký bude pr̊uměrný počet bezvadných
výrobk̊u v zásilce 20 kus̊u?

(a) 16

(b) 4

(c) 10

(d) 14

(e) nelze určit

38. (2b) Mějme funkci hustoty pravděpodobnosti náhodné veličiny pocházej́ıćı z rovnoměrného
rozděleńı X ∼ R(k, l):

f(x) = 1
l−k pro x ∈ (k, l)

f(x) = 0 jinak

Potom předpis distribučńı funkce této náhodné veličiny na intervalu (k,l) je:

(a) F (x) = x
l−k

(b) F (x) = x−k
l−k

(c) F (x) = x
k+l

(d) F (x) = l−x
l−k

(e) F (x) = x−k
k+l

39. (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) 0,3

(c) 0,15

(d) 0,72

(e) 0,26

40. (2b) Testujeme-li hypotézu, že středńı hodnota základńıho souboru je rovna určité hodnotě,
tzn. nulová hypotéza má tvar H0 : µ = µ0 a alternativńı H1 : µ 6= µ0, pak testové kritérium
má při platnosti nulové hypotézy:

(a) vždy normované normálńı rozděleńı

(b) Studentovo rozděleńı pro n < 30 (přičemž základńı soubor má alespoň přibližně
normálńı rozděleńı.), jinak normované normálńı rozděleńı

(c) Fisherovo-Snedecorovo rozděleńı

(d) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(e) χ2 rozděleńı

41. (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

42. (2b) Která z uvedených náhodných veličin je diskrétńı veličinou?

(a) počet účastńık̊u školeńı

(b) cena akcie

(c) hmotnost součástky

(d) ani jedna z možnost́ı neńı správná

(e) životnost žárovky

43. (2b) Pro porovnáńı variability délky a hmotnosti vyrobené součástky je možné použ́ıt:

(a) variačńı koeficient

(b) rozptyl

(c) medián

(d) směrodatnou odchylku

(e) pr̊uměr

44. (2b) Do jaké kategorie projektového managementu patř́ı rizika vztahuj́ıćı se ke špatnému
řešeńı konflikt̊u, špatné organizaci a definici zodpovědnost́ı, chyběj́ıćımu v̊udcovstv́ı?

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) integrace

(c) čas

(d) lidské zdroje

(e) kvalita

45. (2b) Které procesy zajǐst’uj́ı, že nebude překročen rozpočet projektu?

(a) ř́ızeńı projektových náklad̊u

(b) odhady náklad̊u

(c) přǐrazeńı náklad̊u

(d) rozpočtováńı náklad̊u

(e) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

46. (2b) Ve fázi zahájeńı projektu jsou závaznými výstupńımi dokumenty:

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) Studie proveditelnosti projektu a plán projektu, který je zpracován a předložen projek-
tovým týmem

(c) Zakládaćı listina projektu a Definice projektu, ze kterých je následně vytvářen
plán projektu

(d) Rozpočet projektu a Harmonogram projektu, který je stanoven sponzorem projektu

(e) Plán projektu a plán ř́ızeńı rizik, který definoval sponzor projektu

47. (2b) Většinu času projektový manažer věnuje:

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná



(b) komunikaci se zainteresovanými stranami na projektu

(c) odhadováńı pr̊uběžných náklad̊u projektu

(d) vyhledáváńı vhodných spolupracovńık̊u do projektového týmu

(e) výpočtu a ř́ızeńı vytvořené hodnoty projektu

48. (2b) Komunikačńı plán obsahuje: ........ Vyberte nejvhodněǰśı a nejúplněǰśı odpověd’.

(a) Kdo odpov́ıdá za obsah a vyhotoveńı informaćı, kdo muśı informaci obdržet a jakou
formou.

(b) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

(c) Jaké informace budou sd́ıleny, jak často, kdo odpov́ıdá za jejich vyhotoveńı,
kdo muśı informaci obdržet a jakou formou bude informace předána.

