
Přijímací test 2022 – bakalářské studium Historická a muzeologická studia, celkem 100 bodů - verze A 

 

 

Registrační číslo: 

 

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

Vypněte své mobilní telefony! Děkujeme. 

 

 

1) Vyberte jméno franckého panovníka, který roku 735 korunován porazil muslimské vojsko v bitvě  

u Poitiers.2 

 a) Chlodvík I.             b) Karel Martel              c) Pipin III.               d) Karel I. Veliký 

 

2) Jak se jmenovala původní polská knížecí a později královská dynastie, která v Polsku vládla                 

do roku 1370?2  

 a) Mojmírovci             b) Arpádovci                c) Rurikovci               d) Piastovci 

 

3) Vyberte tvrzení, které je nesprávné.2 

a) Slavníkovec Vojtěch byl zvolen druhým pražským biskupem na hradišti Levý Hradec. 

b) Kníže Boleslav I. nechal razit první české stříbrné mince – denáry. 

c) K vyvraždění Slavníkovců na Libici v roce 995 došlo za vlády knížete Boleslava III. 

d) První mnišský řád, který se usadil v Čechách v 10. století, byli benediktýni. 

 

4) V roce 1095 požádal byzantský císař Alexios I. Komnénos papeže Urbana II. o vojenskou pomoc 

proti:2 

a) Arabům                 b) seldžuckým Turkům        c) Mongolům          d) osmanským Turkům 

 

5) Kdo byl Jindřich Zdík?2 

a) pražský biskup     b) vyšehradský kanovník     c) olomoucký biskup    d) benediktýnský opat 

 

6) Vyberte správnou variantu chronologicky seřazených událostí 13. století od nejstarší po nejmladší:2 

a) bitva na Moravském poli, smrt římského císaře Fridricha II. Štaufského, bitva u Bouvines, poprava 

Záviše z Falkenštejna pod hradem Hluboká 

 

b) bitva u Bouvines, poprava Záviše z Falkenštejna pod hradem Hluboká, bitva na Moravském poli, 

smrt římského císaře Fridricha II. Štaufského 

 

c) smrt římského císaře Fridricha II. Štaufského, bitva u Bouvines, bitva na Moravském poli, poprava 

Záviše z Falkenštejna pod hradem Hluboká 

 

d) bitva u Bouvines, smrt římského císaře Fridricha II. Štaufského, bitva na Moravském poli, 

poprava Záviše z Falkenštejna pod hradem Hluboká 

 

7) Prvním architektem a stavitelem pražské katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Ludmily byl               

od roku 1344:2 

a) mistr Matyáš z Arrasu    b) mistr Petr Parléř      c) mistr Vilém      d) první mistr je neznámý 

 



8) Komu byl určen a čeho se týkal stížný list české a moravské šlechty z 2. září 1415?2 

a) List byl určen římskému králi Zikmundovi Lucemburskému a protestovalo se v něm proti sesazení 

Václava IV. z římského trůnu. 

 

b) List byl určen koncilu v Kostnici a protestovalo se v něm proti upálení mistra Jana Husa. 

 

c) List byl určen českému králi Václavovi IV. a protestovalo se v něm proti zvyšování daní. 

 

d) List byl určen římskému papeži a protestovalo se v něm proti přetrvávajícímu velkému 

papežskému schizmatu. 

 

9) Filippo Brunelleschi byl italský renesanční:2 

a) spisovatel                     b) malíř                   c) architekt            d) hudební skladatel 

 

10) Z jaké dynastie pocházel římský císař Fridrich III.?2 

 a) Wittelsbachů                b) Habsburků           c) Štaufů              d) Hohenzollernů 

 

11) Zakladatelem Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) byl:2 

a) Ignác z Loyloly           b) Ulrich Zwingli      c) Jan Gerson       d) Thomas Cranmer 

 

12) Co bylo obsahem tzv. ediktu nantského, který v roce 1598 vydal francouzský král Jindřich IV.?2 

a) Stanovil katolictví jako jedinou uznávanou víru ve Francii. 

b) Zrovnoprávnil francouzské protestanty (hugenoty) s katolíky. 

c) Stanovil protestantství jako jedinou uznávanou víru ve Francii. 

d) Zavedl absolutistickou vládu francouzského krále. 

 

13) Jan Ámos Komenský je pohřben ve městě Naarden. Na území kterého dnešního státu Naarden 

leží?2 

a) Belgie                      b) Německo                   c) Lucembursko          d) Nizozemsko 

 

14) V letech 1700-1721 se odehrála tzv. Velká severní válka, která byla definitivně ukončena mírem 

v Nystadu. Které dvě mocnosti Nystadský mír uzavřely?2 

a) Dánsko-Švédsko              b) Polsko-Švédsko       c) Rusko-Švédsko      d) Dánsko-Polsko 

 

15) K nejvýznamnějším z českých barokních malířů patří:2 

a) Benedikt Rejt                   b) Emil Filla                   c) Karel Škréta        d) Jan Zrzavý 

 

16) Jak se v německy psané literatuře označuje bitva u Slavkova?2 

a) Schlacht bei Austerlitz  

b) Schlacht bei Alerheim  

c) Schlacht bei Aspern  

d) Schlacht bei Anzen 

 

17) Se kterým státem se vojensky střetlo Prusko v roce 1864?2 

a) Dánsko                 b) Rakousko                   c) Francie                 d) Rusko 

 



18) Do kolikátého století poslal Svatopluk Čech svého literárního hrdinu pana Broučka?2 

a) 14.                         b) 15.                             c) 16.                        d) 17. 

