
Přijímací test Bc. studium, Dějepis se zaměřením na vzdělávání, celkem 50 bodů 

Registrační číslo: 

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

správná – Vypněte své mobilní telefony! Děkujeme. 

1) Heraldika je pomocná věda historická zabývající se2 

a) poštovními známkami 

b) starými knihami 

c) platidly (bankovkami, mincemi, atp.) 

d) erby 

2) Které tvrzení je nesprávné?2 

 a) Kosmova kronika vznikla v polovině 11. století. 

b) Přemysl Otakar II. padl v roce 1278 u Suchých Krut. 

c) Václav IV. byl synem Karla IV. 

d) Arnošt z Pardubic byl první pražský arcibiskup. 

3) Který světec nepocházel z Čech?2 

a) sv. Vojtěch                   b) sv. Zikmund             c) sv. Anežka              d) sv. Václav 

4) Ius regale montanorum vydal český král:2 

a) Václav I.             b) Václav II.                       c) Václav III.                    d) Jan Lucemburský 

5) Který z pražských univerzitních mistrů se zasloužil o vydání Dekretu kutnohorského           

1409? 

a) Jan Hus b) Jeroným Pražský c) Petr z Mladoňovic d) Václav IV.            

Lucemburský 

6) Co bylo tzv. mílové právo?2 

a) právo lovit zvěř do jedné míle ke šlechtickému sídlu 

b) právo ostřelovat město vzdálené nepřátelům na jednu míli 

c) právo stavět hradby města v obvodu max. 1 míli dlouhé 

d) právo, resp. povinnost neobsazovat tutéž živnost blíže než 1 míli od města, kde je               

provozována 

7) Ludvík Jagellonský padl ve válce s Turky v bitvě u:2 

a) Nikopole                   b) Varny                         c) Moháče                    d) Vídně 

 



 

8) Války o habsburské dědictví v 18. století nevedl:2 

a) Karel Albert Bavorský 

b) Marie Terezie 

c) František Štěpán Lotrinský 

d) Jindřich Matyáš Thurn 

9) Ve kterém městě se v červnu 1848 konal Slovanský sjezd?:2 

a) v Praze                            b) v Brně                    c) v Olomouci               d) v Kroměříži 

10) Patent o zrušení roboty vydal2 

a) Ferdinand III. roku 1648 

b) Fridrich Falcký roku 1619 

c) František Josef I. roku 1848 

d) Josef II. roku 1781 

11) Kdo byl Milan Rostislav Štefánik?2 

a) premiér uherské vlády před rokem 1918 

b) slovenský politik, zasloužil se o vznik Československa 

c) významný šlechtitel-sadař na počátku 19. století 

d) vynálezce turbíny a elektrické lampy 

12) Svatopluk Čech poslal svého literárního hrdinu pana Broučka do století:2 

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

13) K nejvýznamnějším z českých barokních malířů patří2 

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

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

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

15) Nositelem Nobelovy ceny za literaturu je2 

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

 

 

 

 

 

 



16) Jak řešil nástupnictví na českém knížecím stolci tzv. stařešinský zákon (jinak            

seniorátní princip)?4 

 

 

 

17) Uveďte jména čtyř manželek Karla IV.4 

 

 

 

18) Jaký je rozdíl mezi diplomacií a diplomatikou?4 

 

 

 

19) Ve kterém oboru pracoval a čím se proslavil Jaroslav Heyrovský?4 

 

 

 

20) Vysvětlete termín defenestrace.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení výsledků přijímacího testu, Bc. Studium, Dějepis se zaměřením na          

vzdělávání, vzor 

1) d; 2) a; 3) b; 4) b; 5) a; 6) d; 7) c; 8) d; 9) d; 10) c; 11) b; 12) b; 13) c; 14) c; 15) a; 

16) Po smrti vladaře se vlády ujímal nejstarší mužský žijící člen vládnoucí dynastie.; 17)              

Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská; 18) Diplomacie –           

řešení mezinárodních a vnitřních otázek politickou cestou (jednání), diplomatika – nauka o            

pramenech úřední povahy.; 19) chemie, vynález polarografu, nositel Nobelovy ceny; 20)           

Doslova svržení z okna. V Praze proběhly tři defenestrace (1419, 1483, 1618), 

 

 


