
Přijímací test Nmgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 2021, verze A, celkem 100 bodů 

Registrační číslo: 

Zakroužkujte správnou odpověď, neškrtejte! U otázek a), b), c) d) je pouze jedna možnost 

správná – Vypněte své mobilní telefony! Děkujeme. 

 

1) Uveďte název mnišského řádu, kterému patřily ve 13. století kláštery Zlatá Koruna a 

Vyšší Brod:2  

 

 

2) Od poloviny 5. století do roku 534 existovalo v severní Africe království germánského 

kmene:2  

a) Vizigótů                      b) Ostrogótů                        c) Vandalů             d) Langobardů 

  

3) Kníže Vratislav II. získal jako první český panovník královskou korunu od římského 

krále:2 

a) Jindřicha I.                   b) Jindřicha II.                    c) Jindřicha III.      d) Jindřich IV. 

 

4) Český král Vladislav Jagellonský se za svého života nemohl setkat s:2 

a) polským králem Kazimírem IV. Velikým 

b) římským císařem Fridrichem III. Habsburským 

c) uherským králem Matyášem Korvínem 

d) anglickým králem Eduardem III. 

 

5) Vyberte správnou variantu chronologicky seřazených událostí 14. století od nejstarší 

po nejmladší:2 

a) tzv. inaugurační diplomy, smrt Václava III., tzv. domažlické úmluvy, bitva u Kresčaku 

b) bitva u Kresčaku, smrt Václava III., tzv. inaugurační diplomy, tzv. domažlické úmluvy 

c) smrt Václava III., tzv. domažlické úmluvy, tzv. inaugurační diplomy, bitva u Kresčaku 

d) smrt Václava III., tzv. inaugurační diplomy, tzv. domažlické úmluvy, bitva u Kresčaku 

 

6) Vyberte správnou variantu chronologicky seřazených událostí 16. století od nejstarší 

po nejmladší:2  

a) bitva u Moháče, edikt nantský, odstoupení římského císaře Karla V., Šmalkaldská válka 

b) bitva u Moháče, edikt nantský, Šmalkaldská válka, odstoupení římského císaře Karla V. 

c) bitva u Moháče, Šmalkaldská válka, odstoupení římského císaře Karla V., edikt nantský 

d) bitva u Moháče, Šmalkaldská válka, edikt nantský, odstoupení římského císaře Karla V. 

 

7) Ve kterém městě byl 25. února 1634 zavražděn velitel císařských vojsk Albrecht z 

Valdštejna?2   

a) v Plzni                   b) v Chebu                  c) v Magdeburku               d) v Praze 

 

 



8) Císařovna Marie Terezie definitivně přišla o Slezsko ve prospěch Pruska v průběhu:2 

a) války o španělské dědictví                           b) války o rakouské dědictví   

c) sedmileté války                                            d) války o bavorské dědictví 

 

9) Které z uvedených bitev se říká „bitva národů“?2  

 a) u Lipska  b) u Slavkova  c) u Solferina  d)  u Wagramu 

 

10) Velké selské povstání v roce 1680 propuklo za vlády:2  

 a) Leopolda I.             b) Josefa I.           c) Ferdinanda I.      d) Františka I. 

 

11) Bývalá jezuitská kolej v Praze, která se jmenuje Klementinum, je v současnosti 

sídlem:2 

a) Parlamentu ČR        b) Senátu ČR      c) Nejvyššího soudu ČR    d) Národní knihovny ČR 

 

12) Které z uvedených tvrzení je nesprávné?2 

a) Dne 28. června 1914 začala Velká válka (1. světová válka).                          

b) Polní maršál Konrád von Hötzendorf byl náčelníkem generálního štábu rakousko-uherské  

armády.                               

c) V roce 1917 vstoupily do Velké války (1. světové války) USA.                                

d) Po smrti císaře Františka Josefa I. (1916) se jeho nástupcem stal Karel I.. 

