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Úvod

Účel a obsah katalogu

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce poskytují všem jejich uživatelům informace o požadavcích kla-
dených na žáky vzdělávacích programů v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Katalog rovněž obsahuje popis zkoušky z dějin umění a příklady úloh, které mohou být do zkoušky 
zařazeny. 

Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce

Základem pro zpracování katalogu požadavků jsou stávající platné pedagogické dokumenty:
Učební dokumenty. 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba. Schváleno MŠMT 25. 7. 2000, č. j. 
23 274/2000-23.
Učební osnovy předmětu dějiny výtvarné kultury, varianta 1 a varianta 2. Schváleno MŠMT 29. 1. 1996, č. j. 
11 940/96-25.
 
Při zpracování katalogu byla zohledněna skutečnost, že na některých středních školách jsou již ověřovány 
rámcové vzdělávací programy. Protože zkouška z dějin umění má sloužit především pro potřeby vysokých 
škol, bylo při vymezování požadavků k maturitní zkoušce bráno v potaz i toto hledisko.

Charakteristika vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury/dějiny umění

Obsahem vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury/dějiny umění jsou kulturně historické souvislosti 
vzniku a vývoje architektury, výtvarného a užitého umění od pravěku po současnost. Hlavním cílem je naučit 
žáky vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského života a myšlením společnosti. Snahou je 
představit stěžejní osobnosti jednotlivých období a jejich architektonická, umělecká a uměleckořemeslná díla, 
která zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropského i celosvětového kulturního dění. Základním metodo-
logickým východiskem je rovnoměrné propojení teoretického výkladu s konkrétní obrazovou dokumentací, 
neoddělitelnou součástí výuky jsou exkurze a návštěvy stálých sbírek umění a výstav. Vyučovací předmět 
má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, literatuře, dějepisu, 
filozofii aj.

Požadavky k maturitní zkoušce 

Absolvováním zkoušky ve společné části maturitní zkoušky z dějin umění žák prokazuje osvojení oborových 
a částečně i mezioborových znalostí a dovedností potřebných při studiu dějin umění a dalších vysokoškol-
ských oborů, v nichž se znalosti a dovednosti z dějin umění významnou měrou uplatňují. 

Žák/žákyně:

zná terminologii oboru a dovede ji používat; 
dovede využít informace získané v odborném textu;
porovná umělecká díla podle různých kritérií;  
dovede pracovat s obrazovým materiálem;
rozumí vztahu mezi stupněm vývoje společnosti a uměním. 

•
•
•
•
•
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Tyto očekávané znalosti a dovednosti žáků jsou konkretizovány jako požadavky k maturitní zkoušce ově-
řované prostřednictvím didaktického testu: 

1. Výtvarné umění pravěku

Žák/žákyně:

ovládá periodizaci pravěku; 
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, náboženských představ a umění;
rozezná charakteristické znaky jeskynních maleb, plastiky, keramiky, časově a místně je zařadí;  
identifikuje charakteristické znaky megalitických a profánních staveb, časově a místně je zařadí, určí 
jejich funkci;
rozezná charakteristické znaky pravěkých nástrojů, nářadí a ozdob, určí jejich materiál;
určí pravěká naleziště ve světě i v České republice;
jmenuje významné nálezy, zařadí je časově.

 

2. Výtvarné umění starověku

Žák/žákyně:

2.1 Mezopotámie

ovládá periodizaci vývoje jednotlivých kultur v oblasti;
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, náboženských představ a umění;
lokalizuje významná kulturní centra;
rozezná charakteristické znaky architektury (chrám, zikkurat, palác, městský dům), sochařství a užitého 
umění (šperk, keramika, tabulky, pečetní válečky);
určí významná naleziště;
orientuje se v námětech, materiálech a  technikách mezopotamského umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami mezopotamského 
umění;

2.2 Egypt

ovládá periodizaci vývoje jednotlivých říší;
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, náboženských představ a umění (písmo);
lokalizuje významná kulturní centra;
rozezná charakteristické znaky architektury (chrám, mastaba, pyramida, skalní hroby), sochařství a užitého 
umění (šperk, keramika, rituální předměty, nábytek);
určí významná naleziště;
orientuje se v námětech, materiálech a technikách egyptského umění;
porovná charakteristické znaky egyptského a mezopotamského umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami egyptského umění;

