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

varianta B
1) Autorem nejstarší nám známé kroniky napsané na území Čech je:
a) opat Petr Žitavský
b) kanovník Kosmas
c) opat Jarloch
2) Pod pojmem Statuta Konráda Oty rozumíme:
a) zákoník vyhlášený českým knížetem koncem 12. století
b) ustanovení sněmu „Čechů“ o volbě knížete z poloviny 11. století
c) vojenský řád přemyslovských knížat z počátku 12. století
3) Olomoucké biskupství bylo založeno či obnoveno roku:
a) 1201
b) 1186
c) 1063
4) Pod pojmem emfyteuze rozumíme:
a) dědičný pronájem půdy
b) svobodnou držbu půdy
c) nedědičnou držbu půdy
5) Kristiánova legenda vypráví o životě:
a) sv. Bruna z Querfurtu
b) sv. Vojtěcha a jeho bratří
c) sv. Ludmily a sv. Václava

6) Ius regale montanorum je:
a) horní zákoník krále Václava II.
b) právo šlechty na těžbu rud z 15. století
c) soupis příjmů z těžby stříbra z doby Jiřího z Poděbrad

7) Jošt Moravský byl:
a) římský král
b) patriarcha aquilejský
c) královský hejtman ve Vratislavi

8) Bitva u Tachova se odehrála v roce:
a) 1420
b) 1434
c) 1427
9) Pod pojmem Maiestas Carolina rozumíme:
a) životopis Karla IV.
b) návrh zemského zákoníku
c) nástupnický řád Karla IV.

10) Jednotu zelenohorskou uzavřeli:
a) kališníci s katolíky
b) odpůrci Jiřího z Poděbrad
c) novoutrakvisté se staroutrakvisty

11) Václav Šašek z Bířkova napsal:
a) cestopis o jízdě pana Lva z Rožmitálu
b) náboženské traktáty proti husitům
c) cestopis o putování do Svaté země

12) Nejvyšší sudí Království českého:
a) stál v čele zemského soudu
b) předsedal dvorskému soudu
c) byl odvolací instancí zemského soudu
13) Nejstarší busty v triforiu katedrály sv. Víta znázorňují:
a) rodinu Karla IV., její přemyslovské předchůdce a pražské biskupy a arcibiskupy
b) vybrané členy rodin králů Jana a Karla, pražské arcibiskupy, stavitele katedrály
c) pražské biskupy a arcibiskupy, stavitele spojené se svatovítskou katedrálou
14) Jezuitský řád přišel do Prahy v roce:
a) 1566
b) 1556
c) 1546

15) Osvícenská Societas incognitorum byla založena:
a) v Olomouci
b) v Praze
c) ve Vídni

16) Autorem renesančního Zrození Venuše ve Florencii je:
a) Michelangelo Buonarotti
b) Lorenzo Ghiberti
c) Sandro Boticelli

17) Uvedené události se odehrály v následujícím pořadí:
a) bitva u Lomnice, bitva u Lutteru, bitva u Jankova
b) bitva u Lutteru, bitva u Lomnice, bitva u Jankova
c) bitva u Lomnice, bitva u Jankova, bitva u Lutteru
18) Tzv. Directorium in publicis et cameralibus bylo založeno:
a) 1781
b) 1763
c) 1749

19) Altranstädtská konvence byla:
a) smlouva uzavřená v roce 1707 mezi švédským králem Karlem XII. a císařem Josefem I.;
týkala se postavení luteránů ve Slezsku
b) smlouva uzavřená v roce 1707 mezi švédským králem Karlem XII. a císařem Josefem I.;
týkala se sňatku švédského panovníka s dcerou Josefa I. Marií Amálií
c) smlouva uzavřená v roce 1707 mezi švédským králem Karlem XII. a císařem Josefem I.;
týkala se pomoci Švédska Rakousku při potlačení Rákócziho povstání v Uhrách

20) V 18. století nežil:
a) Gelasius Dobner
b) Joseph von Sonnenfels
c) Baruch Spinoza