 

13) V prosinci 1981 vyhlásil v Polsku výjimečný stav:2 

a) Wojciech Jaruzelski      b) Józef Pilsudski       c) Wladyslav Gomulka     d) Edward Gierek 

 

14) Otto von Bismarck byl:2 

a) německý kancléř           b) německý básník     c) německý prezident    d) německý fotbalista  

 

15) Zakladatelem exilového nakladatelství ´68 Publischers v Torontu byl:2 

a) Josef Škvorecký            b) Milan Kundera      c) Jaroslav Seifert          d) Antonín Dvořák 

 

16) Autorem historických románů Mládí krále Jindřicha IV. a Zrání krále Jindřicha IV. 

byl:2 

a) Thomas Mann       b) Heinrich Mann          c) Friedrich Dürrenmatt       d) Günter Grass 

 

17) Románovou baladu Nikola Šuhaj loupežník napsal:2 

a) Petr Bezruč            b) Vladislav Vančura             c) Karel Čapek          d) Ivan Olbracht               

 

18) Vlastenecké muzeum (dnešní Národní muzeum) vzniklo:2 

a) na konci 18. století    b) za 2. světové války       c) v první půli 19. století   d) v roce 1918 

 

19) Nositelem Nobelovy ceny za chemii je:2 

a) Jaroslav Seifert           b) Jaroslav Heyrovský        c) Otto Wichterle           d) Nikola Tesla 

 

 



20) Nástupcem Antonína Zápotockého ve funkci prezidenta ČSR byl:2 

a) Klement Gotwald      b) Jan Masaryk       c) Antonín Novotný        d) Ludvík Svoboda 

 

21) Prvním prezidentem České republiky byl:2 

a) Gustáv Husák                  b) Václav Klaus            c) Miloš Zeman        d) Václav 

Havel 

 

22) Česká republika se stala členem Evropské unie v roce:2  

a) 1993                          b) 1999                                 c) 2000                     d) 2004  

 

23) Jaké byly hlavní příčiny tzv. stoleté války mezi Francií a Anglií?4 

 

 

 

 

 

24) V čem spočívala myšlenka Jana Kalvína o tzv. predestinaci?4 

 

 

 

 

 

25) Kdo byl Ignác z Loyoly?4 

 

 

 

 

26) Co rozumíte pod pojmem holokaust?4 

 

 

 

 

 

 

 

27) Vysvětlete termín industrializace.4 

 

 

 

 

 

 



28) Jaké byly podle vás hlavní příčiny vítězství KSČ v Čechách a na Moravě ve volbách 

do Ústavodárného shromáždění Československé republiky v květnu 1946?4  

 

 

 

 

29) Čím se zabývá filatelie?4 

 

 

 

30) Vysvětlete, v čem spočívala politika appeasementu?4 

 

 

 
 

31) Jaké byly podle vás hlavní příčiny vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa v srpnu 1968?4     

 

 

 

 

32) K čemu sloužily v socialistickém Československu Lidové milice?4 

 

 

 

 

33) Organizace sdružující většinu evropských zemí socialistického bloku se česky 

označovala zkratkou RVHP. Co znamenala tato zkratka?4  

 

 

 

34) Uveďte, k jakým událostem došlo v době tzv. Palachova týdne. Kdy a kde k těmto 

událostem došlo?4 

 

 

 

 

35) Co vyráběla firma Laurin&Klement?4 

 

 

 

36) Vysvětlete, proč vzniklo a jakou plní úlohu Hnutí nezúčastněných zemí (států).4 



Vyhodnocení přijímacího testu nav. mgr. Učitelství, verze A, červen 2021 

1) cisterciáci; 

2) C; 

3) D; 

4) D; 

5) D; 

6) B; 

7) B; 

8) B; 

9) B; 

10) A; 

11) D; 

12) A; 

13) A; 

14) A; 

15) A; 

16) B; 

17) D; 

18) C; 

19) B; 

20) D; 

21) D; 

22) D; 

23) Spor o Flandry a anglické kontinentální državy; vymření Kapetovců a nástup dynastie Valois ve Francii; 

nároky anglického krále Eduarda III. jako vnuka Filipa IV. Sličného na francouzský trůn.,  

24) Predestinace – předurčení. Každý člověk má předem určen Bohem osud po smrti, buď bude zatracen, nebo 

spasen. Protože žádný smrtelník nemůže vědět, jaký mu Bůh přichystal osud, musí v pozemském světě žít 

podle nejpřísnějších křesťanských zásad, aby se dočkal spásy.,  

25) Zakladatel Tovaryšstva Ježíšova,  

26) Nacistická politika řízeného a státem podporovaného hromadného vyvražďování židovského obyvatelstva. 