(d) Jaké informace budou sd́ıleny, kdo muśı informaci obdržet a jakou formou budou infor-
mace sd́ıleny.

(e) Jak často a jaké informace budou sd́ıleny mezi účastńıky projektu ṕısemnou formou.

49. (2b) Index výkonnosti podle časového rozvrhu SPI = EV / PV= 0,85. Jak lze tento stav
interpretovat?

(a) Ke dni analýzy je projekt v předstihu před plánem, je dosaženo o 15% lepš́ıho výkonu,
než předpokládal plán.

(b) Projekt je ke dni analýzy v předstihu, tzn. vyv́ıj́ı se dobře. Odhad celkového časového
předstihu projektu je 15%.

(c) V projektu bude dosaženo lepš́ıch výsledk̊u s 15% pravděpodobnost́ı.

(d) Žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná.

(e) Projekt je ke dni analýzy ve zpožděńı proti plánu. Projekt se nevyv́ıj́ı dobře
(např. činnosti s plánovanou dobou trváńı 10 dńı maj́ı zpožděńı 1, 5 dne).

50. (2b) Tvrzeńı ”Dokud neńı vykopána d́ıra, neńı možné zač́ıt betonovat okraje bazénu.”je
př́ıkladem:

(a) exterńı logiky

(b) Paretova principu

(c) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(d) měkké logiky

(e) tvrdé logiky

51. (2b) Kdo rozhoduje o tom, zda je kvalitativńı stupeň projektového produktu přijatelný?

(a) projektový tým

(b) projektový manažer

(c) vedeńı organizace

(d) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(e) zákazńık



Přij́ımaćı ř́ızeńı pro akademický rok 2018/2019
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SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (2-letý)

studijńı obor: Informačńı management

(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. (3b) Definujme proměnné xi ≥ 0, i =1,2,..., p, které vyjadřuj́ı objem prostředk̊u (v Kč),
které daná firma vkládá v rámci reklamńı kampaně do i- tého druhu médíı (např. TV, roz-
hlas, časopisy, apod.). Necht’ hodnota ci udává účinnost reklamy v daném médiu - počet
”oslovených”osob na 1000 Kč investovaných do daného média. Firma může ve sledovaném
obdob́ı investovat do reklamńı kampaně maximálně 350 tis. Kč. V lineárńım matematickém
modelu této optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka omezuj́ıćı maximálńı celkovou výši in-
vestic této firmy do reklamy tvar:

(a)
p∑

j=1

xj ≤ 350000

(b)
p∑

i=1

cixi ≤ 350000

(c)
p∑

i=1

ci
n∑

i=1

xi ≤ 350000

(d)
p∑

j=1

xj = 350000

(e)
5∑

j=1

xj ≤ 350000

2. (2b) V lineárńım matematickém modelu optimalizačńı úlohy z předchoźı otázky může mı́t
účelová funkce pro maximalizaci celkového účinku investic dané firmy do reklamy tvar:

(a) max z =
p∑

i=1

cjxj

(b) min z = −
p∑

i=1

cixi

(c) max z = ci
p∑

i=1

xi

(d) max z = c1x1 + c2x2

(e) min z = ci
p∑

i=1

xi

3. (2b) V lineárńım matematickém modelu výše uvedené optimalizačńı úlohy bude mı́t podmı́nka
zabezpečuj́ıćı požadavek, aby do prvńıch 3 médíı bylo investováno alespoň 30 % všech prostředk̊u
vkládaných do reklamńı kampaně, tvar:

(a)
3∑

i=1

xi = 105000

(b)
3∑

i=1

xi ≥ 0, 3
p∑

i=1

ci

(c)
3∑

i=1

xi = 350000



(d)
3∑

i=1

xi ≥ 105000

(e)
3∑

i=1

xi ≥ 0, 3
p∑

i=1

xi

4. (2b) Pro řešeńı úloh neceloč́ıselného lineárńıho programováńı lze použ́ıt:

(a) gradientovou metodu

(b) simplexovou metodu

(c) žádná z uvedených metod nelze použ́ıt

(d) simulaci

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

5. (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 nekritickou
činnost s celkovou časovou rezervou 6 jednotek. Jaká je plánovaná doba trváńı této činnosti?

