ZADÁNÍ PÍSEMNÉHO PŘIJÍMACÍHO TESTU
NA STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY
STUDIJNÍ OBOR HISTORIE
FF UK V PRAZE 2008
bakalářské studium prezenční i kombinované
50 otázek, každá obsahuje pouze jedno správné řešení
Varianta A

1. Určete, které tvrzení je správné
a) Kosmova kronika obsahuje nejstarší informace k českým středověkým dějinám
b) Kosmova kronika je nejstarší česky psanou kronikou
c) Kosmova kronika je nejstarším dochovaným kronikářským dílem vzniklým na území
středověkého českého státu
d) Kosmova kronika je nejstarším vyprávěcím pramenem vzniklým na území středověkého
českého státu

2. Určete, které tvrzení je správné
a) Od počátku 8. století zažíval Pyrenejský poloostrov nápor arabských a berberských
bojovníků, kteří zde šířili islám.
b) Na počátku 8. století pronikli na Pyrenejský poloostrov Vandalové.
c) Na počátku 8. století zažíval Pyrenejský poloostrov vrcholný rozkvět vizigótského
království
d) Na počátku 8. století přenesli Arabové na Pyrenejský poloostrov centrum své říše (tzv.
Córdobský chalifát).
3. „I jest tedy něco jiného být z církve, a něco jiného být v církvi. I jest patrno, že není
důsledek: ‘Jsou-li někteří lidé zde na zemi v církvi, pak jsou z církve’, ale naopak. ... Jedni
totiž jsou v církvi dle jména i ve skutečnosti ... Jiní ani ve skutečnosti ani dle jména ... Třetí
toliko jménem ... A poslední jen ve skutečnosti, třeba se zdálo, že dle jména jsou mimo
církev...“
a) Uvedená ukázka je ze spisu „O církvi“, jehož autorem je Jan z Jenštejna.
b) Uvedená ukázka je ze spisu „Knížky o svatokupectví“, jehož autorem je Jan Rokycana.
c) Uvedená ukázka je ze spisu „O církvi“, jehož autorem je Jan Hus.
d) Uvedená ukázka je ze spisu „O církvi“, jehož autorem je Hilarius Litoměřický.
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4. Vladař nesmí mít jiný cíl, jinou starost a jinou povinnost než válku, její zákonitosti a řád,
neboť válečné umění je předpokladem nejvyšší hodnosti a neoddělitelně k ní patří ... Takový
Francesco Sforza se stal vévodou milánským z prostého občana jen proto, že byl znamenitým
vojevůdcem.“
a) Uvedená ukázka je ze spisu „Vladař“, který Niccolò Machiavelli věnoval milánským
Sforzům.
b) Uvedená ukázka je ze spisu „Vladař“, který Niccolò Machiavelli věnoval florentským
Sforzům.
c) Uvedená ukázka je ze spisu „O umění válečném“, jehož autorem Lorenzo Medicejský
d) Uvedená ukázka je z díla „Vladař“, jehož autorem je florentský politik Niccolò Machiavelli

5. Výjev na výřezu představuje:
a) lenní přísahu
b) investituru
c) svatořečení
d) korunovaci

6. Španělský král a císař Karel V. má na
tomto vyobrazení:
a) podvazkový řád
b) dračí řád
c) řád zlatého rouna
d) Kristův řád
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7. Vyberte dílo, které nevzniklo nebo nezačalo vznikat v době posledních Přemyslovců (od
počátku 13. stol).
a) Opatovický homiliář
b) Pasionál abatyše Kunhuty
c) Zbraslavská kronika
d) staročeská verze Alexandreidy

8. Vyberte variantu, v níž jsou události seřazeny chronologicky za sebou.
a) korunovace Oty I. císařem, cyrilometodějská misie na Velké Moravě, dobytí Anglie
Vilémem Dobyvatelem, vítězství Přemysla Otakara II. u Kressenbrunu
b) život a dílo Tomáše Akvinského, počátek ražby pražského groše, vláda Štěpána Dušana
v Srbsku, vydání čtyř artikulů pražských
c) život a dílo Giorge Vasariho, vydání Dekretu kutnohorského, nástup Jagellonců v Polsku,
počátek samostatné vlády Václava IV.
d) zahájení činnosti univerzity v Bologni, vláda Přemysla Otakara I., rozpad córdobského
chalifátu, vydání Hnězdenských dekret Břetislavem I.