Přestože hlavní obětí byli Židé, holokaust se dotkl dalších skupin obyvatelstva – Romů, mentálně postižených, 

homosexuálů.,  

27) Proměna převážně agrární společnosti ve společnost založenou na strojní, průmyslové výrobě. Proces 

industrializace souvisel s vědecko-technickou revolucí v 18. a 19. století., 28) Všeobecná sympatie k SSSR a 

k levicovým myšlenkám po 2. světové válce, nedůvěra k tradičním prvorepublikovým politickým stranám., 29) 

Filatelie je obor, který se zabývá známkami, kolky, jejich vzhledem a výrobou.,  

30) Pacifistický politický směr, jehož hlavním cílem bylo vyhnout se válce i za cenu ústupků agresivní politice 

některých států., 31) Snaha L. I. Brežněva zastavit vojenskými prostředky obrodný proces v Československu, 

který byl v Moskvě vnímán jako ohrožení socialismu.,  

32) Ozbrojená ochrana továren a výrobních podniků. Vznikají po únoru 1948. Na sklonku 80. let 20. století 

byly nasazeny při potlačování demonstrací proti komunistickému režimu.,  

33) Rada vzájemné hospodářské pomoci,  

34) Období demonstrací v Praze na Václavském náměstí v lednu 1989. Široké vyjádření nespokojenosti občanů 

s komunistickým režimem. Demonstrace trvaly pět dní, proti demonstrantům zasáhly bezpečnostní složky, byli 

zranění, vlna zatýkání, především v řadách disentu, zatčení a uvěznění V. Havla. Reakce československých 

státních orgánů byla západními zeměmi odsouzena jako porušování lidských práv.,  

35) Jízdní kola, jízdní kola s pomocným motorkem, motocykly, automobily.,                                                            

36) Mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou země, které nejsou zapojeny do žádných mocenských bloků. 

Vznik organizace spadá do období polarizace světa v době studené války. 



Přijímací test Nmgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, celkem 100 bodů, verze B, červen 2021 

Registrační číslo: 

Zakroužkujte správnou odpověď, neškrtejte! U otázek a), b), c) d) je pouze jedna možnost 

správná – Vypněte své mobilní telefony! Děkujeme. 

 

1) Uveďte jméno rytířského řádu, který se v 60. letech 12. století usadil v areálu 

budoucího Menšího Města pražského a sídlí zde do současnosti. Můžete uvést některý 

z jeho historických názvů nebo současné pojmenování.2 
  

 

 

2) Na konci 5. století založil germánský kmen, jehož nejvýznamnějším vládcem byl 

Theodorich Veliký, království s jádrem v Itálii. Jak se tento germánský kmen 

jmenoval?2 

a) Vizigóti                  b) Ostrogóti                     c) Vandalové             d) Langobardi 

  

3) Pražské biskupství bylo založeno za vlády českého knížete:2 

a) Boleslava I.            b) Boleslava II.               c) Boleslava III.         d) Břetislava I. 

 

4) Český král Přemysl Otakar I. se za svého života nemohl setkat s:2 

a) francouzským králem Filipem II. Augustem 

b) římským císařem Fridrichem II. Štaufským 

c) římským císařem Otou IV. Brunšvickým 

d) anglickým králem Eduardem I. 

 

5) Vyberte správnou variantu chronologicky seřazených událostí z doby husitských 

válek od nejstarší po nejmladší:2 

a) bitva na Vítkově, svatohavelský sněm, čáslavský sněm, dojednání tzv. soudce chebského 

b) bitva na Vítkově, čáslavský sněm, svatohavelský sněm, dojednání tzv. soudce chebského 

c) bitva na Vítkově, dojednání tzv. soudce chebského, čáslavský sněm, svatohavelský sněm 

d) bitva na Vítkově, čáslavský sněm, dojednání tzv. soudce chebského, svatohavelský sněm 

 

6) Matyáš Korvín byl korunován na českého krále v:2 

a) Prešpurku                 b) Brně                      c) Olomouci                   d) Praze 

 

7) Svatováclavská smlouva řešila spory mezi:2 

a) městy a šlechtou      b) králem a šlechtou     c) králem a papežem       d) zemany a šlechtou 

 

