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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

 Studijní program B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury  
 

Studijní obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky 
Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Test z Dějin umění se zam. na pam. péči a techn. pam 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):    

 

 

    

 

Jméno a příjmení: 

denní studium 

 

Test k přijímacím zkouškám do 1. ročníku oboru Dějiny umění se zaměřením 

na památkovou péči a technické památky pro akademický rok 2010/2011 
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Ostravské univerzitě v Ostravě pro akademický 
rok 2010/2011 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na úřední desce fakulty nebo na 
internetových stránkách http://stag.osu.cz/prijimacky2/index.  Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem 
způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku.                                                               
 

v Ostravě.......................     Podpis............................................. 

 

 

a) DĚJINY ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ       (max. 45 bodů) 

1. Určete slohové období  následujících 3 objektů (0–3):  

– klášter Zlatá koruna…gotika…………………………. 

– Obecní dům Praha……secese………………………… 

– sochy na terase před souborem klášterních budov a špitálu v Kuksu……baroko………… 

 

2.  Sochař František Bílek působil v Čechách (Označte správný údaj.) (0–1): 

- začátkem 20. stol. 

- v první polovině 19. stol. 

- ve druhé polovině 20. stol. 

 

3.  Ve kterých moravských městech se nacházejí sbírky Arcidiecézního muzea?  (0–2)  

Olomouc, Kroměříţ 

4.  Národní divadlo v Praze je objekt (Označte správné tvrzení.) (0–1):   

– novorenesanční 

– secesní 

– romantický novogotický 

 

5.  Spojte jména s díly (Ke jménu přiřaďte do rámečku odpovídající číslo díla.) (0–8) : 

https://gregor.osu.cz/servlet/webacc?merge=linkurl&Url.linkText=http%3a%2f%2fstag%2eosu%2ecz%2fprijimacky2%2findex
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P. Brandl   3         1. Hamlet 

Benedikt Rejt      7       2.  Regulační plán Hradce Králové 

Jan B. Santini Aichl      5         3.  Klanění tří králů 

O. Gutfreund      1        4.  Haškův pomník   

K. Nepraš     4                  5.  Morzinský palác v Praze 

Karel Škréta     8                              6.  Melancholické děvče 

J. Gočár    2                     7.  Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře 

J. Štursa       6                              8.  Svatováclavský cyklus 

 

 

6.   Rukopisy Václava IV. jsou : – prvotisky 

– iluminované 

– opatřené rytinami 

(Označte správnou variantu): (0–2) 

 

7.   Kterého evropského panovníka portrétoval G. Arcimboldo? (0–1)  

Rudolfa II. 

 

8.   Označte jména umělců, kteří tvořili v 19. století: Hana Wichterlová – S. Pinkas – 

 Fr. X.  Kaňka – J. Mařatka – F. X. Lederer –  Jos. Wagner – D. Jurkovič – Eva Kmentová – F. 

Ţeníšek -  K. Dietzenhofer – I. Ullmann (0–4) 

 

        

9. Ve které sbírce se nachází Krumlovská madona? (0–1) 

Kunsthistorisches Museum, Wien 

 

10. Škrtněte kaţdé nesprávné tvrzení (0–1):  

-  Josef  Plečnik je autorem architektonických úprav v areálu Praţského hradu. 

-  Důl Michal v Ostravě není národní kulturní památka. 

-  Československé umění se významně představilo na světové výstavě v Bruselu 1958. 

 

 

11. Vyjmenujte tři významné české historiky umění první poloviny 20. století. (0–3) 

A. Matějček, V. Birnbaum, O. Blaţíček, V. Cibulka, K. Chytil… 

 

12. Jaký vztah k umění mají Hořice v Čechách?  (0–2) 

Kamenosochařská škola, Hořické sochařské sympozium  

 

 

13. Kde v Praze najdete komplex funkcionalistických vil? (0–2) 

Vilová čtvrt Baba v Dejvicích 

 

14. Vyjmenujte 3 české středověké kláštery: (0–3) 

Svatojiřský v Praze, Břevnov, Osek, Strahov, Zlatá Koruna, Vyšší Brod,  Na Františku v Praze, 

Opatovice, Mnichovo Hradiště, Ţeliv, Kadaň… 

 

15. Co vyjadřuje pojem „brusel“? (0–3)  

Vše, co se vztahovalo k umění a ţivotnímu stylu publikovanému na Světové výstavě v Bruselu 

1958. 
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16. S jakým slohovým obdobím lze spojit vznik rotundu s. Kateřiny ve Znojmě? (0–1) 

S románským. 