9. Svisle vyšrafované území bylo ve
vrcholném středověku součástí:
a) království Apulie
b) normanského království
c) sicilského království
d) království Benevento a Neapol
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10. Vyberte v uvedeném souboru pojem, který do něho z hlediska vztahu k nadřazenému
pojmu nepatří (přihlédněte k otázce č. 13!)
[Lucembursko, Království české, Markrabství moravské, Horní Falc, Korutany]
a) Lucembursko
b) Markrabství moravské
c) Horní Falc
d) Korutany

11. Vyberte v uvedeném souboru pojem, který do něho z hlediska kulturně historické
souvislosti nepatří (přihlédněte k otázce č. 14!)
[Giotto di Bondone, Ambrogio Lorenzetti, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Guillaume
de Machaut]
a) Ambrogio Lorenzetti
b) Guillaume de Machaut
c) Giovanni Boccaccio
d) Dante Alighieri

12. Vyberte variantu, v níž jsou události seřazeny chronologicky za sebou.
a) život a dílo Isidora ze Sevilly, vydání zákoníku císaře Justiniána, první zmínky o Velké
Moravě, hidžra
b) počátky anglického parlamentu, vydání Zlaté buly sicilské, život a dílo Williama Ockhama,
vydání Zlaté buly pro říši císařem Karlem IV., počátek stoleté války
c) život a dílo Jana Scotuse Eriugeny, zavraždění sv. Václava, život a dílo ibn Siny
(Avicenny), zřízení moravského markrabství Friedrichem I. Barbarossou, bitva u Bouvines
d) Svatopluk knížetem Velké Moravy, počátky obrazoborectví v byzantské říši, počátky
Kyjevského státu pod vládou Rurikovců, Simeon Veliký bulharským carem

13. V otázce č. 10 je nadřazeným pojmem:
a) celkový územní rozsah českého státu vlády Přemysla Otakara II.
b) země České koruny
c) celkový územní rozsah českého státu za vlády Karla IV.
d) habsburské „dědičné země“ v 18. století

14. Kulturně historickou souvislostí v otázce č. 11. je/jsou:
a) renesanční malířství
b) internacionální gotika
c) italské trecento
d) představitelé italských ghibellinů
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15. Přiřaďte k pojmu Edda jednu z možností:
a) legenda
b) sága

c) životopis
d) chanson de geste

16. Přiřaďte k pojmu Oráč z Čech (Ackermann aus Böhmen) jednu z možností:
a) disput
b) postila
c) minnesäng
d) pamflet

17. Vyberte variantu, kde jsou události a pojmy seřazeny, tak jak šly chronologicky za sebou.
a) zahájení koncilu v Basileji, smrt Zikmunda Lucemburského, bitva u Tachova, vyhlášení
jihlavských kompaktát, bitva u Lipan
b) smrt Zikmunda Lucemburského, zahájení koncilu v Basileji, bitva u Tachova, bitva u
Lipan, vyhlášení jihlavských kompaktát
c) bitva u Tachova, zahájení koncilu v Basileji, bitva u Lipan, vyhlášení jihlavských
kompaktát, smrt Zikmunda Lucemburského
d) bitva u Tachova, zahájení koncilu v Basileji, bitva u Lipan, smrt Zikmunda
Lucemburského, vyhlášení jihlavských kompaktát

18. Byl pak tento kníže Soběslav II. muž nejkřesťanštější, věřící v obecnou církev, otec sirotků,
ochránce vdov, utěšitel zarmoucených ... Vlastní jeho sestrou byla Mlada, panna Bohu
zaslíbená ... Ta odebrala se na zbožnou pouť do Konstantinopole a byla tam od otce
apoštolského vlídně přijata ... vysvětil ji na abatyši se změněným jménem Marie a dal jí řeholi
svatého Augustina a opatskou berlu.
Uvedená ukázka je z Kosmovy České kroniky; obsahuje však několik chyb. Vyberte variantu,
která obsahuje všechny chyby.
a) jméno sestry knížete, jméno řehole, cíl (město) zbožné pouti
b) jméno sestry knížete
c) jméno knížete, jméno jeho sestry, jméno řehole
d) jméno knížete, cíl (město) zbožné pouti, jméno řehole

19. Bohatý kupec z Lyonu, okolo roku 1170 rozdal majetek chudým a začal hlásat spolu se
svými stoupenci dobrovolnou chudobu. Papež Alexandr III. je zprvu toleroval, pak jim ale
bez biskupského souhlasu kázat zakázal. Když se odmítli podřídit, byli on a ostatní
exkomunikováni.
Uvedená charakteristika se týká:
a) Petra Abélarda
b) Joachima (Jáchyma) z Fiore
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20. Zobrazený interiér je součástí chrámu,
který zpravidla sloužil ke korunovacím
byzantských císařů. Vystaven za císaře
Justiniána I. stal se po dobytí
Konstantinopole z příkazu sultána mešitou.
Jde o chrám:
a) císařovny sv. Sofie a jde o sultána
Mehmeda II.
b) chrám Boží Moudrostí a jde o sultána
Mehmeda II.
c) chrám Boží Moudrosti a jde o sultána
Sulejmana Nádherného
d) sv. Ireny a jde o sultána Mehmeda II.