8) Vyberte správnou variantu chronologicky seřazených událostí 17. století od nejstarší 

po nejmladší:2  

a) 3. pražská defenestrace, zavraždění Albrechta z Valdštejna, vydání Obnoveného 

zřízení zemského pro Čechy, uzavření Vestfálského míru 



 

b) 3. pražská defenestrace, uzavření Vestfálského míru, vydání Obnoveného zřízení 

zemského pro Čechy, zavraždění Albrechta z Valdštejna 
 

c) 3. pražská defenestrace, vydání Obnoveného zřízení zemského pro Čechy, 

zavraždění Albrechta z Valdštejna, uzavření Vestfálského míru 
 

d) 3. pražská defenestrace, zavraždění Albrechta z Valdštejna, uzavření Vestfálského 

míru, vydání Obnoveného zřízení zemského pro Čechy 

 

9) Významný barokní šlechtic a mecenáš Fr. Ant. Špork zaměstnával:2 

a) sochaře Parléře v Mikulově                       b) malíře Michelangela v Roudnici nad Labem 

c) sochaře M. B. Brauna na Kuksu               d) malíře Picassa v Lysé nad Labem 

 

10) Války o habsburské dědictví v 18. století nevedl/a:2 

a) Karel Albert Bavorský                              b) Marie Terezie 

c) František Štěpán Lotrinský                      d) Jindřich Matyáš Thurn 

 

11) Které z uvedených bitev se říká „bitva tří císařů“?2  

 a) u Lipska           b) u Slavkova                  c) u Solferina           d)  u Wagramu 

 

12) Které z uvedených tvrzení je nesprávné?2 

a) V letech 1827-1836 byla uvedena do provozu koněspřežná dráha na trase České 

Budějovice-Linec-Gmunden.                          
 

b) V roce 1827 si nechal patentovat pohon lodě pomocí parního stroje a lodního 

šroubu český vynálezce Josef Ressel.                             
 

c) Firma Ringhoffer v Praze na Smíchově vyráběla v 19. století železniční vagóny a 

tramvaje.                               
 

d) Václav Klement a Václav Laurin začali od roku 1895 vyrábět tkalcovské stroje. 

 

13) Kdo byl hlavním autorem pětidílného Slovníku česko-německého z let 1830-1835?2 

a) T.G. Masaryk      b) Josef Dobrovský       c) Josef Jungmann     d) František Palacký 

 

14) Jakou významnou vládní funkci zastával v letech 1849-1859 Alexander Bach?2 

a) ministr vnitra Rakouského císařství           

b) ministr spravedlnosti Rakouského císařství      

c) ministr zahraničí Rakouského císařství     

d) předseda ministerské konference Rakouského císařství  

 

15) Který z uvedených mužů byl významný architekt?2 

a) Jan Kaplický            b) Václav Kaplický            c) Jaroslav Seifert        d) Antonín Dvořák 

 

 



16) Autorem románu Plechový bubínek byl:2 

a) Thomas Mann       b) Heinrich Mann          c) Friedrich Dürrenmatt       d) Günter Grass 

 

17) Autorem humoristické novely Rozmarné léto byl:2 

a) Petr Bezruč            b) Vladislav Vančura             c) Karel Čapek          d) Ivan Olbracht               

 

18) V areálu premonstrátského kláštera Strahov v Praze sídlí významná kulturní 

instituce. Vyberte z nabízených možností, která to je:2 

a) Národní muzeum                                       b) Národní knihovna ČR        

c) Památník národního písemnictví               d) Národní galerie Praha 

 

19) Vyberte událost československých a světových dějin, která se v nestala v roce 1953:2 

a) Proběhla československá měnová reforma.           
 

b) Vypukla Suezská krize, která přerostla v krátký ozbrojený konflikt mezi Egyptem, 

Izraelem, Francií a Velkou Británií.         
 

c) OSN podepsala se zástupci Severní Koreje a Číny Dohodu o příměří, čímž byla 

ukončena Korejská válka.            
 

d) Zemřel československý prezident Klement Gottwald. 

 

20) Impulsem k vlně destalinizace ve východním bloku během druhé poloviny 50. let 20. 

století byl/a/o:2 

a) ozbrojené povstání v Poznani a Budapešti      

b) povstání proti sovětské správě v Berlíně        

c) ukončení vlny monstrprocesů s členy komunistických stran v sovětských satelitech        

d) tajný projev N. S. Chruščova na XX. sjezdu KSSS 

 

21) Paní Eliška Junková se proslavila jako:2 

a) hudební skladatelka    b) spisovatelka         c) automobilová závodnice        d) atletka 

 

22) Který z uvedených herců se narodil v Liberci?2  

a) Oldřich Nový              b) Vlasta Burian       c) Jaroslav Marvan        d) František Filipovský  

