Přijímací test pro studijní obor Historie – české dějiny v evropském
kontextu (NMgr)
Varianta A
1. Prvním známým sídlem Přemyslovců byl/byla:
a) Vyšehrad
b) Praha
c) Levý Hradec
2. Kolegiátní kapitulu na Vyšehradě nechal zřídit:
a) Spytihněv II.
b) Vratislav II.
c) Soběslav I.
3. Kronikář Kosmas nezažil vládu knížete:
a) Břetislava II.
b) Bedřicha
c) Vladislava I.
4. „Knížetem sedláků“ byl nazýván:
a) Soběslav II.
b) Bedřich
c) Jindřich Břetislav
5. Zlatá bula sicilská z roku 1212 zajišťovala českým panovníkům:
a) kurfiřtskou hodnost
b) dědičný královský titul
c) říšské arcičíšnictví
6. Ke skvostům raně gotické architektury v českých zemích patří:
a) Anežský klášter v Praze
b) kostel sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
c) katedrála sv. Václava v Olomouci
7. Přemysl Otakar II. nikdy nevládl:
a) v Korutanech
b) v Tyrolsku
c) v Kladsku
8. K první vlně institucionálních měst v Čechách a na Moravě patřil:
a) Uničov
b) Písek
c) Uherský Brod
9. Německé právo bylo:
a) právo Němců usídlených v českých zemích
b) právo Němců usazených ve městech
c) právo, jimž se od 13. století začínali řídit většinou venkovští poddaní

10. Pod pojmem kapitula rozumíme:
a) osazenstvo kláštera
b) katedrální nebo kolegiátní sbor kanovníků
c) poradní sbor krále
11. Jaký dokument nazýváme Svatováclavskou smlouvou:
a) dohodu o zasedání zemského soudu
b) dohodu mezi šlechtou a královskými městy o některých hospodářských privilegiích
c) dohodu mezi katolíky a kališníky
12. Nová rada Smila Flašky z Pardubic je:
a) veršovaná alegorická skladba
b) rytířský epos
c) formulářová sbírka
13. V pozdním středověku měl podkomoří na starosti:
a) chod královského dvora
b) ražbu mincí
c) královská města
14. Na konci 15. století k zemím České koruny patřily:
a) Horní a Dolní Lužice, slezská knížectví, Horní Rakousy
b) Horní a Dolní Lužice, Horní a Dolní Slezsko, říšská zástava Cheb
c) Horní a Dolní Lužice, Slezsko, Braniborsko
15. V roce, v němž byla ústně schválena Česká konfese, v Čechách vládl:
a) Maxmilián II.
b) Rudolf II.
c) Ludvík Jagellonský
16. Josef Janáček není autorem knihy:
a) Rudolf II. a jeho doba
b) Valdštejnova smrt
c) Staroměstská exekuce
17. Pojem kalada označuje:
a) státní bankrot
b) vyznání víry
c) stavovskou ústavu
18. Mezi císařskými místodržícími defenestrovanými roku 1618 nebyl:
a) Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic
b) Jaroslav Bořita z Martinic
c) Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka
19. V bitvě u Jankova roku 1645 zvítězili:
a) Sasové
b) Švédové
c) nikdo, bitva skončila nerozhodně
20. Pragmatická sankce mimo jiné deklaruje:
a) nedělitelnost habsburských zemí
b) používání němčiny jako úředního jazyka
c) nárok Habsburků na území Haliče a Bukoviny

21. Antonín Brus z Mohelnice byl:
a) biskup Jednoty bratrské
b) pražský arcibiskup
c) generál jezuitského řádu
22. Josef I. Habsburský vládl v letech:
a) 1705–1711
b) 1780–1790
c) 1765–1790
23. Mezi představitele manýrismu, působící u dvora Rudolfa II., nepatří:
a) Giuseppe Arcimboldo
b) Josef Heintz
c) Raimundo Montecuccoli
24. Svatojakubský mandát byl namířen proti:
a) Jednotě bratrské
b) svobodným zednářům
c) valdenským
25. Roku 1683:
a) Evžen Savojský dobyl Bělehrad
b) osmanské vojsko neúspěšně obléhalo Vídeň
c) byl uzavřen těšínský mír
26. Mezi české zemské patrony nepatří:
a) sv. Norbert
b) sv. Jan Nepomucký
c) sv. Leopold

27. Vyberte správnou variantu přiřazení uvedených děl a autorů:
a) M. Hroch: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914; J. Kořalka: Český fašismus 19221945 a kolaborace 1939-1945; T. Pasák: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost;
K. Kaplan: Kořeny československé reformy 1968; A. Klimek: Boj o Hrad; J. Suk:
Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize
b) M. Hroch: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost; J. Kořalka: Češi v habsburské
říši a v Evropě 1815-1914; T. Pasák: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945;
K. Kaplan: Kořeny československé reformy 1968; A. Klimek: Boj o Hrad; J. Suk:
Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize
c) M. Hroch: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost; J. Kořalka: Boj o Hrad; T.
Pasák: Kořeny československé reformy 1968; K. Kaplan: Český fašismus 1922-1945 a
kolaborace 1939-1945; A. Klimek: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914; J. Suk:
Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize
28. Deník vydávaný agrární stranou v meziválečném období se nazýval:
a) Zemědělské listy
b) Venkov
c) Selské noviny