(a) nelze ze zadaných údaj̊u určit

(b) 11

(c) 7

(d) 13

(e) 9

6. (2b) Náhodná veličina X má normálńı rozděleńı pravděpodobnosti N(8,4). Pro kterou hod-
notu je jej́ı distribučńı funkce rovna 0,5?

(a) 4

(b) 8

(c) 2

(d) 32

(e) 0,5

7. (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) 0,15

(c) 0,26

(d) 0,02

(e) 0,3

8. (2b) Náhodná veličina X je definována pomoćı následuj́ıćı distribučńı funkce:

F (x) = 0 pro x ≤ 0

F (x) = x3 pro 0 < x < 1

F (x) = 1 pro x ≥ 1

Určete pravděpodobnost P(X < 0,5).

(a) 1
8

(b) 61
64

(c) 3
64

(d) 1
2

(e) 7
8

9. (2b) Zkouškový test ṕı̌se velké množstv́ı student̊u. Každý z nich odpov́ı správně přesně na
polovinu otázek. V tomto př́ıpadě bude směrodatná odchylka počtu správných odpověd́ı:



(a) rovna hodnotě mediánu

(b) směrodatnou odchylku nelze určit

(c) rovna hodnotě pr̊uměru

(d) rovna 0

(e) rovna hodnotě 0,5

10. (2b) Pr̊uměrná mzda v podniku je rovna 60% kvantilu mzdy. Lze tedy ř́ıci, že:

(a) pr̊uměrná mzda je o 60 % vyšš́ı než medián mzdy

(b) medián mzdy je vyšš́ı než pr̊uměrná mzda

(c) pr̊uměrná mzda je o 10 % vyšš́ı než medián mzdy

(d) medián mzdy dosahuje stejné hodnoty jako pr̊uměrná mzda

(e) medián mzdy je nižš́ı než pr̊uměrná mzda

11. (2b) Normativńı ekonomie

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) ekonomickou realitu nejen popisuje ale i hodnot́ı

(c) konstatuje ekonomická fakta

(d) ekonomickou realitu pouze popisuje

(e) snaž́ı se ekonomickou realitu nehodnotit

12. (2b) Mezi základńı nositele makroekonomické politiky patř́ı

(a) stát prostřednictv́ım státńıho rozpočtu a centrálńı banka

(b) zájmová sdružeńı fyzických osob

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) domácnosti a firmy

(e) profesńı sdružeńı právnických osob

13. (2b) Frikčńı nezaměstnanost vzniká v d̊usledku

(a) přirozeného pohybu pracovńık̊u na trhu práce

(b) všechny odpovědi jsou správné

(c) nesouladu mezi zaměstnavateli požadovanou a zaměstnanci dosaženou kvalifikaćı

(d) opatřeńı tzv. ekonomie strany nab́ıdky

(e) strnulých mezd

14. (2b) Regulace nedokonalé konkurence

(a) všechny odpovědi jsou správné

(b) je vždy účinná

(c) s sebou přináš́ı dodatečné náklady

(d) vždy jednoznačně zlepšuje situaci

(e) je vždy bez dodatečných náklad̊u

15. (2b) Křivka nab́ıdky práce je určena

(a) náklady firem

(b) př́ıjmy firem

(c) všechny odpovědi jsou správné

(d) ochotou domácnost́ı pracovat

(e) ziskem firem

16. (2b) Úplný výčet projektových zdroj̊u tvoř́ı:



(a) finančńı zdroje určené pro realizaci projektu, které má k dispozici vedoućı projektu

(b) stroje, zař́ızeńı a lidé, které má k dispozici projektový manažer pro realizaci projektu