 

23) Co nebo kdo byl tzv. soudce chebský?4 

 

 

 

 

 

24) Kdo byl Antonio Marini z Grenoblu?4 

 

 

 



25) Vysvětlete termín samizdat?4 

 

 

 

 

 

 

 

26) Co rozumíte pod pojmem holokaust?4 

 

 

 

 

 

 

 

27) Vysvětlete termín industrializace.4 

 

 

 

 

 

 

 

28) Čemu (jakému období) se v německé terminologii říká Sitzkrieg?4  

 

 

 

 

 

 

29) Jaký je rozdíl mezi genealogií a genetikou?4 

 

 

 

 

 

 

30) Vysvětlete, v čem spočívala politika appeasementu?4 

 

 

 

 

 



31) Co řešil Marshallův plán?4     

 

 

 

 

 

 

32) Vysvětlete pojem osvícenství.4 

 

 

 

 

 

   

33) Čím se zabývá historická antropologie?4  

 

 

 

 

 

 

34) Vysvětlete, jakým způsobem souvisela urbanizace s průmyslovou revolucí?4 

 

 

 

 

 

 

35) V jakém odvětví působila firma, kterou založili pánové Emil Kolben a Čeněk Daněk? 

Uveďte několik příkladů výrobků této firmy.4 

 

 

 

 

 

 

 

36) Jakou úlohu v komunistickém Československu plnila organizace, která měla zkratku 

PS VB?4 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení přijímacího testu nav. mgr. Učitelství, verze B, 100 bodů, červen 2021 

1) johanité  

(Rhodští rytíři, Řád maltézských rytířů);  

2) B;  

3) B;  

4) D;  

5) B;  

6) C;  

7) A;  

8) C;  

9) C;  

10) D;  

11) B;  

12) D;  

13) C;  

14) A;  

15) A;  

16) D;  

17) B;  

18) C;  

19) B;  

20) D;  

21) C;  

22) B;  

 

23) Soudce chebský (Soudce sjednaný v Chebu) je název pro dohodu, která byla uzavřena 

v Chebu 18. května 1432 mezi zástupci husitů a legáty basilejského koncilu. Dohoda 

upravovala podmínky jednání husitů na koncilu,  

 

24) Antonio Marini z Grenoblu byl politický myslitel a ekonom, ale věnoval se také technice 

a vynalézání. Působil na dvoře českého krále Jiřího z Poděbrad, kde se podílel na projektu 

unie evropských křesťanských panovníků (Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu), 

jehož vznik byl primárně motivován společnou obranou proti tureckému nebezpečí.,  

 

25) Socialistickým režimem zakázaná literatura exilových a domácích autorů vydávaná 

v zahraničí.,  

 

26) Nacistická politika řízeného a státem podporovaného hromadného vyvražďování 

židovského obyvatelstva. Přestože hlavní obětí byli Židé, holokaust se dotkl dalších skupin 

obyvatelstva – Romů, mentálně postižených, homosexuálů.,  

 

27) Proměna převážně agrární společnosti ve společnost založenou na strojní, průmyslové 

výrobě. Proces industrializace souvisel s vědecko-technickou revolucí v 18. a 19. století.,  

 

28) Sitzkrieg (Podivná válka) je německé označení počátečního období druhé světové války 

na západní frontě, kdy v důsledku pasivity Francie a Velké Británie přes vyhlášení války 

Německu nebyla vyvíjena téměř žádná bojová činnost. Toto období skončilo německým 

napadením Francie.,  

 

29) Genealogie je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, jež 

vyplývají z jejich společného rodového původu. Genetika je biologická věda, která se zabývá 

dědičností, proměnlivostí organismů a jejími příčinami.,  



 

30) Pacifistický politický směr, jehož hlavním cílem bylo vyhnout se válce i za cenu ústupků 

agresivní politice některých států., 31) Plán hospodářské pomoci evropským zemím po 2. sv. 

válce. Československo se chtělo k plánu připojit, ale nakonec pod tlakem SSSR od něho 

odstoupilo.,  

 

32) Osvícenství je filozofický směr, odmítající barokní zbožnost, pověry, pragmaticky a 

racionální se orientuje na řešení problémů, vede k občanské orientaci společnosti (stát nemusí 

řídit šlechta v úřadech, církev nemusí mít rozhodující slovo ve vzdělávání).,  

 