21) Český stát definitivně ztratil Kladsko:
a) pražským mírem roku 1635
b) vestfálským mírem roku 1648
c) během válek o rakouské dědictví za Marie Terezie
22) Mezi významné architekty pražských barokních staveb patří:
a) Gian Lorenzo Bernini, Anselmo Lurago, Francesco Caratti
b) Anselmo Lurago, Francesco Caratti, Jean Baptiste Mathey
c) Giovanni Battista Aostalli, Anselmo Lurago, Francesco Caratti

23) Pojem kameralismus označuje:
a) ekonomickou teorii i praktickou politiku představující variantu západoevropského
merkantilismu a uplatňující se ve střední Evropě zejména v 17. a 18. století
b) celoevropskou ekonomickou teorii 17. a 18. století kladoucí důraz na státní restrikci růstu
populace
c) pruskou ekonomickou teorii 17. a 18. století kladoucí důraz na snížení berní zátěže
obyvatelstva
24) Soubor dokumentů, který se nazývá anenské patenty, znamenal:
a) pozastavení činnosti zemské samosprávy v Čechách
b) uznání českého státního práva císařem
c) česko-německé vyrovnání na poli jazykové politiky

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

26) Mezi odsouzené v procesu s Omladinou v roce 1894 nepatřil:
a) František Modráček
b) Antonín Hajn
c) Josef Herold

27) Nejvíce hlasů v parlamentních volbách roku 1935 získala:
a) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
b) Sudetendeutsche Partei
c) Hlinkova slovenská Ľudová strana

28) Kostel, v němž zahynuli atentátníci na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha,
je dodnes v Praze v ulici:
a) Resslově
b) Na Bojišti
c) Gabčíkově

29) V čele Revoluční vládní rady Slovenské republiky rad v roce 1919 stál:
a) Béla Kun
b) Viktor Dvorčák
c) Antonín Janoušek
30) Známý politický novinář a komentátor Ferdinand Peroutka řídil časopis:
a) Tvorba
b) Dnešek
c) Svobodný zítřek

31) Kabát českých vlastenců oblíbený zvláště v 19. století se nazýval:
a) poděbradka
b) čamara
c) kokarda

32) Členy Malé dohody byly:
a) Československo, Maďarsko, Rumunsko
b) Československo, Polsko, Rumunsko
c) Československo, Jugoslávie, Rumunsko

33) Revoluční hnutí let 1848-1849 v severní Itálii potlačoval vojevůdce:
a) Josip Jelačić
b) Felix Schwarzenberg
c) Václav Radecký z Radče
34) Dohoda schvalující spojení Čechů a Slováků v samostatném státě ze dne 31. května 1918 se
nazývá:
a) Pittsburská dohoda
b) Clevelandská dohoda
c) Washingtonská deklarace
35) Čelným představitelem autonomistického ukrajinofilského proudu na Podkarpatské Rusi
v meziválečném období byl:
a) Anton Beskid
b) Augustin Vološyn
c) Andrej Bródy
36) Vyberte chronologicky správné pořadí předsedů vlády Protektorátu Čechy a Morava
a) Alois Eliáš – Jaroslav Krejčí – Richard Bienert
b) Richard Bienert – Alois Eliáš – Jaroslav Krejčí
c) Alois Eliáš – Richard Bienert – Jaroslav Krejčí

37) Jak Kubiš byl členem paradesantní jednotky:
a) Anthropoid
b) Silver A
c) Out Distance

38) Vyberte správnou variantu přiřazení uvedených děl a autorů:
a) M. Barnovský: Po stopách tragédie; I. Kamenec: Odsun Němců z Československa; M.
Hroch: Opozice, moc, společnost; M. Otáhal: Na prahu národní existence. Touha a
skutečnost; T. Staněk: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické
krize; J. Suk: Na ceste k monopolu moci.
b) M. Barnovský: Na ceste k monopolu moci; I. Kamenec: Po stopách tragédie; M. Hroch: Na
prahu národní existence. Touha a skutečnost; M. Otáhal: Opozice, moc, společnost. T.
Staněk: Odsun Němců z Československa, J. Suk: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a
křižovatky jedné politické krize
c) M. Barnovský: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost; I. Kamenec: Opozice, moc,
společnost; M. Otáhal: Na ceste k monopolu moci; T. Staněk: Po stopách tragédie; J. Suk:
Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize
39) Bernard Bolzano je autorem publikace:
a) Paměti kněze z církve vyobcovaného
b) O nejlepším státě
c) Listy přítele přítelkyni o původu socialismu a komunismu

