
Celkový počet dosažených bodů z testu, podpis:  

   
Písemný test pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví 

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 
 

Varianta 1 Celkem možných bodů z testu: 90 
 

Jméno a příjmení: 
 
Oddíl I. Historické souvislosti Hodnocení: 0–30  bodů 
A. Z uvedených možností vyberte JEDNU správnou odpověď. 
Hodnocení: 2 body za správnou odpověď, celkem možných 10 bodů. body 
1. Který král získal pro český stát Zlatou bulu sicilskou? 

a) Přemysl Otakar I.   
b) Václav II.     
c) Jiří z Poděbrad   

2 

2. Kláštery v Sedlci u Kutné Hory, v Plasech a na Zbraslavi jsou spojeny s církevním řádem:  
a) cisterciáků 
b) dominikánů  
c) premnostrátů 

2 

3. Autorem kterého z uvedených děl byl Mistr Jan Hus? 
a) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských 
b) Knížky o svatokupectví  
c) Orbis Pictus  

2 

4. Jak nazýváme ekonomickou teorii, která vznikla v západní Evropě v období absolutistických 
monarchií, v niž je cílem obchodu aktivní bilance, k čemuž jsou využívány  protekcionismus, státní 
subvence a vydávání ochranných cel? 

a) appeasement   
b) merkantilismus 
c) détente 

2 

5. Napoleon I. byl roku 1813 poražen: 
a) u Marenga 
b) u Jeny 
c) u Lipska 

2 

  
B. Z uvedených možností vyberte DVĚ správné odpovědi. 
Hodnocení: 4 body za správnou odpověď, celkem možných 20 bodů. body 
1. Označte osobnosti, které se mohly potkat (tj. žily ve stejné době): 

a) Karel IV. a Johanka z Arcu 
b) Martin Luther a Karel V. 
c) J.A. Komenský a kardinál Richelieu 

4 

2. Které události se odehrály ve stejném roce? 
a) bitva u Lepanta a smrt Rudolfa II.  
b) bitva u Moháče a Volba Ferdinanda Habsburského českým králem 
c) Svatořečení Anežky České a Sametová revoluce  

4 

3. Kteří dva z následujících spisovatelů byli členy Komunistické strany Československa?  
a) Alois Jirásek  
b) Marie Majerová     
c) Vladislav Vančura   

4 

4. Označte, které osobnosti jsou autory uvedených uměleckých děl: 
a) Albrecht Dürer -  Dáma s hranostajem 
b) Alfonz Mucha  - Slovanská epopej 
c) Ladislav Šaloun – pomník Mistra Jana Husa 

4 

5. Uveďte osobnosti, které jsou správně spojeny s výrokem, který je jim připisován:  
a) Jan Hus: „Odkud svárové mezi papeži, biskupy a preláty? Psi o kost se hryžou-vezmi kost a 

přestanou.“ 
b) Petr I. Veliký: „Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy“ 
c) Karel Havlíček Borovský: „Vyhrožujte si mě, přislibujte si mě, přece zrádcem nebudu.“ 

4 

 



Oddíl II. Dějiny a teorie umění Hodnocení: 0-30bodů 
Z uvedených možností vyberte JEDNU správnou odpověď. 
Hodnocení: 3 body za správnou odpověď, celkem možných 10 bodů. body 
1. Co označuje v umění termín „pieta“ ? 

a) obraz, na kterém klečí panovník před Pannou Marií  
b) kruhové okno velkých rozměrů, umístěné nad vstupním portálem stavby nebo ve štítech 

příčných chrámových lodí 
c) štíhlý jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou 
d) Zobrazení Panny Marie na klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže  

3 

2. Termínu „samizdat“ nejlépe odpovídá definice: 
a) oficiální povolený umělecký proud v normalizačním Československu     
b) avantgardní malířský směr v SSSR v druhé polovině 30. let 20. století  
c) každoroční výstava uměleckých děl v tzv. Východním bloku v letech 1954–1971   
d) tajné (necenzurované) vydávání literárních děl a textů v totalitním režimu 

