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Přijímací test pro uchazeče o studium pro akademický rok 2018/2019: bakalářská archeologie 
Pište čitelně! (Zkomolené a nerozluštitelné odpovědi nebudou uznány) – Čas na vypracování testu je 

60 minut – u výběru možností může být správně jedna nebo i více odpovědí 

 
Jméno uchazeče: ……………………….……………………………..…... / Datum narození: ……………………………….……. 

Bydliště: …………………………………………………………………………………..… / e-mail: …………………………............... 

Střední škola, ze které se uchazeč hlásí: ………………………..……………………………………………………………………. 

1. Která z následujících lokalit patří mladší době kamenné? 
a) Dolní Věstonice 
b) Bylany u Kutné Hory 
c) Řečany nad Labem 
d) Hlinsko 
 

2. Jakým typem pramenů se zabývá archeologie?  
hmotné 

 
3. Domestikace je 

a) lov zvířat 
b) sběr rostlin 
c) pěstování obilovin 
d) připoutání divokých zvířat a rostlin k člověku 
 

4. V období neolitu se mimo jiné používaly nástroje 
a) štípané ze skla 
b) z bronzu 
c) broušené a štípané z kamene 
d) ze železa 
 

5. Co je to oppidum? 
a) Opevněné výšiné sídliště doby laténské 
b) Specifická slitina cínu, zinku a mědi 
c) Zbraň legionářů 
e) druidský chrám  
 

6. Jak jinak nazýváme Kelty?  
a) Gótové 
b) Baskové 
c) Galové 
d) Gepidi 

 
7. Doba halštatská je obdobím, které je vymezeno daty: 

a) 1200 až 800 př. n. l. 
b) 800 až 480 př. n. l. 
c) 480 až 50 př. n. l. 
d) 50 až 850 n. l. 
 

8. Jaký kov byl klíčovou surovinou v době laténské: 
železo 

Body ……………… 
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9. Co je to depot? 
hromadný nález. Depot je soubor předmětů podobného charakteru (zbraní, šperků, nástrojů, mincí, 
keramiky apod.), záměrně do země uložených z různých důvodů. 

10. co je to numismatika? 
 je historická věda, která se zabývá platebními prostředky 

11. Ve kterém století na naše území přichází první slovanské kmeny? 
a) 3. století 
b) 11. století 
c) 8. století 
d) 6. století 

 
12. Uveďte název díla G. I. Caesara (český či latinský), které má zásadní význam pro studium doby 

laténské:   
Zápisky o válce galské 
 

13. Co patří ke znakům neolitu? 
a) Lov zvěře 
b) Zemědělství 
c) stavba kamenných silnic 
d) nájezdy Avarů 

 
14. Ze které lokality pochází nejznámější kamenná plastika doby laténské nalezená na území ČR: 

a) Staré Hradisko 
b) Mšecké Žehrovice 
c) Bylany 
d) Praha 
 

15. Na území kterého současného státu se nacházelo Noricum? 
a) Francie 
b) Maďarsko 
c) Rakousko 
d) Rusko 
 

16. Vyberte germánského vládce doby římské. 
a) Mojmír 
b) Marobud 
c) Attila 
d) Dagobert 
 

17. Co je to barbarikum? 
a) Území římské říše, kde žili barbaři. 
b) Území mimo římskou říši, kde žili barbaři. 
c) Území podunajských provincií římské říše. 
d) Území porýnských provincií římské říše. 
 

18. V jakém století se u nás začíná uplatňovat gotický sloh? 
a) 10. století 
b) 17. století 
c) 13. století 
e) 9. století 

 
19. Za jakého římského císaře se odehrály markomanské války? 
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Marcus Aurelius  
 

20. Který nomádský kmenový svaz ovládl v 5. století n. l. Evropu? 
Hunové 

21. co to jsou megality? 
souhrnně označuje objekty z velkých, neopracovaných a/nebo nahrubo opracovaných balvanů 

22. jaký nástroj se používal mladší době kamenné ke sklizni obilí? 
srp 

23. Za vlády jakého panovnického rodu u nás začala vznikat první vrcholně středověká města  
a) Mojmírovci 
b) Přemyslovci 
c) Habsburkové 
D) Jagellonci 
 

24. Jaká mince se razila v Kutné Hoře? 
a) denár 
c) Pražský groš 
d) brakteát 
e) Statér 
 

25. Jakému mnišskému řádů patřily nejstarší kláštery na našem území?  
a) Jezuité 
b) Hektorité 
c) Benediktini 
d) Františkáni 
 

26. Kdo proti sobě bojoval v bitvě v Teutoburském lese? 
a) Slované x Avaři 
b) Slované x Germáni 
c) Frankové x Sasové 
e) Římané x Germáni 
 

27. První hrady na našem území byly zakládány v jakém století? 
a) 8. století 
b) 10. století 
a) 13. století 
a) 16. století 

 
28. V jakém slohu byla vystavěna bazilika sv. Jiří na Pražském hradě? 

a) Rondokubizmus 
b) Gotický sloh 
c) Románský sloh 
e) Klasicizmus 
 

29. Na území jakého státu/území se nacházela Panonie? 
a) Morava  
b) Maďarsko 
c) Itálie 
e) Polsko 

 
30. Co je to rondel? 

a) typ kruhového šperku 
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b) kamenná zbraň s kulovitou hlavicí 
c) socio-kultovní areál kruhového půdorysu 
d) středověký kultovní areál 
 

31. Co je to bradatice? 
a) druh ženského šperku 
b) typ sekery 
c) strunný hudební nástroj 
d) sváteční pokrm 

 
32. Z jakého kovu razili první přemyslovští panovníci své mince? 

a) bronz 
b) zlato 
c) stříbro 
e) měď 
 

33. Do jakého století datujeme vznik nestarší zděné církevní architektury na území dnešní ČR? 
a) 3. století 
b) 6. století 
c) 9. století 
d) 12. století 
 

34. Na území jakých dvou dnešních států se klade tzv. „slovanská pravlast“? 
 
Ukrajina, Bělorusko 

 
35. Co vám říká pojem Ötzi? 

přírodní mumie 
 

36. Uveďte aspoň tři instituce, ve kterých může uplatnit svou kvalifikaci vystudovaný archeolog (uveďte jen 
takové, které jsou vzhledem k archeologické profesi relevantní) 

 
 
 
 

37. Jmenujte minimálně tři archeology z naší republiky (vyjma členů příjímací komise) 
 
 
 
 
 

38. Jmenujte tři knihy zabývající se odborně archeologií. Jmenujte autora i název knihy. Nechť se jedná o 
zásadní seriózní odbornou literaturu (nikoliv „záhadologickou“ či bulvární literaturu).  

 
 
 
 
 

 
39. Máte nějakou doloženou středoškolskou aktivitu (SOČ, brigáda v oblasti archeologie či příbuzné)? 

Uznáno  