21. Která z níže uvedených reforem nebyla císařem Josefem II. realizována?
a) toleranční patent
b) patent o zrušení nevolnictví
c) berní a urbariální patent
d) zrušení roboty
22. Ze kterého dokumentu pochází následující úryvek:
„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni
svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a
sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující
svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda
těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by
byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenu takovým způsobem, jak
uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.“
a) Preambule ke čtyřem pražským artykulům z roku 1420
b) Deklarace nezávislosti USA z roku 1776
c) Kroměřížská ústava, schválená v roce 1848
d) Preambule k francouzské ústavě z roku 1893

23.Co označuje pojem „biedermeier“:
a) měšťanský umělecký a životní styl první poloviny 19. století
b) monumentální architektonický styl, který zavedl Napoleon I. Bonaparte
c) pozdní fáze kubistického umění po I. světové válce
d) přechodový umělecký styl na pomezí renesance a baroka
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24. Za vlády hraběte Eduarda Taaffeho, který byl předlitavským ministerským předsedovu
v letech 1879-1893, nedošlo k události:
a) snížení daňového cenzu pro volby do říšské rady
b) na sjezdu v Hainfeldu se opětovně sjednotila a obnovila činnost sociálně demokratická
strana
c) rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity podle národnostního principu
d) uzákonění všeobecného volebního práva pro muže

25. Který ze jmenovaných myslitelů byl současníkem Adama Smithe, ekonoma a autora díla
„Bohatství národů“:
a) John Locke
b) Karl Marx
c) Jean Jacques Rousseau
d) Ferdinand Lassalle

26. Který ze jmenovaných mužů nepatří mezi technické inovátory?
a) James Watt
b) George Stephenson
c) Robert Fulton
d) Antoine Louis de Saint-Just

27. Mezi Smetanovy opery nepatří:
a) Dvě vdovy
b) Čertova stěna
c) Má vlast
d) Prodaná nevěsta

28. Poddanská reforma spočívající v rozdělování půdy vrchnostenských dvorů a převádění
naturálních robot do podoby peněžních platů v době vlády Marie Terezie se nazývala:
a) ratihabice
b) reivindikace
c) ratifikace
d) raabizace

29. Která politická skupina byla v 60. letech 19. století v Čechách označována jako
„historická šlechta“?
a) šlechta podporující centralizaci habsburské monarchie
b) šlechta, která se orientovala na spolupráci s německými liberály a která usilovala o
zachování ústavního pořádku podle tzv. únorové ústavy
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c) šlechta podporující federalizaci habsburské monarchie
d) šlechta, jejímž programem bylo odmítnutí českého státního práva

30. Pojem „Nový úděl“ (New Deal) ve 30. letech 20. století označoval:
a) hospodářskou a sociální politiku amerického prezidenta F. D. Roosevelta
b) politiku amerického prezidenta C. Coolidge zaměřenou na zrušení rasové segregace
c) projekt ústavní reformy navržený americkým prezidentem W. Hardingem
d) program boje s důsledky velké hospodářské krize amerického prezidenta H. Hoovera

31. Určete, ze která z uvedených mezinárodních organizací si ve své zakládací listině vytkla
tyto základní cíle:
1. udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření,
aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiné porušení
míru a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního
práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů nebo situací, které by
mohly vést k porušení míru;
2. rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a
sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru;
3. uskutečňovat mezinárodní součinnost řešení mezinárodních problémů rázu hospodářského,
sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským
právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka anebo
náboženství;
4. být střediskem, které by uvádělo v soulad úsilí národů a dosažení těchto společných cílů.

a) Organizace spojených národů
b) Severoatlantická aliance
c) Společnost národů
d) Západoevropská unie

32. Laterna magica byla poprvé představena publiku na světové výstavě:
a) v Bruselu
b) v Montrealu
c) v Ósace
d) v Hannoveru