29. Mezi umělce a architekty tzv. generace Národního divadla patřili:
a) M. Aleš, J. Zítek, V. Hynais, J. Kotěra, B. Schnirch
b) J. Gočár, J. Schulz, J. V. Myslbek, M. Aleš, V. Hynais
c) B. Schnirch, M. Aleš, J. Zítek, V. Hynais, J. Schulz
30. Tzv. Badeniho jazyková nařízení zaváděla v Čechách a na Moravě do státní správy:
a) tzv. vnější úřední český jazyk
b) tzv. vnitřní úřední český jazyk
c) tzv. německý zprostředkovací jazyk
31. Vyberte správnou časovou posloupnost uvedených ústav habsburské monarchie:
a) tzv. Pillersdorfova ústava; tzv. Schmerlingova ústava; tzv. Stadionova ústava; tzv.
prosincová ústava; návrh tzv. kroměřížské ústavy
b) návrh tzv. kroměřížské ústavy; tzv. Pillersdorfova ústava; tzv. Schmerlingova ústava; tzv.
tzv. prosincová ústava; Stadionova ústava
c) tzv. Pillersdorfova ústava; návrh tzv. kroměřížské ústavy; tzv. Stadionova ústava; tzv.
Schmerlingova ústava; tzv. prosincová ústava
32. Za rok zániku svébytného historického českého státu de facto se považuje rok:
a) 1627
b) 1749
c) 1804
33. Mezi příslušníky tzv. I. generace Národního obrození (generace osvícenců) zpravidla
řadíme:
a) J. Dobrovský, Š. Hněvkovský, A. Puchmajer, J. Jungmann, V. Thám
b) J. Dobrovský, F. Palacký, F. M. Pelcl, J. Nejedlý, K. Thám
c) Š. Hněvkovský, A. Puchmajer, J. Nejedlý, K. Thám, V. Thám
34. Decentralizovanou podobu soužití Čechů a Slováků v budoucím Československu, resp.
Česko-Slovensku avizovala:
a) Pittsburská dohoda
b) Washingtonská deklarace
c) Martinská deklarace
35. Vyberte správnou variantu přináležitosti osobností a politických stran:
a) J. Malypetr – agrárník; F. Křepek – německý agrárník; V. Kopecký – komunista; E. Franke
– národní socialista; R. Bechyně – sociální demokrat; A. Mach – ľudák
b) J. Malypetr – agrárník; F. Křepek – národní socialista; V. Kopecký – komunista; E. Franke
– německý agrárník; R. Bechyně – sociální demokrat; A. Mach – ľudák
c) J. Malypetr – ľudák; Křepek – komunista; V. Kopecký – agrárník; E. Franke – národní
socialista; R. Bechyně – sociální demokrat; A. Mach – německý agrárník
36. Tzv. kongrua se týkala:
a) sanace československého bankovnictví v letech 1931–1933
b) přenesení sídel zahraničních firem na území ČSR
c) platů duchovních

37. Lord Runciman byl:
a) název populární komedie Osvobozeného divadla
b) název nacistické vojenské operace namířené proti Československu
c) britský politik, který navštívil Československo
38. Kauza zvaná „vacuum iuris“ souvisela:
a) s postavení katolické církve v ČSR po zrušení konkordátu v roce 1919
b) s požadavky na zavedení slovenské autonomie
c) s právní diskontinuitou na území ČSR po zániku habsburské monarchie
39. Československo-sovětská smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci byla
uzavřena v roce:
a) 1939
b) 1943
c) 1945
40. Interrupce byla v Československu legalizována zákonem v roce:
a) 1918
b) 1957
c) 1990
41. Ministrem informací poválečných vlád a významným tvůrcem komunistické kulturní politiky byl:
a) Václav Kopecký
b) Zdeněk Nejedlý
c) Rudolf Slánský
42. Autorem monumentální sochy J. V. Stalina na pražské Letné byl sochař:
a) Otto Gutfreund
b) Otakar Švec
c) Bohumil Kafka
43. V jaké souvislosti vzniklo tzv. Provolání československých výborů uměleckých svazů?
a) umělci jej podpisovali v rámci kampaně proti Chartě 77
b) svazy v něm v roce 1951 přijaly za závaznou estetiku socialistického realismu
c) umělci v něm vyjádřili podporu reformnímu procesu v roce 1968
44. Ústavní zákon o federaci, jímž byla v ČSSR vytvořena struktura dvou národních a jedné federální
vlády, byl přijat v roce:
a) 1968
b) 1945
c) 1990
45. Označte řádek, který obsahuje pouze oficiální instituce z doby státního socialismu:
a) Národní souručenství, Národní fronta, Lidové milice
b) Svazarm, Československý svaz mládeže, Pionýr
c) VONS, Československý svaz mládeže, Revoluční odborové hnutí
46. Označte řádek s historiky, kteří se všichni věnovali či věnují problematice husitství:
a) František Šmahel, Karel Kaplan, Josef Pekař
b) Petr Čornej, Milena Lenderová, Otto Urban
c) František Palacký, Václav V. Tomek, Zdeněk Nejedlý

47. Který historik vnesl do prostředí české historické vědy metodologickou inspiraci strukturalismem?
a) Jaroslav Goll
b) František Kutnar
c) Zdeněk Kalista
48. Kdy začala vycházet česká verze Palackého Dějin národa českého v Čechách a v Moravě?
a) 1848
b) 1861
c) 1836
49. Která z uvedených charakteristik vymezuje perspektivu historické antropologie?
a) perspektiva zdola, gender, každodennost
b) ekonomické cykly, politické dějiny, mentalita
c) kritika pramenů, chronologie, objektivní poznání dějin
50. Který český historik nepochyboval o pravosti Rukopisů?
a) Jaroslav Goll
b) Josef Pekař
c) František Palacký

