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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 2009/2010 
 
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 2009/2010 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 výtvarného umění        
 
1. U každého obrázku určete slohové období  (0-4) 
 
 

 
                                                  
 
 
 
 
 

secese / art nouveau                románské                        kubismus                        barokní 
  ___________                    ____________                    ____________             _____________ 
 
2. Které galerijní sbírky v ČR, kde lze shlédnout moderní české umění, znáte? (0-4) 
NG Praha, Muzeum umění Olomouc, Moravská galerie Brno, Galerie moderního umění v Hradci 
Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, Oblastní galerie 
v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně… 
 
3. Škrtněte nepravdivá tvrzení: (0-2)    
- Tomáš Akvinský byl gotický sochař 
- Giotto di Bondone není autorem nástěnných maleb v kapli Scrovegniů v Padově 
- Ambrogio Lorenzetti byl sienský malíř 
 
4. Kdo byl prvním profesorem sochařství na Akademii výtvarného umění v Praze? (0-3) 
Josef Václav Myslbek 
 
5. Mistr Teodorik působil v Čechách (označte správný údaj) (0-1): 
- v 1. polovině 13. stol. 
- po polovině 14. století  
- od 90. let 15. století 
7. Zámek Telč je převážně objekt (označte správné tvrzení) (0-1):  
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–    renesanční 
– barokní 
– romantický novogotický 
 

8. Spojte jména s díly (ke jménu přiřaďte do rámečku odpovídající číslo díla) (0-8) : 
     
E. Filla       5        1.  zámek Trója 

                Mistr Litoměřického oltáře    8                 2.  Raněný 
O. Gutfreund       6                                    3.  Cyklus Mor 
B. Schnirch           7                                  4.   Vladislavský sál Pražského hradu 
F. Jenewein         3                                    5.  Čtenář Dostojevského 
J. B. Mathey        1                   6.  Úzkost 
J. Štursa        2                               7.  Trigy na pylonech Národního divadla 
B. Rejt            4                                         8.  Portrét Albrechta z Kolovrat 

 
7.   Klášter Vyšší Brod je areál (vyberte správnou variantu): (0-1) 
- gotický 
- empírový 
- renesanční 
 
8. Napište alespoň jednu stavbu projektovanou arch. Karlem Hubáčkem. (0-3) 
Malá scéna divadla F. X. Šaldy v Liberci, kulturní dům v Teplicích, škola v Novém Boru, škola 
v Zákupech, sídliště v Roudnici, meteorolifická věž v Praze-Libuši, vodárenská věž v Praze-
Děvíně, televizní věž na Ještědu… 
 
Označte z následujících pojmů ten, který se nevztahuje k architektuře? (0-1)                     
portál – inkarnát – architráv – chór – donjon – loggie - atrium – klenák – voluta - tympanon   
 
 
9.   Kdo byl Josef Navrátil a ve kterém století tvořil? (0-2)  
x      malíř                      x     19. stol.                    x                                             
 
12. Označte ve výčtu jmen umělce, kteří zasáhli do vývoje českého surrealismu: E. Filla, Toyen, 
Fr. Kobliha, V. Makovský, A. Procházka, J. Váchal, J. Štýrský, B. Kafka, B. Kubišta  (0-3) 
 
13. Uveďte alespoň jednu technickou památku na území České republiky. (0-1) 
oblast dolní Vítkovice v Ostravě, důl Michal v Ostravě-Michálkovicích, železniční most Turnov, 
železniční most v Bělé u St. Paky, Petzoldův lom v Srbsku, vozovna v Praze-Střešovicích, 
rozhledna Čartak, přehrada Klíčava, silniční most Svijany, dřevěný most Peklo n. Zdobnicí, jez a 
elektrárna ve Střekově, Stará huť u Adamova (Blansko), pivovar Rudník (HK)… 
 
14. Vyjmenujte dvě stavby Pavla Janáka ? (0-2) 
část Hlávkova mostu v Praze-Holešovicích, palác Riunione Adriatica v Praze, hotel Juliš v Praze 
rodinné domy na Ořechovce v Praze, Husův sbor Praha-Vinohrady, zdymadla v Obříství a 
Předměřicích, obnovy: Černínský paláce v Praze, letohrádek Hvězda, Míčovna  Pražského hradu, 
přestavba domu v Pelhřimově… 
 