(c) prostředky, jejichž pomoćı je projekt realizován a které lze specifikovat jako
lidské, materiálové a finančńı zdroje

(d) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(e) lidské zdroje a materiálové zdroje, které jsou uplatněny v aktivitách vedoućıch k dosažeńı
ćıle projektu

17. (2b) Matice odpovědnost́ı je:

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) matice, kde v řádćıch jsou termı́ny praćı, ve sloupćıch jsou jména jednotlivých pra-
covńık̊u a zkratkami v pr̊useč́ıćıch je označen stupeň odpovědnosti

(c) přǐrazeńı odpovědnost́ı všem funkcionář̊um na projektu od nejvyšš́ıho postu až po ve-
doućı pracovńıch týmů

(d) matice, kde v řádćıch jsou názvy praćı, ve sloupćıch jsou termı́ny praćı a zkratkami v
pr̊useč́ıćıch je označen stupeň odpovědnosti

(e) matice, kde v řádćıch jsou názvy praćı, ve sloupćıch jsou jména jednotlivých
pracovńık̊u a zkratkami v pr̊useč́ıćıch je označen stupeň odpovědnosti

18. (2b) Prvńım krokem při nastaveńı systému monitorováńı je:

(a) shromáždit existuj́ıćı data a posoudit, která z nich jsou d̊uležitá

(b) shromáždit veškeré dostupné informace, aby mohly být analyzovány

(c) identifikovat kĺıčové faktory, které by měly být monitorovány a kontrolovány

(d) použ́ıt veškerou dostupnou informaci

(e) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

19. (2b) Mezilidské konflikty ve fázi ukončeńı projektu jsou obvykle zp̊usobeny:

(a) t́ım, že nejsou definovány termı́ny dokončeńı praćı

(b) tlakem na dokončeńı projektu a nejistotou, co bude, až projekt skonč́ı

(c) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(d) rozděleńım náklad̊u na projekt, nedostatkem zdroj̊u pro tuto fázi

(e) t́ım, že se objev́ı nové technologie

20. (2b) Do jaké kategorie projektového managementu patř́ı rizika vztahuj́ıćı se ke špatnému
řešeńı konflikt̊u, špatné organizaci a definici zodpovědnost́ı, chyběj́ıćımu v̊udcovstv́ı?

(a) žádná z uvedených odpověd́ı neńı správná

(b) integrace

(c) lidské zdroje

(d) čas

(e) kvalita

21. (4b) Zadáńı funkce f(x, y) je společné pro tento a následuj́ıćı př́ıklad. Je dána funkce f(x, y) =
x2 − y2 + 2y.

Kolik lokálńıch minim má funkce f ?

(a) tři

(b) čtyři

(c) žádné

(d) dvě

(e) jedno

22. (4b) Kolik lokálńıch maxim má funkce f ?



(a) dvě

(b) žádné

(c) tři

(d) jedno

(e) nelze určit

23. (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) neexistuje žádný násobek

(b) existuje pouze násobek A ·B
(c) žádná z uvedených možnost́ı

(d) existuj́ı násobky A ·B a B ·A
(e) existuje pouze násobek B ·A

24. (2b) Určete rozměry matice AT ·B

(a) 2 x 3

(b) 3 x 3

(c) 2 x 2

(d) 3 x 2

(e) žádná z uvedených možnost́ı

25. (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

26. (4b) Limita posloupnosti {an}+∞
n=1 , kde an = 1

n2 − 1
n + n je rovna

(a) neexistuje

(b) +∞
(c) 1

(d) 0

(e) 2

27. (4b) Zadáńı funkce g(x, y) je společné pro tento a následuj́ıćı př́ıklad. Je dána funkce dvou
proměnných g(x, y) = x− ln(y). Maximálńı definičńı obor funkce g je

(a) R× (0,+∞)

(b) (0,+∞)× (−∞, 0)

(c) (0,+∞)

