
TEST k přijímacím zkouškám na obor Informační studia a knihovnictví
bakalářské studium – výběr ze vzorových otázek

U všech otázek je správná pouze jedna z nabízených možností.

Kdo z následujících spisovatelů poprvé použil slovo „robot“? 
a) Karel Havlíček Borovský 
b) Jan Neruda 
c) Josef Čapek a Karel Čapek 
d) Jaroslav Seifert 

Která z uvedených osobností získala Nobelovu cenu: 
a) Jaroslav Heyrovský 
b) Karel Čapek 
c) Jiří Hájek 
d) Tomáš Garrigue Masaryk 

Které z uvedených děl není napsáno v češtině? 
a) Kosmova kronika 
b) Dalimilova kronika 
c) Kronika česká Václava Hájka z Libočan 
d) Poselkyně starých příběhův českých 

Co je literatura faktu? 
a) encyklopedická literatura 
b) vědecko-fantastická literatura 
c) literatura na pomezí vědecké a krásné literatury 
d) ekonomická literatura

Které knižní nakladatelství působilo v exilu? 
a) Melantrich 
b) Arkýř 
c) Odeon 
d) Blok 

Starověká Alexandrijská knihovna stála na území dnešního: 
a) Řecka 
b) Egypta 
c) Itálie 
d) Iráku 

Ve kterém století byla na území dnešní ČR vytištěna první kniha? 
a) ve 13. století 
b) ve 14. století 
c) v 15. století 
d) v 16. Století



Co je to exlibris? 
a) označení konce textu knihy 
b) knižní značka, vlastnické označení knihy 
c) poslední díl z vícesvazkového díla 
d) označení posledního řádku na stránce 

Vyberte informační pramen, v němž byste nejspíš našli nejnovější poznatky: 
a) učebnice 
c) monografie 
b) odborný časopis 
d) encyklopedie

Národní knihovna ČR sídlí v prostorách 
a) Rudolfina 
b) Klementina 
c) Karolina 
d) Strahovského kláštera

Mezi představitele impresionismu nepatří? 
a) Claude Monet 
b) Pierre-Auguste Renoir 
c) Antonín Slavíček 
d) Gustav Klimt 

Typickým znakem uměleckého slohu secese je: 
a) vavřínový feston 
b) sgrafito 
c) dekorativnost křivek, květů, listů spojovaných s lidskými maskami či figurami 
d) krychle a krystalické formy

Který z níže uvedených rodů byl v roce 995 vyvražděn a kým? 
a) Přemyslovci byli vyvražděni Slavníkovci 
b) Zličané byli vyvražděni Slavníkovci 
c) Pšované byli vyvražděni Přemyslovci 
d) Slavníkovci byli vyvražděni Přemyslovci

Evropská rada je: 
a) organizace evropských států zaměřená převážně na ochranu lidských práv 
b) hlavní politický orgán EU, který stojí na vrcholu právního systému Evropské unie 
c) poradní orgán Kongresu USA pro otázky evropské integrace 
d) nadnárodní orgán zaměřený na hospodářský vývoj vybraných regionů 

Co je obvykle rozuměno pod pojmem e-learning? 
a) vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k 
distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia 
b) vzdělávací proces, zaměřený na výuku studijních předmětů souvisejících především s 
rozvojem informačních a komunikačních technologiích 
c) anglický termín pro způsob výuky práce s počítačem, především programování a správy 
hardware. Jedná se o 
standard, který musí splnit každý uchazeč o práci v IBM 



Zkratka FAQ znamená 
a) rychlé odpovědi a otázky 
b) očekávané otázky 
c) často kladené otázky

Termín wiki se používá pro 
a) zkratka názvu on-line encyklopedie 
b) zkratka pro bezdrátové připojení k síti Internetu 
c) systém umožňující kolektivní tvorbu, editaci a vystavování internetového obsahu 

Zdrojový kód je 
a) posloupnost instrukcí procesoru 
b) množina příkazů, které společně tvoří počítačový program 
c) označení výkonu zdroje napájení počítače

Co je to PHP? 
a) dotazovací jazyk blízký přirozenému jazyku, používá se při komunikaci v relačních 
databázích 
b) šifrovací algoritmus 
c) programovací jazyk pro vývoj webových aplikací

K čemu se nejčastěji používá technologie SSL? 
a) k dodávání odborných rešerší na dané téma 
b) jako modernější alternativa CSS – cascading style sheets 
c) k šifrování a zabezpečení komunikace 

Co je to formát PDF? 
a) PDF je komunikační formát vyvinutý pro přenos vyhledaných webových stránek mezi 
různými portály 
b) PDF je formát pro uložení nasnímaných grafických předloh 
c) PDF je dokumentový formát pro tvorbu a komunikaci dokumentů nezávisle na softwaru i 
hardwaru


