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

U všech otázek je správná pouze jedna z nabízených možností.

Jiří Melantrich z Aventinu byl 
a) tiskař 
b) ilustrátor 
c) tiskař a nakladatel 
d) spisovatel 

Spolek českých bibliofilů (SČB) 
a) ještě existuje
b) nikdy neexistoval 
c) už neexistuje 
d) Památník národního písemnictví o založení uvažuje 

Památník národního písemnictví v Praze je instituce řízená:
a) soukromou organizací
b) Magistrátem hl. m. Prahy
c) Ministerstvem kultury ČR
d) instituce není řízena

Kdo je zakladatelem Knihopisu českých a slovenských tisků?
a) Zdeněk Václav Tobolka
b) František Horák
c) Josef Volf
d) Ladislav Jan Živný

Kdo je autorem publikace Encyklopedie knihy?
a) Mirjam Bohatcová
b) Emma Urbánková
c) Petr Voit
d) Pravoslav Kneidl

Do současných knihovnicko-informačních odborných periodik patří:
a) Infocus
b) Ikaros
c) Informační obzor
d) I´2014

Který z následujících výroků nejlépe charakterizuje pojem „plagiát“? 
a) napodobenina uměleckého nebo vědeckého díla, která obsahuje pouze částečnou citaci
    originálního díla 
b) papírová fotografie velkého formátu určená k vylepení na zeď, příp. jinou větší plochu 
c) napodobenina uměleckého nebo vědeckého díla, která sice obsahuje přesnou citaci
    originálního díla, ale je mnohem nižší kvality než původní dílo 
d) nedovolená napodobenina uměleckého nebo vědeckého díla jiné osoby, která je bez
    uvedení předlohy vydávána za originál



Nositelem Nobelovy ceny za řešení problému asymetrických informací je 
a) Albert Gore
b) Joseph Stiglitz 
c) Friedrich August von Hayek
d) Albert Einstein 

Kdo je původcem myšlenky internetu? 
a) Timothy Berners Lee 
b) Bob Kahn 
c) Albert Gore
d) nikdo z výše uvedených

Co znamená ve světě webu zkratka CGI? 
a) Common Gateway Interface
b) Computer Generated Information 
c) Computer Generated Imaginery 
d) Catholic Guides of Internet 

Přenosové rychlosti v síťové komunikaci se vyjadřují 
a) v bytech a jim odpovídajících jednotkách za s. 
b) kilometrech za sekundu 
c) v bitech a jim odpovídajících jednotkách za s. 
d) ve watech

Zkratky PDF, DjVu, RTF označují 
a) skriptovací jazyky 
b) internetové přenosové protokoly 
c) dokumentové formáty využívané mimo jiné k ukládání úplného textu 
d) bibliografické formáty využívané v knihovnictví

Co jsou to masmédia?
a) pouze televizní, rozhlasové a novinové zprávy
b) informačně telekomunikační technologie
c) prostředky masové komunikace
d) prostředky komunikace mezi dvěma jedinci

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

Retrokatalogizace znamená:
a) zpětné zpracování knihovního fondu do digitální podoby
b) přeměna, změna, obrat směrem do minulosti
c) zpětná platnost, funkčnost či aktivita
d) korigující výrok o minulých událostech

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/funkcni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aktivita


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 

Co jsou to marginálie? 
a) Poznámky na okraji psaného či tištěného textu 
b) Označení rukopisné knihy 
c) Listy pergamenu, papyru či papíru 
d) Cestovní rukopisné breviáře používané ve středověku

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

Co není hlavní náplní práce Evropské komise?
a) navrhuje legislativu
b) podpora ministrů zasedajících v Radě EU
c) zabezpečuje provádění primárního práva ES
d) působí jako ochránce právního systému ES


	a zpětné zpracování knihovního fondu do digitální podoby

