Přijímací test – navazující mgr. studium Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ, 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, který v Čechách působil od 10. století: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 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) V roce 1393 zemřel na staroměstské rychtě na mučidlech generální vikář:2
a) Jan z Pomuku
b) Jan Sokol z Lemberka
c) Jan z Jenštejna
d) Jan Očko z Vlašimi
7) Jedním z námořních velitelů, který zmařil invazi Španělů do Anglie v roce 1588, byl:2
a) Francisco Pizarro
b) Francis Drake
c) Sebastian Cabot
d) Jacques Cartier
8) René Descartes byl v 17. století francouzský:2
a) vojevůdce
b) politik
c) filozof

d) hudební skladatel

9) Která z uvedených bitev byla součástí tzv. války o španělské dědictví (1700-1714):2
a) bitva u Fontenoy b) bitva u Malplaquet
c) bitva u Krefeldu
d) bitva 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) Který z uvedených ruských carů se v roce 1881 stal obětí atentátu členů krajní levice:2
a) Mikuláš I.
b) Mikuláš II.
c) Alexandr II.
d) Alexandr III.

13) 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..
14) V prosinci 1981 vyhlásil v Polsku výjimečný stav:2
a) Wojciech Jaruzelski
b) Józef Pilsudski
c) Wladyslav Gomulka
15) Otto von Bismarck byl:2
a) německý kancléř

b) německý básník

c) německý prezident

16) Zakladatelem exilového nakladatelství ´68 Publischers v Torontu byl:2
a) Josef Škvorecký
b) Milan Kundera
c) Jaroslav Seifert

d) Edward Gierek

d) německý fotbalista

d) Antonín Dvořák

17) 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
18) Románovou baladu Nikola Šuhaj loupežník napsal:2
a) Petr Bezruč
b) Vladislav Vančura
c) Karel Čapek
19) V pořadí osmým prezidentem Československa byl:2
a) Antonín Zápotocký b) Ludvík Svoboda c) Gustáv Husák

d) Ivan Olbracht

d) Václav Havel

20) Která z uvedených bitev husitských válek se neodehrála v roce 1420?2
a) bitva u Sudoměře b) bitva na Vítkově c) bitva pod Vyšehradem d) bitva u Malešova
21) Jaké byly příčiny tzv. stoleté války mezi Anglií a Francií?5

22) Co obsahovaly tzv. inaugurační diplomy, které v letech 1310 a 1311 vydal český král Jan
Lucemburský?5

23) Dne 24. srpna 1572 propukly v Paříži události, které dostaly název Bartolomějská noc? Pokuste se
vysvětlit, co se té noci stalo a jaké byly důsledky.5

24) Ke každé osobnosti třicetileté války přiřaďte správnou událost, která je s ní spojena. Do rámečku napište
písmeno, pod kterým je uvedena správná událost.5
Karl Bonaventura vévoda Buquoy

a) neúspěšné obléhání Brna v roce 1645

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

c) vrchní velitel císařské armády na počátku třicetileté války

Lennart Torstenson
Gustav II. Adolf

b) smrt v bitvě u Lützenu v roce 1632

d) dobytí, vyrabování a masakr obyvatelstva Magdeburku v roce 1631

Jan Tserclaes Tilly

e) oběť úkladné vraždy v Chebu v roce 1634

25) Kdo byl Giuseppe Garibaldi?5

26) Čím se zabývá historická antropologie?5

27) Vysvětlete, jakým způsobem souvisela urbanizace s průmyslovou revolucí.5

28) Ve kterém městě sídlí Ústavní soud České republiky?5

29) V roce 1968 provedlo pět zemí Varšavské smlouvy vpád do Československa. Vyjmenujte pětici
těchto zemí.5

30) Jaké byly podle vás hlavní příčiny rozpadu tzv. východního bloku na sklonku osmdesátých let 20.
století?5

31) Charakterizujte základní rysy studené války. Uveďte příklady.5

32) Vysvětlete termín Blietzkrieg.5
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1) benediktini,
2) c,
3) d,
4) d,
5) d,
6) a,
7) b,
8) c,
9) b,
10) a,