 

17. Ve kterém desetiletí 20. století vznikla skupina „Osma“? (0–3)  

V prvním. 

 

18. Josef Chochol byl:             český malíř činný v 19. století  

historik a teoretik umění 

kubistický architekt      

 (Označte správnou variantu.) (0 – 2) 

 

 

19.  Který panovník a ve kterém století inicioval stavbu  belvederu – letohrádku královny Anny?  

(0 – 2) 
Ferdinand I. Habsburský, 16. st. 
 

OBECNÉ DĚJINY UMĚNÍ  (max. 25 bodů) 

 

1. Které francouzské gotické katedrály znáte? (0–3) 

Chartres, Laon, Notre Dame Paříţ, Noyon, Remeš, Amiens… 

 

2. Pritzkerova cena    je – není     udělována architektům. (Škrtněte nepravdivé tvrzení.) (0–1) 

 

3. S kterým uměleckým směrem lze spojit dílo Pieta Modriana?   (Označte správné tvrzení.)  

            (0–1) 

– konstruktivismus 

– abstrakce 

  

4. S kterou zemí je ve svých počátcích spojen manýrismus? (0–1) 

Itálie 

 

5. Autorem chrámu Santa Maria della Salute v Benátkách je: Giuliano da Sangallo –  

      Andrea   Palladio – Baltazare Longhena – Donatello. (Označte správné tvrzení.) (0–1) 

 

 

6. Označte 5 z následujících pojmů, které se vztahují výhradně k malbě? (0–5)  

dřík – inkarnát – blindrám – chór – donjon – inkunábule – krakeláţ – vysoký řád – groteska - 

šeps 

 

 

7. Soutěţ o dveře florentského baptisteria vyhrál: T. Gainsborough – Donatello - Lorenzo 

Ghiberti – Dante Alighieri (0–1) 

 

 

8. a) Označte jméno, které se z řady vymyká (0–2): 

a) A. Matějček – E. Gombrich  – J. Pešina  – E. Kazan – E. Panofsky  – J. Pijoan 

b) Proč? Literát, ostatní historikové a teoretikové umění 

 

 

9. Luca della Robbia  byl: –    italský renesanční sochař 
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–    nizozemský malíř 15. století 

–    italský futuristický malíř 

        (Označte správnou variantu.) (0–1) 

 

 

10.   Obraz Bouře je dílo: Leonarda da Vinci – Domenica Ghirlandaia – Giorgioneho – 

Annibale Carracciho – Fra Angelica  

(Označte autora.)  (0 – 1)   

 

11. S kterým obdobím v dějinách umění lze spojit termín inverzní perspektiva? (0–1) 

– středověké umění 

– byzantské umění 

 

12. Která stavba je spojena s počátkem gotického slohu? (0–1) 

Chrám opatství v St. Denis, dnes součást Paříţe 

13. Označte jména a termíny, s nimiţ lze spojit pojem Art Brut (0–3):  

Outsider Art – novotomismus – André Breton - impresionismus – Jean Dubuffet  – akademismus 

– Arts and Craftes – symbolismus 

 

 

15.  Označte kaţdý styl či sloh, který v malbě respektoval lineární perspektivu. (0–2) 

baroko – kubismus – neoplasticismus – byzantské umění – akademická malba 

 

 

16.  Co vyjadřuje pojem L´art pour l´art ? (0–1) 

Umění pro umění.  
 

