Modelový přijímací test

1) Proč se ucházíte o přijetí ke studiu archivnictví, když existují obory, které jsou zřetelně
prestižnější, pekuniárně lukrativnější a studijně a pracovně méně namáhavé? Navštívil/a jste
již nějaký archiv? Pokud ano, který to byl a zaujalo Vás na něm něco? (Za formální
proklamace nebudou přiděleny žádné body!)

2) Účastnil/a jste se během studia na střední škole Studentské odborné činnosti či jste v rámci
semináře historie připravoval/a nějakou písemnou práci? Jestliže ano, na jaké téma, jaké
prameny, literaturu a metody jste použil/a? (Můžete příp. prokázat nadstandardní zájem o
obor i jiným způsobem.)

2) Stručně charakterizujte uvedené osobnosti, chronologicky je zařaďte s přesností na
polovinu století. Uveďte jejich odborné zaměření, eventuelně nějaké dílo.
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a) August Sedláček
b) Josef Šusta
c) Autor obrazu žil v letech (1870–1910), věnoval se zejména krajinářství. Často zobrazoval
např. malebnou vesnici Kameničky.
.........................................

4) Zakroužkujte správnou odpověď na následující otázky ze základů společenských věd a
českých dějin (pokud změníte názor, musí být jednoznačně jasné, jak jste se rozhodl/a):
4.1) Sekularizace znamená:
a) zesvětštění církevního majetku
b) posvěcení
c) jmenování církevních hodnostářů
4.2) Oponu Národního divadla namaloval:
a) Mikoláš Aleš
b) Vojtěch Hynais
c) František Brožík
4.3) Heuristika je:
a) pomocná věda historická
b) shromažďování literatury a pramenů
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c) nauka o historických pramenech a jejich výkladu
4.4) Který pojem či jméno nepatří do 16. století:
a) humanismus
b) Pavel Kristián z Koldína
c) Kosmas
4.5) Autorem díla Chvála bláznovství je:
a) Erasmus Rotterdamský
b) Jan Amos Komenský
c) Tomáš ze Štítného
5) Uveďte rok, kdy došlo k následujícím událostem:
a) vstup ČR do EU
b) Vladislavské zřízení zemské
c) volba Karla I. (IV.) římským králem
d) podpis mnichovského diktátu o odstoupení pohraničního území českých zemí Německu
e) bitva u Slavkova
6) Uveďte významnou událost dějin českého státu k níž došlo:
a) 14. 9. 1937
b) 23. 5. 1618
c) 30. 5. 1434
d) 26. 5. 1946
e) 11. 3. 1848

7) Zakroužkujte správnou odpověď na následující otázky. (Pokud se rozhodnete svůj názor
změnit, musí být jednoznačně jasné, jaké řešení jste zvolil/a/.)
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7.1) Vyberte pravdivé tvrzení:
a) heraldika je věda zabývající se studiem znaků – erbů, jejich vznikem, užíváním a
vývojem
b) genealogie je součástí sociální a kulturní antropologie věnované gender studies
c) numismatika je pomocná věda historická, která studuje stará písma
d) heraldika studuje pečeti, jejich genezi, utváření a vývoj
e) kodikologie studuje originální sbírky zákonů a nařízení
7.2) Mincmistr byl:
a) osobní králův služebník, který měl na starosti výdej hotovosti z pokladnice
b) zaměstnanec mincovny, který měl na starosti samotnou ražbu mincí
c) předchůdce dnešního ministra
d) představitel horní a mincovní správy ve službách panovníků
e) typ závěsných vah
7.1) Do řady pojmů nepatří:
a) rozrod
b) vývod
c) typář
d) střen
e) rodokmen
8) Objasněte co nejpřesněji následující pojmy z oblasti pomocných věd historických či dějin
správy:
8.1) Obnovené zřízení zemské
8.2) kardinál
8.3) cirkulář

9) Ve kterých dnes existujících státech leží následující historická území:
9.1) Transylvánie
9.2) Aquitánie
9.3-4) Určete zámek a město na následujících obrázcích. (Pro případ potřeby uvádíme
malou nápovědu pod obrázkem)
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- nejvýznamnější empírová stavební památka u nás,
- nachází se zde expozice muzea českého venkova

Jedná se o zámek ......................