33) Historická antropologie studuje konkrétního jedince, jeho jednání, postoje, pocity, způsob 

myšlení a snaží se ho interpretovat v rámci jeho dobového způsobu vnímání.,  

 

34) Rozvoj průmyslové výroby, výstavba továren, rozmach těžby uhlí vyžaduje velké 

množství nových pracovních sil. Příliv venkovského obyvatelstva do měst, výstavba domů 

pro tovární dělníky.,  

 

35) Jedna z největších strojírenských firem (ČKD) v meziválečném Československu. Parní a 

elektrické lokomotivy, tramvaje, za druhé světové války tanky pro německou armádu.,  

 

36) Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti. Tvořili ji řadoví civilní občané, kteří se mohli hlásit 

dobrovolně do této služby. Měli pomáhat při dohledu nad dodržováním veřejného pořádku 

(např. při oslavách 1. máje). 

 



Přijímací test Nmgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 2021, verze C, celkem 100 bodů 

Registrační číslo: 

Zakroužkujte správnou odpověď, neškrtejte! U otázek a), b), c) d) je pouze jedna možnost 

správná – Vypněte své mobilní telefony! Děkujeme. 

1) Uveďte jméno řádu, který ve 12. století přišel do Čech s pomocí olomouckého biskupa 

Jindřicha Zdíka a v roce 1143 si založil svůj první klášter (v Praze) na Strahově.2 

  

2) Vyberte jméno germánského kmene, jehož říše se převážně rozkládala na 

Pyrenejském poloostrově a zanikla roku 711 pod náporem Arabů.2   

a) Vizigóti                      b) Ostrogóti                c) Vandalové             d) Langobardi 

  

3) První české mince, stříbrné denáry, se začaly razit za vlády českého knížete:2 

a) Boleslava I.              b) Boleslava II.             c) Boleslava III.              d) Břetislava I. 

4) Český král Václav II. se za svého života nemohl setkat s:2 

a) francouzským králem Filipem IV. Sličným 

b) římským králem Rudolfem Habsburským 

c) římským císařem Otou IV. Brunšvickým 

d) anglickým králem Eduardem I. 

 

5) Vyberte správnou variantu chronologicky seřazených událostí 15. století od nejstarší 

po nejmladší:2 

a) bitva u Lipan, svatohavelský sněm, smrt Ladislava Pohrobka, kutnohorský náboženský mír 

b) bitva u Lipan, smrt Ladislava Pohrobka, svatohavelský sněm, kutnohorský náboženský mír 

c) svatohavelský sněm, bitva u Lipan, kutnohorský náboženský mír, smrt Ladislava Pohrobka 

d) svatohavelský sněm, bitva u Lipan, smrt Ladislava Pohrobka, kutnohorský náboženský mír 

 

6) Která z uvedených osobností není spjata s obdobím husitských válek?2 

a) Bartošek z Drahonic      b) Čeněk z Vartenberka       c) Petr Žitavský     d) Jan Čapek ze Sán 

 

7) V roce 1526 padl český a uherský král Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče. Na 

území kterého dnešního státu leží Moháč?2 

a) Maďarsko                   b) Rumunsko                      c) Chorvatsko                 d) Srbsko 

 

8) Seřaďte chronologicky správně základní epochy dějin umění od počátku středověku 

do konce 18. století:2  

a) románský sloh, gotika, klasicismus, rokoko, baroko, renesance 

b) románský sloh, gotika, renesance, baroko, rokoko, klasicismus 

c) románský sloh, gotika, baroko, rokoko, renesance, klasicismus 

d) románský sloh, gotika, rokoko, baroko, klasicismus, renesance 

 



9) Který z uvedených umělců pracoval pro českého krále Vladislava Jagellonského?2 

a) Mistr vyšebrodského oltáře                       b) Mistr Theodorik 

 

c) Mistr litoměřického oltáře                         d) Albrecht Dürer 

 

10) Vyberte jméno muže, který byl manželem Marie Terezie.2 

a) Karel Albert Bavorský                              b) Evžen Savojský 

c) František Štěpán Lotrinský                      d) Jindřich Matyáš Thurn 

 

11) Vyberte bitvu, která nebyla součástí napoleonských válek.2  

 a) u Lipska           b) u Slavkova                  c) u Solferina       d)  u Wagramu 

 

12) Které z uvedených tvrzení je nesprávné?2 

a) V roce 1880 si český vynálezce František Křižík nechal patentovat zdokonalenou 

obloukovou lampu.                         