11) d,
12) c,
13) a,
14) a,
15) a,
16) a,
17) b,
18) d,
19) c,
20) d

21) Vymření dynastie Kapetovců a nástup dynastie Valois ve Francii, nároky anglického krále Eduarda III.
na francouzský trůn, anglické kontinentální državy na území dnešní Francie, spory o Flandry, anglický král
odmítá složit hold a lenní slib francouzskému králi,
22) 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.
23) Termín Bartolomějská noc označuje počátek velkého vraždění hugenotů (francouzských protestantů),
které se později rozšířilo do dalších francouzských měst. Impulsem byla vražda vůdce hugenotů admirála de
Coligny. Příkaz k akci vydal francouzský král Karel IX. na naléhání své matky Kateřiny Medicejské.,
24) C Karl Bonaventura vévoda Buquoy, E Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, A Lennart Torstenson, B Gustav
II. Adolf, D Jan Tserclaes Tilly.,
25) Giuseppe Garibaldi byl italský revolucionář, bojoval proti rakouské a francouzské armádě v Itálii
v letech 1848-1849 a 1851, bojoval proti Rakousku 1859 a 1866, dobytím Sicílie a Neapole přispěl ke
sjednocení Itálie a vyhlášení Italského království (1861),
26) Historická antropologie studuje konkrétního jedince, jeho jednání, postoje, pocity, způsob myšlení a
snaží se ho interpretovat v rámci jeho dobového způsobu vnímání,
27) Rozvoj průmyslové výroby, výstavba továren, rozmach těžby uhlí vyžaduje velké množství nových
pracovních sil. Příliv venkovského obyvatelstva do měst, výstavba domů pro tovární dělníky,
28) Brno,
29) SSSR, PLR, BLR, MLR, NDR,
30) Prohlubující se ekonomická a společenská krize, sílící občanská hnutí a aktivity, působení disentu,
nereálnost programu o reformu komunismu,
31) Závody ve zbrojení, ideologický boj, snaha o rozšíření sfér vlivu v dalších světadílech (Korejská válka,
válka ve Vietnamu, Karibská krize, dekolonizace Afriky, Afghánistán),
32) Blietzkrieg – blesková válka. Vojenská taktika, s níž nacistické Německo slavilo úspěchy při napadení
Polska, Francie a SSSR. Šlo o spolupráci tankových a motorizovaných jednotek a letectva k dosažení
průlomu nepřátelské linie a rychlém obsazení důležitých dopravních uzlů, výrobních a zásobovacích kapacit
v týlu nepřítele. Snaha o maximální mobilitu vojenských jednotek, které se účastní tohoto způsobu boje.

Přijímací test – navazující mgr. studium Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ, celkem 100
bodů, verze B
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, který do českých zemí přišel ve 12. století s přispěním
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka:2

2) Od druhé poloviny 6. století do druhé poloviny 8. století existovalo v severní a střední Itálii
germánského kmene:2
a) Vizigótů

b) Ostrogótů

c) Vandalů

d) Langobardů

3) Kníže Vladislav II. získal jako druhý český panovník královskou korunu od římského císaře:2
a) Jindřicha I.

b) Jindřicha II.

c) Fridricha I.

d) Fridricha II.

4) Český král Jiří z Poděbrad 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 z doby posledních
Přemyslovců od nejstarší po nejmladší:2
a) vpád Mongolů do střední Evropy, počátek ražby pražského groše, bitva u Suchých Krut,
zavraždění Václava III.
b) vpád Mongolů do střední Evropy, bitva u Suchých Krut, počátek ražby pražského groše,
zavraždění Václava III.
c) bitva u Suchých Krut, vpád Mongolů do střední Evropy, počátek ražby pražského groše,
zavraždění Václava III.
d) počátek ražby pražského groše, vpád Mongolů do střední Evropy, bitva u Suchých Krut,
zavraždění Václava III.
6) Který z uvedených mužů nebyl pražským arcibiskupem?2
a) Konrád z Vechty b) Jan Sokol z Lemberka
c) Jan z Jenštejna d) Jan Očko z Vlašimi

7) Který z uvedených mužů se podílel na vyvrácení říše Inků na území dnešní Peru v letech
1531-1535?2
a) Francisco Pizarro
b) Francis Drake
c) Sebastian Cabot
d) Jacques Cartier
8) Armand Jean du Plessis, vévoda de Richelieu byl v 17. století francouzský:2
a) vojevůdce
b) politik
c) filozof
d) hudební skladatel
9) Která z uvedených bitev byla součástí tzv. války o rakouské dědictví (1740-1748):2
a) bitva u Jankova b) bitva u Chotusic
c) bitva u Kolína d) bitva u Hradce Králové
10) Který z uvedených panovníků habsburské dynastie byl prvním císařem rakouským:2
a) Leopold I.
b) Josef I.
c) Ferdinand I.
d) Františk 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) Krymská válka (1853-1856) vypukla za vlády ruského cara:2
a) Mikuláše I.
b) Mikuláše II.
c) Alexandra II.

d) Alexandra III.

13) Vyberte variantu, která je správná. V době tzv. suezské krize se zúčastnily tyto země:2
a) Egypt, Izrael, Sýrie, Velká Británie
b) Egypt, Izrael, Francie, Itálie
c) Egypt, Izrael, Velká Británie, USA
d) Egypt, Izrael, Velká Británie, Francie
14) Vrchním velitelem polské armády v době rusko-polské války (1919-1921) byl:2
a) Wojciech Jaruzelski
b) Józef Pilsudski
c) Wladyslav Gomulka d) Edward Gierek
15) Konrád Adenauer byl:2
a) spolkový kancléř

b) německý básník

c) německý prezident

16) Slovanskou epopej vytvořil:2
a) Vojtěch Hynais
b) Luděk Marold
17) Autorem románu Plechový bubínek byl:2
a) Thomas Mann
b) Heinrich Mann

c) Alfons Mucha

c) Friedrich Dürrenmatt

18) Novelu Rozmarné léto napsal:2
a) Petr Bezruč
b) Vladislav Vančura

c) Karel Čapek

19) V pořadí devátým prezidentem Československa byl:2
a) Antonín Zápotocký b) Ludvík Svoboda

c) Gustáv Husák

d) německý fotbalista

d) Jan Zrzavý

d) Günter Grass

d) Ivan Olbracht

d) Václav Havel

20) Která z uvedených bitev nebyla součástí husitských válek?2
a) bitva u Brůdku b) bitva na Vítkově c) bitva pod Vyšehradem d) bitva u Malešova

