TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
EKONOMICKÁ FAKULTA
VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA
Obor: Manažerská informatika
UPOZORNĚNÍ:
Všechny potřebné výpočty se provádějí do zadání, používání kalkulaček není povoleno.
V průběhu zkoušky je zakázáno používání mobilních telefonů.

Manažerská informatika
1. Počítačové paměti typu PROM umožňují:
a) jeden zápis a opakované čtení
b) průběžný zápis a čtení dat
c) jeden zápis a pouze jedno čtení
2. Paměť typu CACHE je:
a) rychlá statická paměť RAM
b) rychlá statická paměť ROM
c) rychlá dynamická paměť RAM
3. Základní koncepcí sítě Internet je:
a) centralizované řízení a hierarchický statut uzlů
b) absence centrálního řízení a stejný statut uzlů
c) centralizované řízení nezávislé na komunikačních uzlech
4. Primární klíč:
a) umožňuje zpřístupnit uzamčená data
b) jednoznačně identifikuje datový záznam
c) jednoznačně identifikuje typ entity
5. Sudá parita znamená doplnění bitového řetězce o další bit tak, aby:
a) datový řetězec se skládal ze sudého počtu bitů
b) celkový počet jedniček a nul v datovém řetězci byl sudý
c) celkový počet jedniček v řetězci bitů byl sudý
6. Do paměti o kapacitě 1 kB mohu zapsat až:
a) 1024 bitů dat
b) 1000 bitů dat
c) 8192 bitů dat
7. Data jsou:
a) sekvence znaků
b) sekvencí signálů, reprezentujících význam informace
c) vyjádřením přenášené signální informace ve dvojkové soustavě
8. První elektronické počítače (0. generace) využívaly jako aktivní prvky:
a) elektronky
b) polovodičové spínací obvody
c) elektronická relé
9. Zdrojový program je:
a) sled počítačových instrukcí ve strojovém kódu
b) algoritmus, přeložený do strojového kódu
c) algoritmus, zapsaný v počítačovém jazyce

10. U technologie "Blue Ray Disc" je dosaženo vyšší hustoty záznamu díky využití laseru:
a) s kratší vlnovou délkou oproti DVD
b) s proměnnou vlnovou délkou
c) s delší vlnovou délkou oproti DVD
11. Základní koncepcí sítě Internet je:
a) centralizované řízení a hierarchický statut uzlů
b) absence centrálního řízení a stejný statut uzlů
c) centralizované řízení nezávislé na komunikačních uzlech
12. Hexadecimální kód:
a) umožňuje záznam dvou alfanumerických znaků v jednom bytu
b) umožňuje záznam dvou hexadecimálních číslic v jednom bytu
c) je zabezpečený způsob kódování alfanumerických znaků pomocí hexadecimálního polynomu
13. Kódová abeceda představuje:
a) množinu elementárních znaků
b) jednoznačné přiřazení mezi jednotlivými prvky a jejich významem
c) seznam elementárních znaků a jejich základních kombinací
14. Operační systém je součástí:
a) základního programového vybavení počítače
b) operačního programového vybavení počítače
c) aplikačního programového vybavení počítače
15. Lokální sběrnice (local bus):
a) neumožňuje připojování starších ISA karet
b) zvyšuje šířku datové sběrnice na dvojnásobek
c) rozděluje systémovou sběrnici na rychlou „lokální“ a pomalejší „vnější“ sběrnici
16. Sítě typu LAN jsou:
a) sítě se spojením do Internetu
b) datové sítě v omezené geografické oblasti, vytvářené převážně více vlastníky
c) sítě v omezené geografické oblasti s jedním konkrétním vlastníkem (správcem sítě)
17. Repeater je zařízení umožňující propojení počítačových sítí:
a) při použití shodných technologií a shodných přenosových rychlostech
b) bez ohledu na použité přenosové technologie a rychlosti
c) při použití shodných technologií bez ohledu na přenosové rychlosti
18. Služba Telnet umožňuje:
a) nastavení IP adres na vzdálených routerech
b) realizaci připojení na vzdálené počítače formou remote login
c) realizaci paketových přenosů
19. Pro datovou úroveň informace:
a) nemají sémantická hlediska informace význam
b) je podstatný způsob zpracování signálů
c) jsou podstatná sémantická hlediska informace
20. Systémová sběrnice PC se skládá ze sběrnice:
a) datové, adresní a řídící
b) znakové, číselné a signální
c) datové, podpůrné a adresní