- věnné město českých
královen na soutoku řek
Labe a Orlice,
- zdejší katedrála letos slaví
700. výročí
Jedná se o město .....................

10. 1) Znáte některé typy archivních publikací a pomůcek? Uveďte čtyři z nich.

10. 2) Zakroužkujte správnou odpověď.
Řídícím orgánem archivnictví v ČR je:
a) Odbor archivní správy a spisové služby ministerstva kultury
b) Odbor archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra
c) Odbor archivní správy a spisové služby ministerstva školství
d) Odbor archivní správy a spisové služby ministerstva informatiky
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11) Vyřešte následující křížovku a v 1-2 větách shrňte své znalosti o zjištěné tajence:

1
2
3
4
5
6

Jako bitva tří císařů je označována bitva u (?).
25. 3. 1420 odrazil Žižka katolická vojska v bitvě u (?).
Příjmení československého prezidenta v letech 1948-1953.
Historické území hraničící s historickým českým státem na východě.
Letohrádek královny Anny je též označován jako (?)
Jméno panovníka, který usedl na český trůn roku 1437.
Tajenka:………………………………………………
(+ 1-2 věty o řešení)

12) Spojte k sobě latinské přísloví a jeho překlad:
a) Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. 1) Kde není žalobce, soudí osud.
b) Fatetur facinus, qui iudicium fugit.

2)Osud vede toho, kdo chce, vleče toho, kdo nechce

c) Iudicat fatum, cum nemo accusat.

3) Sprostí-li soudce viny zločince, odsuzuje sebe

d) Iudex damnatur, cum nocens absolvitur. 4) Vinným se cítí ten, kdo vyhýbá se soudu.

13) Spojte k sobě následující osobnosti a město, kde se koná festival, který nese jeho jméno:
a) Bedřich Smetana

1) Hukvaldy

b) Alois Jirásek

2) Sobotka

c) Fráňa Šrámek

3) Hronov

d) Leoš Janáček

4) Litomyšl
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14) Napiště řešení následující logické úlohy a stručně jej zdůvodněte.
Jedna topinka se smaží deset minut – pět minut z každé strany. Na pánev se vejdou dva
krajíce vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky?

