
  
Celkový počet dosažených bodů z testu, podpis:  

  
  

Písemný test pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví 
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 

 
Varianta 2 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. V roce 1260 zvítězil český král Přemysl Otakar II. nad uherským vojskem Bély IV. 
v bitvě: 

a) U Hodonína 
b) U Šintavy 
c) U Kressenbrunu 

2 

2. Ve kterém roce vydal císař Ferdinand II. tzv. Obnovené zřízení zemské? 
a) 1609 
b) 1627 
c) 1680 

2 

3. Jan Lucemburský přispěl roku 1322 k vítězství nad Fridrichem Habsburským v bitvě: 
a) u Lipska 
b) u Mühldorfu 
c) u Waterloo 

2 

4. Ve kterém roce se Československo poprvé stalo podle ústavního zákona federálním 
státem?    

a) 1939 
b) 1969   
c) 1989 

2 

5. Kdo a kdy vydal tzv. pragmatickou sankci? 
a) Leopold I. v roce 1680 
b) Karel VI. v roce 1713         
c) Josef II. v roce 1781     

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) Václav IV. a Eliška Pomořanská 
b) Karel st. ze Žerotína a Anna Jagellonská     
c) František Josef I. a František Palacký     

4 

2. Které události se odehrály ve stejném roce? 
a) Počátek velkého schizmatu v římské církvi a smrt Karla IV. 
b) Porážka V. křížové výpravy u Domažlic a upálení Jany z Arku  
c) Karibská krize a smrt J.V. Stalina 

4 

3. Které z uvedených objevů jsou výsledkem úsilí vědců a vynálezců z českých zemí? 
a) objev krevních skupin 
b) telegraf 
c) kontaktní čočky 

4 

4. Označte, které osobnosti jsou autory uvedených uměleckých děl: 
a) Alfonz Mucha – Slovanská epopej  
b) Václav Brožík  – Hus před koncilem kostnickým  
c) Josef Čapek  – Snídaně v trávě 

4 

5. Uveďte osobnosti, které jsou správně spojeny s výrokem, který je jim připisován. 
a) Jan Hus : „Vyhrožujte si mně, přislibujte si mně, přece zrádcem nebudu!“ 4 



b) František Palacký: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“  
c) K. Gottwald „Se Sovětským časem na věčné časy a nikdy jinak.“ 

  
Oddíl II. Dĕjiny a teorie umĕní Hodnocení: 0–30 bodů 
Z uvedených možností vyberte JEDNU správnou odpověď.  
Hodnocení: 3 body za správnou odpověď, celkem možných 30 bodů. body 
1. Lomený oblouk je charakteristickým znakem architektury: 

a) románské 
b) klasicistní 
c) renesanční 
d) gotické 

3 

2. Co je to transept? 
a) chrámová loď kolmá na hlavní loď, kterou odděluje od kněžiště 
b) označení pro výtvarné ztvárnění Ježíše Krista po snětí z kříže 
c) nadzemní a přístupná galerie, otevřená do hlavního prostoru lodi kostela 
d) umělecký směr spojený s érou císaře Napoleona I. 

3 

3. Která skupina uměleckých prvků náleží do secesního umění? 
a) absence kresby, rovné linie, zlacený ornament 
b) stylizovaný rostlinný ornament, kombinace různých materiálů, dekorativnost 
c) keramické obklady, železobetonová konstrukce, hieratická perspektiva 
d) mysticismus, valená klenba, balustráda 

3 

4. Mezi představitele populárního hudebního proudu swing ve 20. století patří: 
a) Billie Holidayová, Elvis Presley, Bing Crosby 
b) Louis Armstrong, Buddy Holly, Benny Andersson 
c) Ritchie Valens, Ondřej Havelka, Nat King Cole 
d) Frank Sinatra, Arnošt Kavka, Glenn Miller 

3 

5. Obvinění z kolaborace s nacisty čelil:     
a) Vlasta Burian 
b) Hugo Haas  
c) Jára Kohout 
d) Oldřich Nový 

3 

6. Co je to lapidárium? 
a) liturgický prostor v chrámu vyhrazený kněžím 
b) prostor, kde jsou shromážděny a vystavovány sochy, náhrobky a pomníky 
c) církevní roucho   
d) prostor spojující interiér a zahradu šlechtického sídla 

3 

7. Které romány jsou dílem jednoho autora? 
a) Na západní frontě klid, Tři kamarádi, Vítězný oblouk     
b) Zabiják, Chrám Matky Boží v Paříži, Germinal   
c) Zločin a trest, Piková dáma, Anna Kareninová 
d) Otec Goriot, Paní Bovaryová, Legenda věků       

3 

8. Které umělecké dílo je příkladem manýristického umění? 
a) Růžencová slavnost (Albrecht Dürer)  
b) Dáma s hranostajem (Leonardo da Vinci)    
c) Císař Rudolf II. jako Vertumnus (Giuseppe Arcimboldo) 
d) Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem (Mikoláš Aleš) 

3 

9. Mezi malíře, kteří tvořili v impresionistickém výtvarném směru, patří: 
a) Julius Mařák 
b) Claude Monet 
c) Pablo Piccaso 
d) Francisco Goya 

3 

10. Příkladem anglické neogotiky na našem území je: 
a) zámek Lednice  
b) zámek Sychrov 
c) zámek Karlova koruna 
d) zámek Červená Lhota 

3 



 
 
 

 

Oddíl III Rozhled v oboru Hodnocení: 0–20 bodů 
Hodnocení: 0 nebo 4 body za každou otázku, celkem možných  max. 20 bodů. body 
1. Jmenujte tři světce spojené s přemyslovským obdobím: 4 a)  b)  c)  
2. Jmenujte tři památky UNESCO na území České republiky: 4 a)  b)  c)  
3. Uveďte tři osoby českého původu, které obdržely cenu Americké filmové akademie 
(Oscar): 4 

a)  b)  c)  
4. Jmenujte tři katedrály, které se nacházejí na území České republiky: 4 a)  b)  c)  
5. Jmenujte tři renesanční památky na území České republiky: 

4 a)  b)  c)  
  
Oddíl IV. Kresba podle zadání Hodnocení: 0–10 bodů 
Hodnocení: 0 až 10 bodů body 

a) Nakreslete půdorys gotické 
katedrály   

hodnocení 0 nebo 2 body 2 

Do obrázku vyznačte nebo zaneste tyto prvky:  
b) Světové strany (orientaci budovy) hodnocení 0 nebo 2 body 2 
c) Umístění hlavního oltáře v interiéru hodnocení 0 nebo 2 body 2 
d) Apsidu hodnocení 0 nebo 2 body 2 
e) Umístění hlavního portálu  hodnocení 0 nebo 2 body 2 

 
Správné řešení a bodování: 
2 body – Půdorys obsahuje hlavní a příčnou loď – tvar do kříže 
2 body – správná orientace na světové strany (obrázek) 
2 body – umístění apsidy a její půlkruhový tvar (obrázek) 
2 body – umístění hlavního portálu – zde v apsidě (obrázek) 
 
 
 

 



 
 

 