3 

3. Která skupina uměleckých prvků náleží do románského umění? 
a) valená klenba, sdružené okno, apsida   
b) fiály, lomený oblouk, křížová klenba 
c) zaklenutí kopulí, iluzívní perspektiva, alegorie 
d) šerosvit, mysticismus, iluzivní perspektiva   

3 

4. Mezi surrealisty můžeme řadit následující umělce: 
a) Toyen, Luis Buñuel, Man Ray 
b) Joan Miró, Salvador Dalí, Gustav Friedrich 
c) Jan Švankmajer, Vladimir Vysockij, Louis Aragon 
d) Margaret Meadová, André Breton, Egon Bondy 

3 

5. Oskarem  oceněný český film „Ostře sledované vlaky“ byl natočen na motivy díla?    
a) Karla Čapka  
b) Milana Kundery 
c) Bohumila Hrabala 
d) Vladimíra Párala 

3 

6. Co je to portikus? 
a) otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy 
b) klenutá kaple pod kostelem, kde byli pohřbeni světci, panovníci a významné církevní osoby 
c) konstrukce v zadní části kostela, určená pro varhany a pěvecký sbor  
d) typ klenby užívaný v pozdní gotice 

3 

7. Která tři díla pocházejí od jednoho autora?  
a) Informatorium školy mateřské, Via Lucis, Labyrint světa a ráj srdce  
b) Komu zvoní hrana, Petr a Lucie, Germinal 
c) Dobrý člověk ještě žije, Legenda věků, Sbohem, armádo! 
d) Zločin a trest, Paní Bovaryová, Idiot  

3 

8. Co je to kubismus? 
a) ekonomická teorie preferující vývoz zboží nad dovozem 
b) výtvarný směr zaměřující se na zobrazení předmětů jeho rozkladem na geometrické tvary  
c) architektonický sloh, typický účelovými budovami jednoduchých tvarů 
d) hudební moderna využívající kinetických prvků  

3 

9. Který umělecký styl je správně spojen s konkrétním umělcem, který v tomto stylu tvořil? 
a) Undergroung – Josip Plečnik 
b) Pop art – Andy Warhol  
c) Postmoderna – Claude Monet    
d) Impresionismus – Guiseppe Arcimboldo  

3 

10. Příkladem klasicistního urbanismu je: 
a) Pevnostní město Terezín     
b) Baťův Zlín 
c) Pražský Žižkov    
d) vilová zástavba v Liberci  

3 

 
 
 
 
 
 



Oddíl III. Rozhled v oboru Hodnocení: 0-20 bodů 
Hodnocení: 4 body za správnou odpověď, celkem možných 20 bodů body 
1. Jmenujte tři významné italské renesanční malíře: 4 a)  b)  c)  
2. Jmenujte tři významné umělecké proudy 19. století (uveďte název a zemi vzniku): 4 a)  b)  c)  
3. Uveďte tři historiky, kteří se zabývali ve svých pracích dějinami umění: 4 a)  b)  c)  
4. Jmenujte tři gotické hrady a území České republiky: 4 a)  b)  c)  
5. Jmenujte tři barokní památky na území České republiky: 4 a)  b)  c)  
  
Oddíl IV. Kresba podle zadání Hodnocení 0 -10 bodů 
Hodnocení: 0 -10 bodů body 
Načrtněte schéma románského sdruženého okna  
Zdůrazněte v náčrtku všechny důležité charakteristické prvky.  

 

a-3 
b-2 
c-2 
d-2 
e-1 

 

 
U bodování schématu je třeba ohodnotit následující prvky: 
a – nelomený oblouk   hodnocení 0 nebo 3 body 
b – sloupy mají nějakou znatelnou formu hlavice hodnocení 0 nebo 2 body 
c – samotný sloup by měl mít ve všech jeho 
částech stejnou šíři, kanelování a výzdoba sloupu 
není nutná 

hodnocení 0 nebo 2 body 

d – sloup má znatelnou patku (nemusí být velká) hodnocení 0 nebo 2 body 
e – nelomené oblouky se spojují již před hlavicí 
sloupu, nedosedají na ni odděleně 

hodnocení 0 nebo 1 bod 

 