 
15.  Škrtněte nesprávné tvrzení: Josef Gočár byl sochař. Josef Gočár byl urbanista. Josef Gočár 
navrhoval nábytek. (0-1) 
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16.  Vyjmenujte tři významné české historiky umění první poloviny 20. století. (0-3) 
 Karel Chytil, Vojtěch Birnbaum, Antonín Matějček, Vincenc Kramář, Zdeněk Wirth, Vojtěch 
Volavka, Jaroslav Pešina… 
 
17.   Jaký vztah mají k výtvarnému umění Hořice?  (0-3) 
kamenicko-sochařská škola, sochařská sympozia, sochařský park na vrchu Gothard, Městské 
muzeum, těžba hořického pískovce… 
 
 
18.  Tzv. krásný styl byl obdobím:  - české gotiky 
                                                         - českého baroka 
(Škrtněte nesprávnou odpověď.) (0-1) 

 
 
20. OSMA byl/a:  
- časopis symbolistů 
- první seskupení české malířské moderny 
- divadelní scéna v Praze na Smíchově 
(Označte správné tvrzení.) (0-1) 
 
 
21. Vyjmenujte významná současná česká architektonická periodika. (0-3) 
Architekt, Forum architektury a stavitelství, el. verze časopisu ATLANTIDA – časopis 
tajemného světa architektury, ASB – Architektura, Stavebnictví, Byznys,  Můj dům, Stavba, 
Stavebnictví, Fasády… 
 
22. Které typy perspektivy znáte? (0-3) 
lineární, 
 
 
23. Vila Rotonda ve Vicenze je dílem:  (Označte správné tvrzení.) (0-1) 
–  Giuliano da Sangallo  
–  Andrea Palladio 
–  Raffael 
 
24. Autorem chrámu sv. Pavla v Londýně je : (Označte správné jméno.) (0-1) 
–   T. Gainsborough 
–   Donatello 
–   Michelangelo 
–   Ch. Wren 

 
25. Umberto Boccioni  byl: (Označte správnou variantu.) (0-1) 
–    italský gotický sochař 
–    nizozemský malíř 15. století 
–    italský futuristický malíř  
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26. Mies van der Rohe byl – nebyl zakladatelem umělecko-průmyslové školy Bauhaus ve 
Výmaru. (Škrtněte nepravdivé tvrzení.) (0-1) 
 
27. Kdo je autorem slavného obrazu „Dvorní dámy“ ? (0-1) 
 x     Diego Velazquez         x 
 
28. Socha Donatellovy „Judity“ se nachází v – Padově – Sieně – Benátkách – Florencii nebo 
v Miláně? (Označte správnou lokalitu.) (0–1) 
 
                                                                                                         
29. Hodina anatomie doktora Tulpa je dílo Johannese Vermeera van Delft, Paula Rubense, 

Rembrandta van Rijn, Leonarda da Vinci  (Označte autora)  (0-1)   
 
30. Kdo je autorem kašny Čtyř řek na Piazza Navona v Římě? (0-1)  
_Gianlorenzo Bernini__ 
 
31. Který styl se v Československu prosadil po světové výstavě EXPO 58? (0-1) 
 bruselský 
 
32. a) Označte jméno, které se z řady vymyká: (0-2) 

A. Matějček – E. Gombrich  – J. Pešina  – M. Rothko – E. Panofský  – J. Pijoan 
b) Proč?  –  malíř mezi historiky umění 

 
33. Jmenujte architektonické styly 20. století. (0-5) 
    art nouveau – secese, moderna, kubismus (v Československu), funkcionalismus, 
konstruktivismus, brusel, brutalismus, hihg tech, minimalismus, organická architektura, 
postmoderna… 
 
34. Označte pojem, který nepatří do skupiny:   
ofset – suchá jehla  – litografie – liturgie - akvatinta – serigrafie  (0-1) 
 
35.  Jakou podobu má nejnovější přístavba Louvre a kdo je jejím autorem? (0-2) 
x                 pyramida                             x              Američan  Ieoh Ming Pei 
 