2.3 Indie, Čína 

ovládá periodizaci vývoje obou území;
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, náboženských představ a umění;
lokalizuje významná kulturní centra;
rozezná charakteristické znaky architektury, sochařství a užitého umění;
určí významná naleziště;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami indického a čínského 
starověkého umění;

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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2.4 Egejská oblast, Kréta

ovládá periodizaci vývoje v oblasti;
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, náboženských představ a umění;
lokalizuje významná kulturní centra;
identifikuje charakteristické znaky krétské a mykénské architektury (paláce, hrady); 
rozezná charakteristické znaky sochařství, malířství a užitého umění v oblasti;
orientuje se v námětech, materiálech a technikách umění oblasti;
porovná charakteristické znaky krétské a mykénské kultury;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami oblasti;

2.5 Řecko

ovládá periodizaci jednotlivých vývojových období řeckých dějin;
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, myšlení a umění;
lokalizuje významná kulturní centra;
orientuje se v řecké mytologii;
rozezná projevy jednotlivých typů architektury, jejich tvary a články;
rozezná charakteristické znaky řeckého užitého umění;
orientuje se v námětech, materiálech a technikách řeckého umění;
orientuje se ve vývoji řeckého sochařství;
posoudí dílo a přínos významných osobností řeckého umění; 
porovná charakteristické znaky řeckého a egyptského umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami řeckého umění;

2.6 Etruské umění

ovládá periodizaci vývoje v oblasti;
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, myšlení a umění;
lokalizuje významná kulturní centra;
identifikuje charakteristické znaky etruské architektury (pohřební a chrámová architektura, technické 
stavby); sochařství, malířství a užitého umění (keramika, bronz);
orientuje se v námětech, materiálech a technikách etruského umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami etruského umění;

2.7 Umění antického Říma

ovládá periodizaci jednotlivých vývojových období římských dějin (království; republika, císařství);
porozumí vztahu vývoje životních podmínek, společnosti, myšlení a umění;
lokalizuje významná kulturní centra;
orientuje se v římské mytologii;
identifikuje charakteristické znaky římské architektury (veřejné, technické, oslavné a náboženské stavby, 
urbanismus); 
identifikuje charakteristické znaky a významné projevy římského sochařství a malířství;
orientuje se v námětech, materiálech a technikách římského umění;
porovná charakteristické znaky řeckého a římského umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami římského umění.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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3. Výtvarné umění raného středověku

Žák/žákyně:

3.1 Křesťanské antické umění

zařadí časově a lokalizuje období křesťanské antiky;
rozezná ideové rozdíly mezi pohanstvím, judaismem a křesťanstvím;   
orientuje se v základních historických událostech a jejich souvislostech;
orientuje se v základních křesťanských symbolech, ikonografii a názvosloví;
rozezná charakteristické znaky a projevy raně křesťanské architektury (bazilika, centrála); 
rozezná charakteristické znaky a projevy raně křesťanského umění v Ravenně;
orientuje se v námětech, materiálech a technikách raně křesťanského umění;
porovná charakteristické znaky římského antického a raně křesťanského umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami raně křesťanského 
umění;

3.2 Umění raně středověké Evropy

orientuje se v časovém vymezení raného středověku v Evropě;
orientuje se v základních historických událostech a jejich souvislostech v Evropě i na našem území;
rozezná charakteristické znaky a projevy byzantského umění; 
lokalizuje významná kulturní centra raně středověké Evropy;
rozezná charakteristické znaky a projevy umění doby v jednotlivých lokalitách (karolínská a otonská 
renesance, Velká Morava, Arabové);   
identifikuje a rozezná charakteristické znaky raně středověkého umění a jeho projevy v architektuře, 
malířství a sochařství; 
rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního umění raně středověké Evropy; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách umění raného středověku;
pojmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami raně středověkého 
umění.