 

19) Kdo byl autorem pomníku mistra Jana Husa v Praze na Staroměstském náměstí?2 

a) Josef Zítek            b) Vojtěch Náprstek       c) Ladislav Šaloun            d) Josef Schulz 

 

20) Kde je v současné době vystaven vzácný relikviář svatého Maura z první třetiny 13. století?2 

a) zámek Chyše     b) zámek Bečov nad Teplou    c) zámek Kynžvart     d) zámek Valeč 

 

21) Autorem knihy Život a dílo Jeronýma Pražského: zpráva o výzkumu je:2 

a) František Šmahel           b) Petr Čornej        c) František Kavka         d) Jiří Spěváček 

 

22) Který z uvedených mužů byl ministrem financí Československé republiky?2 

a) Karel Kramář      b) Jan Masaryk       c) Alois Rašín        d) Alois Švehla 

 

23) Odkud pocházel český herec a komik Vlasta Burian?2 

a) z Jablonce nad Nisou         b) z Hrádku nad Nisou        c) z Liberce       d) z Prahy 

 

24) V jakém architektonickém slohu bylo vybudováno Stavovské (Tylovo) divadlo?2 

a) gotickém                      b) neorenesančním          c) klasicistním       d) funkcionalistickém 

 

25) Operu Řecké pašije složil:2 

a) Bedřich Smetana     b) Antonín Dvořák       c) Leoš Janáček     d) Bohuslav Martinů 

 

26) Autorem románu Tankový prapor byl:2 

a) Jaroslav Seifert              b) Josef Škvorecký        c) Josef Čapek             d) Karel Čapek 

 

27) Kdo režíroval film Obsluhoval jsem anglického krále podle stejnojmenného románu Bohumila 

Hrabala?2 

a) Jiří Menzel                     b) Miloš Forman            c) Jan Scmidt             c) Otakar Vávra 

 

28) Vitorazsko je název území, které je rozděleno hranicí mezi Českou republikou a:2 

a) Polskem                         b) Německem                 c) Rakouskem            d) Slovenskem 

 

29) Ke každé události 20. století přiřaďte správný rok. Do rámečku napište písmeno, pod kterým je 

uvedena správná varianta.4 

 1) Proces se skupinou Milady Horákové                 a) 1961 

 2) Vybudování Berlínské zdi                                    b) 1956 

 3) Smrt Klementa Gottwalda                                    c) 1953 

 4) Suezská krize                                                        d) 1950 

 

 



30) Vyjmenujte členy kurfiřtského sboru (nikoliv jména konkrétních osob, ale jejich hodnosti), kteří 

volili římského krále.7 

 

 

 

31) Uveďte, co studuje sfragistika?4 

 

 

 

32) Vysvětlete termín samizdat.4 

 

 

 

 

33) Co byly tak zvané čtyři pražské artikuly a co obsahovaly?5 

 

 

 

 

34) Kdo byl Dwight D. Eisenhover?4 

 

 

 

35) Jaké byly důsledky bitvy u Suchých Krut v roce 1278?4 

 

 

 

36) Čím se proslavil Jiří Raška?4 

 

 

37) Vysvětlete termín „Sitzkrieg“.4 

 

 

 

38) Jaké byly příčiny druhé křížové výpravy do Svaté země?4  

 



Vyhodnocení 

Přijímací test 2022 – bakalářské studium Historická a muzeologická studia, celkem 100 bodů  verze A 

 

1) B 

2) D 

3) C 

4) B 

5) C 

6) D 

7) A 

8) B 

9) C 

10) B 

11) A 

12) B 

13) D 

14) C 

15) C 

16) A 

17) A 

18) B 

19) C 

20) B 

21) A 

22) C 

23) C 

24) C 

25) D 

26) B 

27) A 

28) C 

29) 1D, 2A, 3C, 4B 

 

30) český král, falckrabě rýnský, markrabě braniborský, vévoda saský, arcibiskupové kolínský, trevírský a 

mohučský, 31) Sfragistika se zabývá studiem pečetí,  

 

32) Socialistickým režimem zakázaná literatura exilových a domácích autorů vydávaná v zahraničí,  

 

33) Politický a náboženský program českých kališníků (husitů), artikuly obsahovaly přijímání pod obojí 

způsobou, svobodné hlásání slova Božího, zákaz světského panování kněží, potírání smrtelných hříchů,  

 

34) Voják, politik, vrchní velitel spojeneckých vojsk, která se v roce 1944 vylodila v Normandii, 34. 

prezident USA,  

 

35) Smrt českého krále Přemysla Otakara II., Království české bylo pět let bez panovníka pod správou 

markraběte Oty Braniborského, římského krále Rudolfa Habsburského a vratislavského knížete Jindřicha 

IV., v roce 1283 nastupuje na český trůn Přemyslův syn Václav,  

 

36) Skoky na lyžích, stal prvním československým vítězem na ZOH v Grenoblu v roce 1968,  

 

37) Sitzkrieg, též podivná válka, stav klidu zbraní na západní frontě od vyhlášení války Německu až do 

zahájení německého útoku na Francii v roce 1940,  

 

38) Pád prvního z tzv. křižáckých států ve Svaté zemi, kdy mosulský vládce Zengí dobyl hrabství Edessu. 
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