 

b) Doktor Emil Holub podnikl v letech 1872-1879 a 1883-1887 dvě cesty do jižní 

Ameriky.                            

 

c) Nerealizovanou stavbu nové budovy Národní knihovny ČR (tzv. Chobotnice) 

navrhl architekt Jan Kaplický.                               

 

d) Autorem historického románu Kladivo na čarodějnice z roku 1963 byl Václav 

Kaplický. 

 

13) Autorem historického románu Bloudění s podtitulem Větší valdštejnská trilogie byl?2 

a) Václav Durych      b) Albrecht Dürer       c) Friedrich Dürrenmatt     d) Tomáš Durdík 

 

14) Jakou významnou vládní funkci zastával po vzniku ČSR Alois Rašín?2 

a) ministr vnitra          b) ministr spravedlnosti     c) ministr zahraničí    d) ministr financí 

 

15) Který z uvedených malířů je řazen ke klasické české moderně?2 

a) Vojtěch Hynais            b) Milan Knížák            c) Josef Čapek        d) Petr Brandl 

 

16) Autorkou románu Siréna (1935) z prostředí kladenského proletariátu byla:2 

a) Marie Pujmanová       b) Marie Majerová          c) Karolína Světlá       d) Eliška Krásnohorská 

 

17) Ke generaci Národního divadla se řadí:2 

a) František Ženíšek            b) Antonín Machek       c) Josef Mánes          d) Dušan Jurkovič              

 

18) V areálu bývalé jezuitské koleje Klementinum v Praze sídlí významná kulturní 

instituce. Vyberte z nabízených možností, která to je:2 

a) Národní muzeum                                       b) Národní knihovna ČR        

c) Památník národního písemnictví               d) Národní galerie Praha 



19) Vyberte událost československých a světových dějin, která se v nestala v roce 1953:2 

a) Zemřel Josif Vissarionovič Stalin.           

b) N. S. Chruščov v tajném projevu na XX. sjezdu KSSS kritizoval Stalinovy zločiny.         

c) Současná anglická panovnice Alžběta II. byla korunována královnou Spojeného království.           

d) Zemřel československý prezident Klement Gottwald. 

 

20) Joseph McCarthy byl:2 

a) americký republikánský politik a senátor za stát Wisconsin     

b) anglický hudebník, zpěvák a baskytarista skupiny The Beatles       

c) spoluzakladatel sítě rychlého občerstvení McDonalds        

d) americký ministr obrany v letech 1961-1968 

 

21) Paní Dana Zátopková se proslavila jako:2 

a) hudební skladatelka    b) spisovatelka         c) automobilová závodnice        d) atletka 

 

22) Který z uvedených herců působil v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a v Liberci také 

zemřel (2016)?2  

a) Oldřich Nový              b) Vlasta Burian       c) Jaroslav Marvan        d) František Peterka  

 

23) V čem spočíval význam cyrilometodějské misie na Velkou Moravu?4 

 

 

24) Kdo byl Petr z Aspeltu a jaký byl jeho vztah k českému prostředí?4 

 

 

 

25) Co obsahovaly tzv. inaugurační diplomy, které nechal v letech 1310 a 1311 vydal 

český král Jan Lucemburský?4 

 

 

 

26) Jaké byly příčiny husitských válek?4 

 

 

27) Vysvětlete termín Česká konfese.4 

 

 

 

28) Čemu (jakému období) se v německé terminologii říká Sitzkrieg?4  



29) Jaký je rozdíl mezi diplomacií a diplomatikou?4 

 

 

 

 

30) Vyjmenujte členy koalice, kteří v době Krymské války (1853-1856) bojovali proti 

Rusku?4 

 

 

 

31) Co řešil Marshallův plán?4     

 

 

 

 

 

32) Vysvětlete pojem Brežněvova doktrína.4 

 

 

 

   

33) Na jakém principu pracuje experimentální archeologie?4  

 

 

 

 

34) Vysvětlete, jakým způsobem souvisela urbanizace s průmyslovou revolucí?4 

 

 

 

 

35) V jakém odvětví působila firma, kterou založili pánové Emil Kolben a Čeněk 

Daněk? Uveďte několik příkladů výrobků této firmy.4 

 

 

 

 

 

36) Jakou úlohu v komunistickém Československu plnila organizace, která měla zkratku 

PS VB?4 

 



 