21) Jaké byly příčiny výprav a nájezdů Vikingů od konce 8. do poloviny 11. století?5

22) Napište, kdo, kdy (stačí uvést rok), kde a proč vydal Zlatou bulu sicilskou? Pro koho byl
dokument vydán a jaký byl jeho hlavní obsah?5

23) Vysvětlete termín „velké papežské schizma“.5

24) Ke každé osobnosti 16. století přiřaďte správnou událost, která je s ní spojena. Do rámečku
napište písmeno, pod kterým je uvedena správná odpověď.5
Martin Luther

a) alchymista na dvoře císaře Rudolfa II.

Antonín Brus z Mohelnice

b) zakladatel Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů)

Václav Hájek z Libočan

c) počátek reformace

Ignác z Loyloly

d) autor díla Historie česká

Edward Kelley

e) od roku 1561 pražský arcibiskup

25) Kdo byl Josef Kajetán Tyl?5

26) Jaký je rozdíl mezi antropogenezí a antropologií?5

27) Po 2. světové válce bylo Německo rozděleno mezi čtyři vítězné mocnosti na okupační zóny.
Vyjmenujte tyto čtyři mocnosti. Uveďte, která z těchto mocností spravovala Bavorsko?5

28) Jaké byly příčiny a důsledky tzv. druhé berlínské krize?5

29) V letech 1919-1931 byla ústavou USA uzákoněna prohibice. Vysvětlete, co znamená
termín prohibice.5

30) Vysvětlete, co byla tzv. Maginotova linie?5

31) Jakou úlohu plnila v komunistickém Československu organizace, která měla zkratku PS
VB?5

32) Vyjmenujte historické osobnosti, které jsou na současných bankovkách České republiky.5

Vyhodnocení přijímacího testu nav. mgr. studia, Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ 2020, verze B
1) premonstráti,
2) d,
3) c,
4) d,
5) b,
6) b,
7) a,
8) b,
9) b,
10) d,

11) d,
12) a,
13) d,
14) b,
15) a,
16) c,
17) d,
18) b,
19) d,
20) a

21) Relativní přelidnění a s ním spojený nedostatek obživy, snaha o získání kořisti, uvalení trestu vyhnanství
nebo útěk před trestem, později snaha o obsazení nového území,
22) Sicilský a zvolený římský král Fridrich II. Štaufský, rok 1212, Basilej, pro Přemysla Otakara I. jako
vyjádření díku za jeho iniciativu při zvolení Fridricha II. římským králem, zajištění dědičného královského
titulu pro Přemysla Otakara I. a všechny jeho nástupce.
23) Rozkol ve vedení západní katolické církve, od roku 2 papežové (v Římě a Avignonu), od koncilu v Pise
(1409) dokonce 3 papežové, ukončení schizmatu na koncilu v Kostnici v roce 1417.,
24) C Martin Luther, E Antonín Brus z Mohelnice, D Václav Hájek z Libočan, B Ignác z Loyloly, A Edward Kelley.,
25) Český dramatik, režisér, herec, divadelní kritik. Autor skladby divadelní hry Fidlovačka aneb Žádný hněv
a žádná rvačka, ve které poprvé zazněla skladba Kde domov můj.,
26) Antropogeneze zkoumá vznik a vývoj lidského rodu (rodu Homo). Antropologie zkoumá konkrétního
člověka (věk, stáří, pohlaví příčiny úmrtí atd.).,
27) Velká Británie, Francie, SSSR, USA. Bavorsko patřilo do okupační zóny USA.,
28) Rostoucí počet Berlíňanů a Němců, kteří odcházeli ze sovětské okupační zóny do zóny západních spojenců
nakonec vedl východoněmecké a sovětské vedení k vybudování tzv. Berlínské zdi, která rozdělovala Berlín
od roku 1961 do roku 1989.,
29) Ve snaze bojovat proti alkoholismu byl vyhlášen zákaz výroby a prodeje alkoholu. Důsledkem vydání
tohoto nařízení byl rozmach černého trhu s alkoholem a vzestup zločinnosti.,
30) Francouzská obranná linie na hranicích s Belgií, Lucemburskem, Německem, Švýcarskem a Itálií.
Skládala se z betonových dělostřeleckých postavení a pěchotních srubů. Byla budována od dvacátých let 20.
století.,
31) 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).,
32) 100 – Karel IV., 200 – Jan Ámos Komenský, 500 – Božena Němcová, 1000 – František Palacký, 2000 –
Ema Destinnová, 5000 – T. G. Masaryk.