33. Jednotný základ získal slovenský protifašistický odboj přijetím
a) Memoranda slovenského národa
b) Vánoční dohody
c) Košického vládního programu
d) Pittsburské dohody
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34. Českoslovenští hokejisté se poprvé stali mistry světa v roce:
a) 1934
b) 1947
c) 1953
d) 1958

35. Významnou roli v politickém vývoji roku 1989 sehrál text pojmenovaný:
a) 2000 slov
b) Dopis A. Dubčeka G. Husákovi
c) petice Jihočeských matek
d) Několik vět

36. Označte odpověď, v níž jsou uvedeny jenom ty události, které se staly v mezidobí let
1648 – 1700:
a) povstání Bohdana Chmelnického, vizitace poddanského majetku v Čechách – tzv. Berní
rula, slavná revoluce v Anglii, bitva u Zenty
b) povstání Bohdana Chmelnického, vizitace poddanského majetku v Čechách – tzv. Berní
rula, slavná revoluce v Anglii, bitva u Naseby
c) povstání Bohdana Chmelnického, vizitace poddanského majetku v Čechách – tzv. Berní
rula, slavná revoluce v Anglii, poprava Juraje Jánošíka
d) povstání Bohdana Chmelnického, založení Francouzské akademie, slavná revoluce
v Anglii, bitva u Lützenu

37. Emžská depeše se týká propuknutí:
a) rakousko-sardinské války 1859
b) prusko-francouzské války 1870
c) prusko-rakouské války 1866
d) rusko-turecké války 1877

38. Který z uvedených pojmů se týká 17. století:
a) jakobíni
b) kataři
c) lelleveři
d) lollardi
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39. V roce 1942 proběhly tři bitvy, které změnily poměr sil mezi Osou a Spojenci. Vyberte
správnou odpověď:
a) bitva u Stalingradu, bitva o Midway, bitva u el-Alameinu
b) bitva u Kurska, bitva o Midway, bitva u el-Alameinu
c) bitva u Stalingradu, bitva o Iwožimu, bitva u el-Alameinu
d) bitva u Stalingradu, bitva o Midway, obrana Tobrúku

40. Uvolňování napětí mezi SSSR a USA v polovině 20. století je ze sovětské strany spojeno
především se jménem
a) N. S. Chruščova
b) L. I. Brežněva

c) A. I. Mikojana
d) A. A. Gromyka

41. K legislativnímu zákazu kočování Romů došlo v Československu v roce:
a) 1926
b) 1935

c) 1958
d) 1970

42. Inscenaci Člověk z půdy uvedlo v r. 1959 divadlo:
a) Semafor
b) Rokoko
c) Karlínské divadlo
d) Divadlo v Nuslích

43. Vstup Velké Británie do Evropských hospodářských společenství blokovala v 60.letech
20. století:
a) Spolková republika Německo
b) Itálie

c) Irsko
d) Francie

44. Tzv. Oranžová revoluce proběhla:
a) v roce 1974 v Portugalsku
b) v roce 1977 ve Španělsku
c) v roce 2003 v Gruzii
d) v roce 2007 na Ukrajině
45. První volby do Evropského parlamentu proběhly v roce:
a) 1949
b) 1957
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46. S holocaustem čs. Romů jsou spojena
místa:
a) Kunštát u Hodonína
b) Vsetín

c) Krásné Březno
d) Terezín

47.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svrchovaná rovnost, respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti;
Zdržení se hrozby silou a použití síly;
Neporušitelnost hranic;
Územní celistvost států;
Mírové urovnávání sporů;
Nevměšování do vnitřních záležitostí;
Respektování lidských práv a základních svobod včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství a
přesvědčení;
8. Rovnoprávnost a sebeurčení národů;
9. Spolupráce mezi státy;
10. Svědomité plnění závazků podle mezinárodního práva.

Těchto deset zásad mezinárodní spolupráce obsahuje dokument:
a) Zakládací listina Společnosti národů
b) Charta OSN
c) Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
d) Briand-Kellogův pakt

48. Tzv. Říjnovým diplomem byla v habsburské monarchii:
a) odvolána tzv. oktrojovaná ústava z r. 1849
b) obnoven ústavní život v monarchii roku 1860
c) provedena dualizace monarchie r. 1867
d) uzavřen český zemský sněm r. 1913

49. Zásadní dílo o českém státě v době Jagellonců napsal:
a) František Kavka
b) Rudolf Urbánek

c) Josef Macek
d) Josef Šusta

50. Který z uvedených českých spisovatelů nebyl židovského původu:
a) Karel Poláček
b) František Langer
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