(d) R×R

(e) (0, 1)× (0, 1)

28. (4b) Gradient funkce g(x, y) v bodě [1; 0] je roven

(a) žádná z uvedených možnost́ı

(b) [1; 1]

(c) [0; 1]



(d) [1; 0]

(e) [0; 0]

29. (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 sudá

(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) funkce je lichá

(d) funkce neńı ani sudá ani lichá

(e) funkce je sudá i lichá

30. (2b) Rozhodněte, zda je funkce f spojitá ve svém maximálńım definičńım oboru

(a) žádná z uvedených možnost́ı

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

(c) funkce neńı spojitá

(d) funkce je spojitá

(e) o spojitosti nelze rozhodnout

31. (2b) Rozhodněte, zda body x1 = 1 a x2 = −1 lež́ı v definičńım oboru funkce f

(a) žádný z bod̊u nelež́ı v definičńım oboru

(b) žádná z uvedených možnost́ı

(c) oba body lež́ı v definičńım oboru

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

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

32. (2b) Rozhodněte, pro které body je derivace funkce f rovna nule

(a) bod x = 0

(b) body x = − 1
2 a x = 1

2

(c) žádný takový bod neexistuje

(d) body x = −1 a x = 1

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

33. (2b) Rozhodněte, zda je funkce f monotónńı na celém svém definičńım oboru.

(a) žádná z uvedených možnost́ı

(b) o monotónnosti nelze rozhodnout

(c) funkce je monotónńı, ale nikoliv ostře monotónńı

(d) funkce neńı monotónńı

(e) funkce je ostře monotónńı

34. (4b) Je dána diferenčńı rovnice yn+1 − yn = 3 . Vyberte posloupnost, která je řešeńım této
rovnice

(a) yn = n + 3

(b) yn = 0

(c) yn = 3n + 1

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) yn = 3n

35. (5b) Metoda se označuje jako ”přet́ıžená”, pokud



(a) existuje jiná metoda se zcela stejným jménem

(b) má metoda specifikátor static

(c) má metoda specifikátor private

(d) existuje jiná metoda se zcela stejnou hlavičkou

(e) má metoda větš́ı počet formálńıch parametr̊u

36. (5b) Jaká je složitost algoritmu binárńıho vyhledáváńı?

(a) O (n3)

(b) O (log n)

(c) O (n2)

(d) O (n log n)

(e) O (n)

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

(a) O (log n)

(b) O (n)

(c) O (n2)

(d) O (n log n)

(e) O (1)

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) 4

(b) 7

(c) 13

(d) žádná z uvedených možnost́ı

(e) 11

39. (5b) Jaká je asymptotická složitost algoritmu řazeńı metodou quicksort (řazeńı děleńım) v
pr̊uměrném př́ıpadě?

(a) O (n log n)

(b) O (n)

(c) O (log n)

(d) O (n2)

(e) O (n3)

40. (5b) V modelu ISO/OSI se vrstva, která přizp̊usobuje nespolehlivé prostřed́ı přenosu dat
poč́ıtačovou śıt́ı požadavk̊um aplikace, nazývá

(a) aplikačńı

(b) transportńı



(c) relačńı

(d) śıt’ová

(e) prezentačńı

41. (5b) Protokol DHCP, který je součást́ı protokolového zásobńıku TCP/IP, slouž́ı k automa-
tickému přiděleńı śıt’ové adresy. Tento protokol je součást́ı

(a) aplikačńı vrstvy

(b) fyzické vrstvy

(c) žádné z nich

(d) śıt’ové vrstvy

(e) transportńı vrstvy

42. (5b) Určete, které z následuj́ıćıch tvrzeńı je pravdivé:

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

(b) Symetrické šifrováńı je jednodušš́ı než nesymetrické.

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

(d) Symetrické šifrováńı je složitěǰśı než nesymetrické.

(e) Certifikát obsahuje tajný kĺıč certifikačńı autority.
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