Statistika a pravděpodobnost
21. Lineární závislost je taková závislost, jejíž průběh lze popsat pomocí:
a) exponenciální funkce
b) paraboly
c) přímky
22. Kterou charakteristiku použijete k charakterizování úrovně hodnot okamžikového
ukazatele?
a) chronologický průměr
b) geometrický průměr
c) aritmetický průměr
23. Počet parametrů binomického rozdělení činí:
a) jeden
b) dva
c) tři
24. V jakém případě byste ke změření intenzity závislosti dvou proměnných použili koeficienty
kontingence?
a) pro dvě nominální proměnné
b) pro dvě metrické proměnné
c) pro dvě kardinální proměnné
25. Náhodná veličina X je doba čekání zákazníka na obsluhu u bankomatu Komerční banky.
Jakým pravděpodobnostním rozdělením se tato náhodná veličina řídí?
a) normální rozdělení
b) exponenciální rozdělení
c) Poissonovo rozdělení
26. Máme k dispozici časovou řadu údajů o počtu návštěvníků v jistém multikině v Praze
v jednotlivých měsících tří po sobě jdoucích let. Jaký typ klouzavých průměrů byste použili
k jejímu vyrovnání?
a) prosté dvanáctičlenné klouzavé průměry
b) centrované dvanáctičlenné klouzavé průměry
c) prosté tříčlenné klouzavé průměry
27. Koeficienty růstu v časových řadách jsou konstruovány jako:
a) řetězové indexy
b) bazické indexy
c) souhrnné indexy
28. Jakou míru použijete při volbě vhodného typu trendové funkce?
a) průměrné tempo růstu
b) střední čtvercová chyba
c) průměrná absolutní diference
29. Máme k dispozici údaje o průměrné měsíční mzdě na 1 pracovníka (v Kč/os.), počtu
pracovníků (v os.) a měsíčním mzdovém fondu (v Kč) ve dvou pobočkách jisté firmy v lednu
2009 a v lednu 2010. Jaké indexy byste použili ke zjištění změn hodnot jednotlivých ukazatelů
za firmu celkem v lednu 2009 a v lednu 2010?
a) složené individuální indexy
b) souhrnné objemové indexy
c) jednoduché individuální indexy
30. Harmonický průměr počítáme v případě, kdy má smysl:
a) součet čtverců hodnot proměnné
b) součin hodnot proměnné
c) součet převrácených hodnot proměnné

31. Pomocí hustoty pravděpodobnosti lze popsat rozdělení:
a) nespojité náhodné veličiny
b) spojité náhodné veličiny
c) spojité i nespojité náhodné veličiny
32. Bazické indexy jsou počítány vždy:
a) ke stejnému základu
b) k proměnlivému základu
c) k proměnlivému nebo stejnému základu
33. Rozptyl z řady N číselných hodnot je charakteristikou:
a) úrovně
b) různosti
c) pravděpodobnosti
34. Variační koeficient měří variabilitu:
a) absolutní
b) relativní
c) komplexní
35. Jednofaktorová analýza rozptylu zkoumá závislost:
a) číselné proměnné na proměnné slovní nebo číselné
b) slovní proměnné na proměnné číselné
c) dvou slovních proměnných
36. V následující tabulce jsou údaje o počtu zaměstnaných celkem v Libereckém kraji v letech
2000 - 2006.
Rok
Počet
zaměstnaných
v Libereckém kraji
v tis. os.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

