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Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta /Historický ústav FF 

 

Zadání písemné přijímací zkoušky z historie   

Studijní program/obor : Dějepis 

Varianta: C Datum konání zkoušky:  …………..   

Jméno uchazeče:………………………………………………………………………. 

 

I. Historická faktografie a historické souvislosti: Z nabízených možností vyberte jednu 

správnou odpověď. Hodnocení 0 nebo 5 bodů za každou správně zodpovězenou 

otázku. Celkem lze získat 30 bodů.  

body 

1) Vyberte dvojici, jejíž pojmy k sobě nepatří.  

a) Velká Morava – Moravsko-panonské legendy  

b) Rusko – Křest sv. Vladimíra 

c) Španělsko – Píseň o Cidovi 

d) Island - Edda 

5 

2) Které historické skutečnosti se odehrály ve stejném století? 

a) Připojení Etipopie k Itálii – Pád Francova režimu ve Španělsku 

b) Kanonizace Anežky Přemyslovny – Založení Břevnovského kláštera 

c) Dostavba katedrály sv. Víta – Založení Nového Města Pražského 

d) Rolnické povstání ve Vendée - Bitva u Magenty a Solferina 

5 

3) Které z uvedených spojení osobnosti a místa není správné? 

a) Přemysl Otakar II. - Wogastisburg 

b) Záviš z Falknštejna – Hluboká nad Vltavou 

c) Jeroným Pražský  - Kostnice 

d) Jan Amos Komenský – Lešno 

5 

4) Vyberte země, jež byly zastoupeny při podpisu Mnichovské dohody. 

a) Československo, Maďarsko, Polsko, Německo 

b) Německo, Francie, Velká Británie, Itálie 

c) Německo, Československo, Velká Británie, Francie 

d) Německo, Slovenský štát, Protektorát Čechy a Morava, Rakousko 

5 

5) Které osobnosti patří do renesance a humanismu?  

a) Erasmus Rotterdamský, Thomas More, Sandro Botticelli 

b) Leonardo da Vinci, Antonio Vivaldi, Donato Bramante 

c) Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, René Descartes 

d) Caravaggio, Françoise Rabelaise,  Michelangelo Buonarroti 

5 

6) Který filozofický směr vzniká v reakci na barokní religiozitu a mystiku? 

a) humanismus 

b) osvícenství  

c) pragmatismus 

d) existencialismus 

5 

Bodový součet za oddíl I.  
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II. Historický rozhled. Z nabízených možností vyberte jednu správnou odpověď. Hodnocení 

0 nebo 10 bodů za každou správně zodpovězenou otázku. Celkem lze získat 100 bodů. 
body 

1) Třicetiletou válku zahájila:  

a) Zimní Válka 

b) Česká Válka 

c) Sedmidenní válka  

10 

2) Vyberte události, které následovaly v chronologickém sledu.   

a) Nizozemská revoluce, objevení Ameriky, vynález knihtisku 

b) Vznik Habsburské monarchie, první pražská defenestrace, Obnovené zřízení zemské 

c) Vymření Přemyslovců, povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, 

Vladislavské zřízení zemské  

10 

3) Mezi existencialisty nepatří:  

a) Saint-Simon 

b) Jean-Paul  Sartre 

c) Albert Camus 

10 

4) K rodovému majetku Habsburků na našem území patřily:  

a) Zákupy a Konopiště 

b) Plasy a Kuks 

c) Kroměříž a Luhačovice 

10 

5) Tzv. Entente cordiale  v roce 1904 podepsaly: 

a) Rusko a Francie  

b) Velká Británie a Rusko 

c) Francie a Velká Británie 

10 

6) Pro koho se užívá označení „ztracená generace“? 

a) pro generace dělnických dětí 19. století, které vyrůstaly ve špatných sociálních 

podmínkách  

b) pro mladé intelektuály a umělce, kteří se na přelomu 19. a 20. století odklonily od 

dosavadních tradic 

c) pro generaci autorů, která dospívala za první války a ve svých dílech 

zachycovala pocity vojáků, kteří se vrátili z války 

10 

7) Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ byl:   

a) Českou zahraniční odbojovou organizací operující na území Velké Británie za první 

války 

b) Domácí protinacistickou odbojovou organizací působící na území Protektorátu 

Čechy a Morava  

c) Protikomunistickou odbojovou organizací na území Čech v 50. letech spojující české 

letce z druhé války 

10 

8) Označení Salón republiky si svou urbanistickou koncepcí vysloužilo město:   

a) Brno 

b) Zlín 

c) Hradec Králové  

10 

9) Se kterou historickou osobností spojujeme výrok „Kostky jsou vrženy“?  

a) s Caesarem 

b) s Janem Žižkou z Trocnova 

c) s Napoleonem 

10 
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10)  Pitsburskou dohodu spojujeme:  

a) se vznikem USA 

b) se vznikem Československa 

c) s rozpadem Jugoslávie 

10 

Bodový součet za oddíl II.  

 

III. Historická terminologie Vyberte správný význam uvedených odborných pojmů.  

Hodnocení 0 nebo 10 bodů za každou správně zodpovězenou otázku, celkem možných 

40 bodů 

body 

1) appeasement 

a) politika ústupků a usmiřování realizovaná ve 30. letech 20. století 

b) koaliční jednání vedoucí k sestavení nové vlády 

c) obroučka nad hlavou světce symbolizující svatozář 

10 

2) desátek 

a) desetina majetku, která byla přesána na nejmladšího syna jako záruka jeho obživy 

b) desátý měsíc roku, na jehož konci se zazimovávalo hospodářství 

c) daň odváděná církvi, přibližně desetina výnosu z hospodaření 

10 

3) brakteát 

a) málo kvalitní stříbrná mince miskovitého tvaru s ražbou pouze po jedné straně 

b) v představách alchymistů kořen magické byliny zaručující věčné mládí   

c) posvátný liturgický text 

10 

4) primogenitura 

a) představa o privilegovaném postavení muže ve společnosti i v rodině 

b) vládnoucí garnitura dělnické třídy 

c) nástupnictví prvorozeného syna 

10 

Bodový součet za oddíl III.  

 

IV.  Orientace v oboru. Odpovězte na zadanou otázku. Hodnocení 0 nebo 5 bodů, všechny 

odpovědi v rámci otázky musí být správné. Celkem je možné získat 20 bodů.  
body 

1) Dělení dějin, ale i dlouhodobějších historických dějů na menší časové úseky nazýváme:   

…………periodizace …………… 

5 

2) Která věda zkoumá minulost lidstva před vynálezem písma, tj. pouze na základě 

hmotných pozůstatků po životě lidí? …………… archeologie……… 

5 

3) Z uvedených osobností vyberte tři autory, kteří ve svých uměleckých textech zpracovávají 

látku s historickou tématikou.  Správné odpovědi zakroužkujte. 

a) Miloš Urban 

b) Pavel Tigrid 

c) Kateřina Tučková 

d) Dan Brown 

e) Krysztof Kieslowski      

5 

f) Studiem nápisů se zabývá pomocná věda historická nazývaná:  

………… epigrafika…………………           

5 

Bodový součet za oddíl IV.  

 