Vyhodnocení přijímacího testu nav. mgr. Učitelství, verze C, srpen 2021 

 

1) premonstráti;  

2) A;  

3) A;  

4) C;  

5) D;  

6) C;  

7) A;  

8) B;  

9) C;  

10) C;  

11) C;  

12) B;  

13) A;  

14) D;  

15) C;  

16) B;  

17) A;  

18) B;  

19) B;  

20) A;  

21) D;  

22) D;  

 

23) Jako liturgický jazyk se využívala staroslověnština, která byla pro prosté lidi srozumitelnější než 

latina, a proto mohli lépe chápat zásady křesťanství. Vznikají překlady evangelií do staroslověnštiny a 

současně se rodí původní literární tvorba, byl sestaven první zákoník Zákon sudnyj ljudem.,  

24) Petr z Aspeltu působil jako kancléř na dvoře českého krále Václava II, po králově smrti se stal 

arcibiskupem v Mohuči. Byl prostředníkem mezi českými vyslanci a římským králem Jindřichem VII. 

Lucemburským při jednání o obsazení českého trůnu. Doprovázel Jana Lucemburského do Českého 

království jako jeden z jeho rádců.,  

25) V roce 1310 vydán diplom pro Čechy, v roce 1311 pro Moravu. Král nebude dosazovat do 

královských úřadů cizince, úřady a majetky mohou získávat jen v zemi usedlí Čechové a Moravané, 

šlechta není povinná poskytovat králi vojenskou pomoc v případě králova tažení za hranice Českého 

království, všeobecnou berni smí král vypsat bez souhlasu šlechty pouze v případě korunovace a sňatku 

v královské rodině.,  

26) Kritika církevních poměrů (světský život kléru, mnohoobročnictví, simonie), reformátoři požadovali 

nápravu (reformu) církve. V důsledku morových epidemií konce 14. a začátku 15. století vzrůstá laická 

zbožnost. Oslabení královské moci vede k vzestupu lapkovství, vypovídání soukromých válek, což 

celkově způsobuje nestabilitu země a hospodářské škody.,  

27) Česká konfese (Confessio Bohemica) bylo společné vyznání víry české nekatolické šlechty na 

zemském sněmu v roce 1575.,  

28) Sitzkrieg (Podivná válka) je německé označení počátečního období druhé světové války na západní 

frontě, kdy v důsledku pasivity Francie a Velké Británie přes vyhlášení války Německu nebyla vyvíjena 

téměř žádná bojová činnost. Toto období skončilo německým napadením Francie.,  



29) Diplomacie znamená udržování vztahů mezi různými státy a řešení mezinárodních problémů. 

Diplomatika je pomocná věda historická, která se věnuje studiu písemností úřední povahy.,  

30) Velká Británie, Francie, Turecko, Sardinské království. Může být uvedeno také Rakousko, které sice 

stálo na straně koalice, ale do války aktivně nezasáhlo.,  

31) Plán hospodářské pomoci evropským zemím po 2. sv. válce. Československo se chtělo k plánu 

připojit, ale nakonec pod tlakem SSSR od něho odstoupilo.,  

32) Brežněvova doktrína je označení pro politiku omezené suverenity v rámci bloku socialistických zemí. 

Pokud vývoj v těchto zemích je hodnocen jako ohrožení socialismu, může dojít i k vojenskému zásahu ze 

strany členů bloku (třeba 21. 8. 1968).,  

33) Experimentální archeologie se snaží co nejvíce přiblížit životní podmínky člověka v dávných dobách 

prostřednictvím budování dobových obydlí, používání co nejvěrnějších napodobenin nástrojů. Cílem je 

poznat úskalí každodenního života při použití dobových technologií a nástrojů.,  

34) Rozvoj průmyslové výroby, výstavba továren, rozmach těžby uhlí vyžaduje velké množství nových 

pracovních sil. Příliv venkovského obyvatelstva do měst, výstavba domů pro tovární dělníky, vznik 

dělnických čtvrtí.,  

35) Jedna z největších strojírenských firem (ČKD) v meziválečném Československu. Parní a elektrické 

lokomotivy, tramvaje, za druhé světové války tanky pro německou armádu.,  

36) Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti. Tvořili ji řadoví civilní občané, kteří se mohli hlásit dobrovolně 

do této služby. Měli pomáhat při dohledu nad dodržováním veřejného pořádku (např. při oslavách 1. 

máje). 
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