B. Historie, kulturní historie a ochrana památek 
 
36. Uveďte významnou realizaci obnovy kulturní památky v poslední době v  
místě vašeho bydliště a napište, čím tato realizace je důležitá /čeho se  
týkala památková obnova/.  (0-2)                                                                                                                       
dle místa vlastního bydliště 
 
37. Se kterou osobností  je spojeno založení protireformačního řádu jezuitů?   (0-1)    
      s Ignácem z Loyoly (1536/1540) 
 
38. Euripides byl: (Označte správné tvrzení.) (0–1) 
–  řecký filozof 
–  athénský politik 6. st. př. n. l. 
–  helénistický sochař 1. st. př. n. l. 
–  řecký dramatik 
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39. Čím se zabývá hagiografie? (0–1)     legendami, životy světců (život – smrt – přenesení 
ostatků – zázraky) 
 
 
40. Uveďte letopočty, kdy se v 19. století podvakráte otevíralo Národní divadlo v Praze. (0–2) 
x       1881                            x           1883 
 
 
 
41. Určete světici na obrázku (0-1) 
 
 
 
sv. Barbora 
 
 
 
 
 
42. Uveďte jméno českého panovníka, s nímž byl spojen internacionální manýrismus.  (0-1) 
        Rudolf II. 
 
43. Kdo je to donátor? (0-1)     dárce; svým nákladem podporuje vznik hodnoty, kterou neužívá 
výhradně sám a která má společenský význam      
 
 
44. Zvěstování je námět – mariánský – pašijový – legendární . (Označte správné tvrzení.)  (0-1) 
 
 
45. Zemská Jubilejní výstava v Praze se konala:  1791 – 1848 – 1891 – 1914. (Označte správné 
datum.) (0-1) 
 
46. Přiřaďte k obrázku příslušné pojmy (0-5) 
 
Predela 
Kytka 
Mensa 
Křídlo 
Štít 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
47. Co je zobrazeno na obrázku? 
(0-1)         monstrance, relikviář 
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48. Napište hlavní kulturní centrum Toskánska: (0-1)  Florencie 
 
49. Se kterým panovníkem je ve Francii spojováno tzv. velké století? (0-1) __Ludvík XIV.___  
 
50. Ve kterém státě leží historický region Švábsko? (0-1) část Bavorska v SRN  
 
51. Který živočich produkuje přírodní hedvábí?  (Označte správné tvrzení.) (0-1) 
bourovec prstenčitý – bourec morušový –stužkonoska úzkopásná – vřetenuška obecná 
 
52. Melasa vzniká jako vedlejší produkt při výrobě: (Označte příslušný produkt.) (0-1) 
sladu – cukru – mouky –jogurtu 
 
53. Co je rafinace? (Označte správnou odpověď.) (0-1) 
zdobení – zastřihování – čištění 
 
54. Co je krov? (Označte správnou odpověď.) (0-1) 
dřevěná střešní konstrukce – kovová výztuž železobetonu – zděné obvodové zdivo 
 
55. Co vynalezl James Watt? (Označte správnou odpověď.) (0-1) 
objevil elektromagnetické pole – jako první došel k bezdrátové komunikaci – zlepšil konstrukci 
parních strojů 
 
56. Co se těžilo na Ostravsku? (Označte správnou odpověď.) (0-1) 
hnědé uhlí – černé uhlí – lignit 
 
 
57. Z čeho se vyrábí sukno? (Označte příslušnou surovinu.) (0-1) 
len – bavlna – ovčí vlna 
 
58. K čemu se používá kolovrat? (Označte správnou odpověď.) (0-1) 
předení – tkaní 
 
59. Jaké průmyslové odvětví je dominantní ve Zlíně-Otrokovicích? (Označte správnou 
odpověď.) (0-1) 
obuvnictví – oděvní průmysl – sladovnictví 
  

Při dosažení minimálně 33 bodů v písemné části uchazeč navržen k přijetí.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 61 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 
Ostrava  22.6.2009 
 
Zpracovala: PhDr. Marie Šťastná 
 
Za správnost odpovídá: PhDr. Marie Šťastná 
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