15) Napište stručný obsah (maximálně ve 3-4 jednoduchých větách) následujícího textu a
pokuste se ho chronologicky a věcně (nejvýše na 10 řádků) zařadit do historického kontextu:
1. Já, Soběslav, vévoda Čechů, oznamuji všem nynějším a budoucím, že přijímám ve svou
milost a ochranu Němce, kteří bydlí v pražském podhradí a přeji si, aby tito Němci, tak jako
jsou od Čechů odlišni rodem, tak také od Čechů a jejich zákona či obyčeje byli odděleni.
Povoluji tudíž těmto Němcům, aby žili podle zákona a spravedlnosti Němců, jak to měli od
doby mého děda krále Vratislava.
2. Povoluji jim faráře, kterého by si volně k svému kostelu zvolili a rovněž soudce, a biskup
jejich žádosti nijak nechť neodporuje.
3. Sedmerou rukou mají přísahati pro krádež nebo pro to, co je nazýváno nádvořie.
4. Nemusí se účastniti žádné vojenské výpravy, ledaže by bylo třeba bojovat za vlast.
5. Jestliže je vévoda mimo českou zemi na výpravě, pak mají Němci střežit pražský hrad se
dvanácti štíty.
6. Souditi zabití člověka přísluší knížeti, při čemž ať se knížeti za zabití zaplatí deset talentů
řezenské mince nebo propadne pravá ruka vrahova nebo se zařídí věc podle milosti.
7. Kdo by mezi nimi porušil mír, ať zaplatí knížeti deset talentů, kdo je vinen.
8. Má-li při Čech s Němcem, a měli-li by v ní vystupovat svědkové, nechť má Čech proti
Němci dva Němce a jednoho Čecha, všechny naše poddané. Podobně jestliže má Němec při
s Čechem, tu Němec nechť má proti Čechovi dva Čechy a jednoho Němce, avšak naše
poddané. O Románech a Židech platí pravidlo podobné.
9. Kdyby Čech nebo Román nebo kdokoli obvinil Němce, tu má nejvyšší komorník poslati
posla k soudci Němců a soudce Němců sám bude souditi onu při a nic víc nenáleží zde
komorníkovi.
10. Povoluji také Němcům, aby byli svobodni od (ubytování) hostí, poutníků a příchozích.
Věztež, že Němci jsou svobodní lidé.
11. Kterýkoliv příchozí nebo host z kterékoli země přicházející chtěl by bydliti s Němci
v obci, nechť má zákon a obyčej Němců.
12. Je-li na Němce podezření z krádeže, má se ospravedlniti za přítomnosti soudce Němců.
Je-li zlodějem Němec, pak jej bude souditi kníže.
13. Jestliže je chycen zloděj v noci, věší se. Je-li chycen ve dne, veřejně se mu dá výprask a
přísežně se odřekne obce; chytí-li se znovu, věší se.
14. Cokoli spáchají Němci, nezatýkají se za to ani se nedávají do vězení, jestliže by měli
ručitele nebo vlastní dům.
15. Budou-li Němci v kterékoli věci viníky nebo žalovanými, nechť za to netrpí žádnou
škodu ani hanbu jejich děti a manželky.
16. Jestliže by někdo šel ulicemi Němců v noci a neměl pochodeň, pro jeho zabití jsou Němci
bez viny.
17. Jestliže by se našla v truhlici Němce nepravá nebo zlámaná mince, želován je ten čí je
truhlice. Jestliže však se najde na dvoře nebo v domě, je bez viny majitel domu nebo dvora
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pro nepoctivé a zlomyslné lidi, kteří takové věci vhazují do domů nebo dvorů.
18. Jestliže by se u Němce poznal kůň z krádeže, ten kdo koně poznává, bude napřed
přísahat, že věci pozbyl krádeží. Potom bude přísahat Němec, stoje v kruhu udělaném mečem
na zemi, že neukradl koně nebo onu věc, nýbrž že ji koupil a že nezná onoho prodávajícího
nebo jeho dům.
19. Nikde nemají přísahat Němci než před kostelem svatého Petra, ledaže by to kníže
přikázal.
20. Jestliže by byla nalezena v domě Němce tajná krčma, nechť je zatčen sám majitel domu
v přítomností soudce Němců nebo jeho posla a nikdo jiný.

16) Četl/a jste v poslední době nějakou odbornou historickou práci? Pokud ano, napište jakou
a pokuste se ji stručně charakterizovat a případně uveďte, co Vás na ní zaujalo? Na závěr
připojte několik bibliografických údajů dalších odborných historických prací, které jste měl/a
v rukou.

8

17) Přeložte do češtiny oba následující texty. Pokud je pro Vás překlad příliš obtížný,
pokuste se vystihnout obsah textu nebo alespoň téma, o němž pojednává.
a) Im 1331 begab sich Karl nach Italien, wo sein Vater Johann weitreichende Pläne verfolgte.
Hier nahm Karl auch zum ersten Mal selbständige Amtshandlungen vor, auch wenn das
Vorhaben seines Vaters, in Oberitalien einen luxemburgischen Herrschaftskomplex zu
errichten, 1333 vor allem aufgrund der Opposition einiger mächtiger italienischer
Stadtstaaten und des Königreichs Neapel scheiterte. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn
muss als ambivalent bezeichnet werden.

b) Following the Munich Agreement in 1938, the border regions of Bohemia inhabited
predominantly by ethnic Germans (the so-called Sudetenland) were annexed to Nazi
Germany. The remnants of Bohemia and Moravia were then annexed by Germany in 1939,
while the Slovak lands became the Slovak Republic, a client state of Nazi Germany. From
1939 to 1945 Bohemia (without the Sudetenland) formed with Moravia the German
Protectorate of Bohemia and Moravia.

18) Napište rozpravu na jedno z uvedených témat z českých dějin v rozsahu maximálně dvou
stran. (Na základě svých znalostí se nad tématem zamyslete, uveďte v logickém sledu
zevrubnou fakticitu a pokuste se i o určitý obecnější závěr. Pokud je Vám známa, uveďte
přehled odborné historické literatury ke zvolenému tématu.)
18.1) České země za vlády Karla IV.
18.2) Země Koruny české v habsburském soustátí období absolutismu 17. a prvních čtyř
decennií 18. století – „Doba temna“?
18.3) Magické osmičky českých (československých) dějin 20. století
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