40) Potkat se mohly tyto osobnosti:
a) Václav Hanka, Karel Havlíček Borovský, Andrej Hlinka, Július Grégr
b) Josef Jungmann, Karel Kramář, Vavro Šrobár, Tomáš Garrigue Masaryk
c) Karel Kramář, Andrej Hlinka, Vavro Šrobár, Tomáš Garrigue Masaryk

41) Čelným představitelem Českoslovanské sociálně-demokratické strany dělnické před první
světovou válkou byl:
a) Emanuel Lehocký
b) Václav Jaroslav Klofáč
c) Bohumír Šmeral

42) Dvouletý hospodářský plán (dvouletka) byl přijat zákonem ze dne:
a) 28. 10. 1945
b) 25. 10. 1946
c) 1. 1. 1947

43) Představiteli reformního proudu ve vedení KSČ a československé vládě v roce 1968 byli:
a) Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Michal Chudík, Karel Hoffmann, Anežka HodinováSpurná
b) Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík, Zdeněk Mlynář, Jiří Hájek
c) Alexander Dubček, Ota Šik, Gustáv Husák, Alois Indra, Zdeněk Mlynář

44) Ze kterého historického dokumentu pochází uvedený citát: „Cesta budování socialismu
nebyla lehká, byla provázena překážkami a obtížemi. V prudkém a složitém vývoji, kterým
naše společnost prošla a v němž si strana a dělnická třída teprve osvojovaly umění řídit a
vládnout, došlo k chybám i tragickým omylům. Vedle obtíží pramenících z novosti a složitosti
úkolu byla socialistická výstavba provázena i některými subjektivními chybami. Projevovaly se
v sebeuspokojení, v nedůsledném uplatňování leninských principu v životě a v práci strany, v
nedostatečném zobecňování praxe a nashromážděných zkušeností mas, v zanedbávání třídního
přístupu ke společenským problémům, v předbíhání vývoje, v narušování zásad
demokratického centralismu a vnitrostranické demokracie. Oslabování politické a ideologické
práce způsobilo otupění boje proti buržoazním ideologiím, maloburžoazním tendencím a
ideologické diverzi. To mělo zákonitě vliv na oslabování spojení strany s masami
pracujících.“
a) Akční program KSČ
b) Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
c) Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem
45) Mezi první mluvčí Charty 77 nepatřil:
a) Jiří Hájek
b) Jan Patočka
c) Jaroslav Šabata

46) Rozdělení republiky je spojeno s jednáními, která vedl předseda české vlády Václav Klaus a
předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Dne 8. června 1992 se setkali:
a) v brněnské vile Tugendhat
b) na pražském Klárově
c) v bratislavském hotelu Fórum

47) Nesouhlasné názory s kulturní politikou komunistického režimu a volání po větší svobodě
umělecké tvorby se poprvé objevily:
a) na II. sjezdu československých spisovatelů 22. – 29. února 1956
b) na sjezdu socialistické kultury 9. – 11. června 1959
c) na IV. sjezdu československých spisovatelů 27. – 29. června 1967
48) Mezi české kroniky vzniklé v době Karla IV. nepatří:
a) Neplachova kronika
b) Kronika mnicha sázavského
c) kronika Přibíka Pulkavy z Radenína
49) V rozvoji moderní historiografie sehrály významnou úlohu pomocné vědy historické. Z nich se
jako první vytvořila:
a) diplomatika
b) chronologie
c) paleografie

50) Historia regni Bohemiae je renesančním humanismem prodchnutý spis, jehož autorem je:
a) Jan Dubravius
b) Daniel Adam z Veleslavína
c) Pavel Stránský ze Zápské Stránky

