Přijímací test pro studijní obor
Historie – české dějiny v evropském kontextu
(navazující magisterské studium)

varianta A
1) Mezi První pokračovatele Kosmovy nepatří:
a) tzv. Kanovník vyšehradský
b) tzv. Mnich sázavský
c) opat Ota Durynský

2) Pod pojmem Břetislavova dekreta rozumíme:
a) církevně právní předpisy vyhlášené Břetislavem I. ve Hnězdně
b) zákon o nástupnictví v přemyslovském rodě vyhlášený Břetislavem I.
c) nastolovací rituál vyhlášený Břetislavem I.
3) Pražské biskupství bylo založeno:
a) v 90. letech 10. století
b) v 60. letech 10. století
c) v 70. letech 10. století
4) Pod pojmem horní regál rozumíme:
a) práva krále na těžbu drahých kovů a podíl na těžbě
b) knihy mincmistra o zachování kvality těžených rud
c) účetní záznamy o těžbě zlata a stříbra vedené v horních městech
5) Na stěně rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě jsou znázorněna:
a) pouze moravská knížata
b) přemyslovská knížata
c) pouze znojemská knížata

6) Pražské groše nechal jako první razit:
a) Václav II.
b) Přemysl Otakar II.
c) Václav III.

7) Jan Jindřich Moravský byl:
a) bratranec Václava IV.
b) syn Jana Lucemburského
c) bratr Zikmunda Lucemburského

8) Bitva u Malešova se odehrála v roce:
a) 1421
b) 1424
c) 1425
9) V katedrále sv. Víta jsou pohřbeni tito světci:
a) sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Zikmund
b) sv. Václav, sv. Vít, sv. Ludmila
c) sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop

10) Jednota strakonická byla svazem:
a) měst proti Ladislavu Pohrobkovi
b) katolické šlechty proti Jiřímu z Poděbrad
c) katolické šlechty s Matyášem Korvínem

11) Deník panoše Jaroslava pojednává:
a) o cestě poselstva krále Jiřího do Francie
b) o cestě poselstva krále Jiřího do Uher
c) o panošových milostných dobrodružstvích

12) Nejvyšší kancléř Českého království zodpovídal za:
a) hmotné zajištění královského dvora
b) za kvalitu ražby mincí
c) písemnou agendu královského dvora

13) Benedikt Rejt (Ried) se podílel na:
a) přestavbě Pražského hradu
b) stavbě Staroměstské mostecké věže
c) přestavbě kláštera augustiniánů v Třeboni

14) Pražské arcibiskupství sedisvakantní po husitství bylo obnoveno v roce 1561, kdy se
pražským metropolitou stal:
a) Martin Medek
b) Antonín Brus z Mohelnice
c) Stanislav Pavlovský

15) Jednota bratrská byla v roce 1722 obnovena:
a) v Herrnhutu
b) ve Vitemberku
c) v Žitavě

16) Autorem renesanční sochy Davida ve Florencii je:
a) Donatello
b) Michelangelo Buonarotti
c) Lorenzo Ghiberti

17) Uvedené události se odehrály v následujícím pořadí:
a) bitva u Záblatí, bitva u Dessavy, bitva u Jankova
b) bitva u Dessavy, bitva u Záblatí, bitva u Jankova
c) bitva u Záblatí, bitva u Jankova, bitva u Dessavy

18) K tzv. readmisi českého kurfiřtského hlasu došlo:
a) 1608
b) 1748
c) 1708

19) Česká konfederace:
a) bylo zemské zřízení platící pro všechny země Koruny české vydané roku 1619
b) byl státoprávní pojem označující soustátí vzniklé za vlády Karla IV.
c) byl nejvyšší zastupitelský a zákonodárný orgán v době vzniku Československa

20) V 17. století nežil:
a) Jan Blahoslav
b) Jan Marek Marci z Kronlandu
c) René Descartes

21) Český stát ztratil Horní a Dolní Lužici:
a) pražským mírem roku 1635
b) vídeňským mírem roku 1606
c) drážďanským mírem roku 1745

22) Mezi umělce rudolfínského dvora patřili:
a) Bonifác Wolmut, Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen
b) Aegidius Sadeler, Roeland Savery, Hans von Aachen
c) Giovanni Battista Aostalli, Aegidius Sadeler, Hans von Aachen

23) Pojem kuruci označuje protihabsburské povstalce:
a) v Uhrách
b) v rakouských zemích
c) v Nizozemí

24) Soubor dokumentů, který měl v roce 1871 vymezit státoprávní postavení Čech v rámci
rakousko-uherské monarchie, se nazýval:
a) punktační články
b) fundamentální články
c) říjnový diplom

25) První číslo Národních listů vyšlo roku:
a) 1848
b) 1861
c) 1918

26) Mezi představitele zakladatelské generace českých sociálních demokratů nepatřil:
a) František Matouš Klácel
b) Josef Rezler
c) Josef Boleslav Pecka

27) Nejvíce hlasů v parlamentních volbách roku 1925 získala:
a) Československá sociálně demokratická strana dělnická
b) Československá strana lidová
c) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

28) Politické shromáždění, jímž dne 11. března 1848 začaly revoluční události v Praze, se konalo:
a) v Praze ve Svatováclavských lázních
b) v Praze v hostinci U zlaté váhy
c) v Praze v Klementinu