201,9

202,4

205,5

201,5

204,3

201,7

198,8

Průměrný koeficient růstu počtu zaměstnaných v Libereckém kraji v letech 2000 - 2006 je:
a) 0,599
b) 1,003
c) 0,997
37. Je dána náhodná veličina X a náhodná veličina Y = 2X – 3. Rozptyl náhodné veličiny X = 10.
Rozptyl náhodné veličiny Y je potom roven:
a) 17
b) 20
c) 40
2

38. V následující tabulce jsou údaje o hustotě obyvatelstva na 1 km
v jednotlivých okresech Zlínského kraje v roce 2004.
Okres
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín

Hustota obyvatelstva
2
na 1 km
135
145
128
187

Počet
obyvatel
107 908
143 729
146 001
193 068

Průměrná hustota obyvatel na 1 km2 ve Zlínském kraji v roce 2004 je:
a) 181,3
b) 149,0
c) 137,5

a počtu obyvatel

39. Kolik existuje možných pořadí umístění pěti běžců na prvních pěti místech v závodě na 100
metrů?
a) 25
b) 100
c) 120
40. Byl vypočten aritmetický průměr 100 a rozptyl 100. Určete, ze kterých dvou čísel byly
uvedené charakteristiky vypočteny.
a) 90 a 110
b) 80 a 120
c) 50 a 150
Makroekonomie a mikroekonomie
41. Předpokládejte, že poptávka i nabídka práce rostou, ale poptávka po práci roste rychleji.
Můžete očekávat, že:
a) reálná mzda poroste, a proto zaměstnanost klesne
b) reálná mzda poroste a zaměstnanost vzroste
c) reálná mzda poklesne a zaměstnanost poklesne
42. Křivka investiční poptávky vyjadřuje vztah mezi úrovní zamýšlených investic a:
a) disponibilním důchodem
b) reálnou úrokovou mírou
c) reálných GDP
43. Za negativní nabídkový šok můžeme pravděpodobně považovat:
a) nížení míry zdanění podnikatelských zisků
b) nížení cen surovin
c) růst mzdových nákladů
44. Křivka LM spojuje všechny kombinace:
a) důchodu a úrokové míry, kdy je trh peněz a ostatních finančních aktiv v rovnováze
b) důchodu a úrokové míry, kdy je trh finálních produktů a výrobních faktorů v rovnováze
c) ceny a úrokové míry, kdy je trh peněz a ostatních finančních aktiv v rovnováze
45. Jestliže produktivita práce (produkt na dělníka za hodinu) ročně roste o 3,5%, průměrná
mzda roste o 6%, roční růst cen bude:
a) 9,5%
b) 6%
c) 2,5%
46. Křivka poptávky po práci vyjadřuje:
a) ochotu lidí nahrazovat svůj volný čas prací
b) mezní produkt dodatečně najaté jednotky práce
c) závislost celkového počtu zaměstnanců na výši celkového výstupu firmy
47. Firma v monopolistické konkurenci v dlouhém období:
a) dosahuje výrobní a alokační efektivnosti
b) vyrábí s minimálními průměrnými náklady
c) realizuje nulový ekonomický zisk
48. Alokační efektivnost znamená, že:
a) není možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží
b) je možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží
c) každý ekonomický subjekt může zlepšit svoji situaci, aniž by se zhoršila situace ostatních subjektů
49. Normální zisk je kvantitativně roven:
a) implicitním nákladům
b) explicitním nákladům
c) čistému ekonomickému zisku

50. Aby dokonale konkurenční firma maximalizovala zisk, měla by vyrábět výstup na úrovni,
kde:
a) jsou celkové náklady nejnižší
b) jsou celkové příjmy nejvyšší
c) se rovnají mezní náklady ceně produkce