 

  

c) KULTURNÍ HISTORIE (max. 14 bodů) 

 

1. a) Kdy se konstituovala Francie jako absolutistický monarchie?   (0-2) 

    b) Který stavební komplex je jejím výrazem? 

a) v 17. století          b) Versailles 

 

2. Kdy se začaly organizovat světové výstavy? Uveďte s přesností na čtvrtinu příslušného století. 

(0–1) 
1851 1. světová výstava v Londýně 

 

3. Přidejte libovolný pojem, který souvisí s art-nouveau.  (0-1)    

Křivka – linie belge, plocha, stylizace, odchod – secese umělců z akademie, art nouveau, Ver 

Sacrum, Mir Isskustva, dům milovníka umění, Vídeň, Darmstadt, Glasgow…. 

 

4. Čím se zabývá ikonografie? (0–1) 

Popisem námětu, obsahu, tématu objektů zobrazivého umění 

 

5. Jakub de Voragine sepsal (Označte správnou variantu.)  (0-1):  

- román Tři mušketýři 

- Legendu Aureu 

- scénář k filmu Daleko od hlučícího davu 

- libreto k Rossiniho opeře Italka v Alţíru 
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6. Označte správnou odpověď. (0–1) 

– Německo bylo v polovině 19. století jednotným státem.  

– Historie mrakodrapu začala v Londýně.  

– V Glasgowě působila umělecká škola, která ovlivnila barokní umění.  

– Pojem secese je spojen s demonstrativním odchodem umělců ze stávajících uměleckých 

struktur. 

–James Watt je autorem sídliště na předměstí Londýna. 

 

     

 

 

 

 

14.  Určete scénu na obrázku a uveďte uměleckou techniku kterou je vytvořen? (0–2) 

 

 
 

 

 

 

16.  Přiřaďte šipkou k obrázku pojmy (0–5) 

 

 

presbytář 

 

věnec kaplí  

 

transept 

 

scéna – výjev : Klanění tří králů 

 

 

technika: kolorovaný dřevořez /grafika 
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hlavní loď 

 

západní průčelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)    TECHNICKÉ PAMÁTKY (max. 16 bodů) 

 

1. Kde začala průmyslová revoluce? (0–1) Anglie 

 

2. Přiřaďte výrobu k příslušnému odvětví. (Kombinaci čísla a písmene vloţte do tabulky). (0–7) 

 

1. Výroba sladu A. Chemický průmysl 

2. Přádelny  B. Doprava a spoje 

3. Tepelná elektrárna C. Potravinářský průmysl 

4. Těţba lignitu D. Hutnictví 

5. Ţeleznice E. Textilní průmysl 

6. Metalurgie F. Energetika 

7. Gumárenství G. Hornictví 

   

 

 

5. Přiřaďte dominantní průmyslové odvětví typické pro města (0–3): 

Krnov:…textilní průmysl………………………………….. 

Nový Bor:…sklářství……………………………… 

Adamov u Brna……hutnictví, slévárenství……………………… 

 

6. Uveďte alespoň dvě muzea, která se specializují na dějiny techniky a průmyslu nebo některé 

z jejich odvětví. (0-2) 

Technické muzeum Praha, Technické muzeum Brno 

 

7. Jak se nazýval systém, ve kterém se sdruţovali řemeslníci? (Označte správnou odpověď.) (0–1) 

– spolkový 

– rukodělný 

– cechovní 

– reprodukční 

 

9. Který z termínů nesouvisí s výrobou piva? (Škrtněte nesprávnou poloţku.) (0–1) 

– varna 

– rafinace 

– sladování 

1. C 

2. E 

3. F 

4. G 

5. B 

6. D 

7. A 
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12. Označte hlavní oblast sklářské výroby v ČR. (0–1) 

– severní a střední Morava 

– jiţní a střední Čechy 

– severní a severozápadní Čechy 

 

 

 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 

Při dosaţení minimálně  40 bodů student splnil podmínky pro přijetí.  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 43 

 Nejlepší moţný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosaţený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 48,12 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,61 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

Ostrava  21.6.2010 

 

Zpracovala: PhDr. Marie Šťastná 

 

Za správnost odpovídá: PhDr. Marie Šťastná 
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