29) Prvním předsedou Německé sociálně demokratické strany dělnické v Československé republice
(Deutsche sozialistische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik - DSAP) byl
zvolen v roce 1919:
a) Ludwig Czech
b) Wenzel Jaksch
c) Josef Seliger

30) Známý politický novinář a komentátor Ferdinand Peroutka redigoval v meziválečném období
časopis:
a) Tvorba
b) Přítomnost
c) Venkov

31) Překupník zvyšující ceny, zejména potravin, se nazýval:
a) keťas
b) akcíz
c) kulak

32) Locarnská konference v roce 1925 oslabila mezinárodní postavení ČSR, protože:
a) negarantovala východní hranice Německa a jeho východních sousedů
b) přijala Německo do Společnosti národů
c) znemožnila uzavření smlouvy mezi ČSR a SSSR

33) Známé Palackého psaní, adresované dne 11. dubna 1848 frankfurtskému Výboru padesáti,
zdůvodňovalo samostatný postup české politiky obavami:
a) z Rakouska
b) z Ruska
c) z Maďarska

34) Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou je
oficiálním názvem:
a) Pittsburské dohody
b) Clevelandské deklarace
c) Washingtonské deklarace
35) Na Aloise Rašína byl spáchán úspěšný atentát:
a) v lednu 1922
b) v lednu 1923
c) v lednu 1924

36) Funkci zastupujícího říšského protektora zastávali během Protektorátu Čechy a Morava:
a) dvě osoby
b) tři osoby
c) čtyři osoby

37) Josef Valčík byl členem paradesantní jednotky:
a) Anthropoid
b) Silver A
c) Out Distance

38) Vyberte správnou variantu přiřazení uvedených děl a autorů:
a) J. Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století; K. Kaplan: Komunistický režim a politické procesy
v Československu; M. Hroch: Národy nejsou dílem náhody; M. Hlavačka: Dějiny dopravy v
českých zemích v období průmyslové revoluce; J. Gebhart – J. Kuklík: Druhá republika
1938-1939; J. Krapfl: Revolúcia s ľudskou tvárou.
b) J. Rychlík: Revolúcia s ľudskou tvárou; K. Kaplan: Komunistický režim a politické procesy
v Československu; M. Hroch: Národy nejsou dílem náhody; M. Hlavačka: Dějiny dopravy v
českých zemích v období průmyslové revoluce; J. Gebhart – J. Kuklík: Češi a Slováci ve 20.
století; J. Krapfl: Druhá republika 1938-1939.
c) J. Rychlík: Národy nejsou dílem náhody; K. Kaplan: Komunistický režim a politické procesy
v Československu; M. Hroch: Revolúcia s ľudskou tvárou; M. Hlavačka: Dějiny dopravy v
českých zemích v období průmyslové revoluce; J. Gebhart – J. Kuklík: Druhá republika
1938-1939; J. Krapfl: Češi a Slováci ve 20. století.

39) Josef Kaizl je autorem knihy:
a) České myšlénky
b) Česká otázka: snahy a tužby národního obrození
c) Český mythus: co nám lhaly dějiny
40) Hlavní působiště československých legií tvořily tyto země:
a) Rusko, Francie, Turecko
b) Rusko, Francie, Velká Británie
c) Rusko, Francie, Itálie

41) Vůdcem České strany národně sociální před první světovou válkou byl:
a) Tomáš Garrigue Masaryk
b) Václav Jaroslav Klofáč
c) Bohumír Šmeral

42) Košický vládní program byl vyhlášen dne:
a) 5. 4. 1945
b) 10. 4. 1945
c) 9. 5. 1945

43) Tzv. zvací dopis ze srpna 1968 adresovaný Leonidu Brežněvovi poslali:
a) Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík, Zdeněk Mlynář
b) Gustáv Husák, Vasil Biľak, Alois Indra, Drahomír Kolder, Antonín Kapek
c) Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

44) Ze kterého historického dokumentu pochází uvedený citát: „My pracující lid Československa
prohlašujeme slavnostně: Lidová demokracie se jako cesta k socialismu plně osvědčila:
dovedla nás k jeho vítězství. Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich
dělníků i ostatních pracujících a které měly od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce
před očima jako vzor, stalo se pod vedením Komunistické strany Československa skutečností i
u nás. Socialismus v naší vlasti zvítězil!“
a) Ústava Československé socialistické republiky z 11. 7. 1960
b) Ústava Československé republiky z 9. 5. 1948
c) Ústavní zákon z 27. 10. 1968 o československé federaci

45) Mezi zakládající členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) nepařil:
a) Petr Uhl
b) Rudolf Battěk
c) Zdeněk Mlynář

46) Václav Havel byl poprvé zvolen prezidentem Československa dne:
a) 5. 7. 1990
b) 29. 12. 1989
c) 2. 2. 1993

47) Autorem knihy Smrt si říká Engelchen je:
a) Dominik Tatarka
b) Ladislav Mňačko
c) Ludvík Vaculík

48) Kosmova kronika česká zahrnuje období (vynecháme-li mýtické počátky českých dějin)
vymezené roky:
a) 845–1055
b) 863–1150
c) 894–1125

49) Historiografie raného renesančního humanismu 14. stol. je spojena především s městem:
a) Benátky
b) Florencie
c) Řím

50) Gelasius Dobner je vydavatelem díla:
a) Bohemia docta B. Balbína
b) Monumenta historica Bohemiae nusquam antehac edita
c) Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého B. Balbína