4. Výtvarné umění vrcholného středověku

Žák/žákyně:

4.1 Románské umění

orientuje se v časovém i lokálním vymezení románského umění;
orientuje se v historických událostech a jejich souvislostech v Evropě i na našem území;
lokalizuje významná kulturní centra raně románského umění;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy románského umění v architektuře, sochařství 
a malířství; 
rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního románského umění;
porovná charakteristické znaky a projevy románského umění v jednotlivých lokalitách;   
orientuje se v námětech, materiálech a technikách románského umění;
zná vývoj románského umění na našem území, specifikuje jeho projevy;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami románského umění;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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4.2 Gotické umění

orientuje se v časovém i lokálním vymezení gotického umění včetně periodizace;
orientuje se v historických událostech a jejich souvislostech v Evropě i na našem území;
orientuje se v kulturních souvislostech doby;
lokalizuje významná kulturní centra gotického umění;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy gotického umění v architektuře, sochařství, 
malířství a uměleckém řemesle; 
rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního gotického umění;
porovná charakteristické znaky a projevy gotického umění v jednotlivých lokalitách;
orientuje se v námětech, materiálech a technikách gotického umění;
posoudí dílo a přínos významných osobností doby (Giotto, van Eyck, Mistr Theodorik, Petr Parléř aj.); 
zná vývoj gotického umění na našem území, specifikuje jeho projevy;
porovná charakteristické znaky gotického a románského umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami gotického umění.

5. Výtvarné umění novověku

Žák/žákyně:

5.1 Renesanční umění

orientuje se v časovém i lokálním vymezení renesančního umění včetně periodizace;
orientuje se v historických událostech a jejich souvislostech v Evropě i na našem území;
orientuje se v kulturních souvislostech doby;
posoudí změny životního stylu;
lokalizuje významná kulturní centra renesančního umění a manýrismu;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy renesančního umění a manýrismu v architektuře, 
sochařství, malířství a uměleckém řemesle; 
porovná charakteristické znaky a projevy renesančního umění v jednotlivých lokalitách (Itálie, zaalpské 
země);
porovná charakteristické znaky, projevy renesančního umění a individuální přístupy v dílech výrazných 
osobností renesance (Donatello, Bruneleschi, Bramante, Alberti, Masaccio, Leonardo, Michelangelo, 
Raffael, Tizian, Dürer, El Greco, Bosch, Brueghel aj.);
orientuje se v námětech, materiálech a technikách renesančního umění (perspektiva, anatomie, proporce, 
kompozice);
posoudí dílo a přínos významných osobností renesančního umění; 
zná vývoj renesančního umění na našem území, specifikuje jeho projevy (manýrismus);
rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního renesančního umění;
porovná charakteristické znaky renesančního a gotického umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami renesančního umění;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy umění předkolumbovské Ameriky.

5.2 Barokní umění

orientuje se v časovém i lokálním vymezení barokního umění včetně periodizace;
orientuje se v historických událostech doby baroka a jejich souvislostech v Evropě i na našem území;
orientuje se v kulturních souvislostech doby;
lokalizuje významná kulturní centra barokního umění;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy barokního umění v architektuře, sochařství, 
malířství a uměleckém řemesle; 
porovná charakteristické znaky a projevy barokního umění v jednotlivých lokalitách (katolické/
protestantské země);

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•

•

•

•
•
•
•
•
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porovná charakteristické znaky, projevy barokního umění a individuální přístupy v dílech výrazných 
osobností baroka (Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Velazquez, Poussin, Bernini aj.);
orientuje se v námětech, materiálech a technikách barokního umění (dynamika, exprese);
posoudí dílo a přínos významných osobností barokního umění; 
rozliší znaky a projevy profánního a sakrálního barokního umění;
porovná baroko a rokoko; 
zná vývoj barokního umění na našem území, specifikuje jeho projev (architektura, sochařství, malířství, 
lidové baroko);
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami barokního umění.

6. Umění 18. a 19. století

Žák/žákyně:

6.1 Klasicismus

orientuje se v časovém i lokálním vymezení umění klasicismu;
orientuje se v historických událostech doby klasicismu a jejich souvislostech ve světě i na našem území;
orientuje se v kulturních souvislostech doby;
lokalizuje významná kulturní centra umění klasicismu;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy umění klasicismu v architektuře, sochařství 
a malířství; 
porovná charakteristické znaky a projevy umění klasicismu v jednotlivých lokalitách;
porovná charakteristické znaky, projevy umění klasicismu a individuální přístupy v dílech výrazných 
osobností; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách umění klasicismu (empír);
posoudí dílo a přínos významných osobností umění klasicismu; 
zná vývoj umění klasicismu na našem území, specifikuje jeho projevy;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami umění klasicismu;

6.2 Romantismus

orientuje se v časovém i lokálním vymezení romantismu;
orientuje se v historických událostech doby a jejich souvislostech ve světě i na našem území;
orientuje se v kulturních souvislostech doby;
lokalizuje významná kulturní centra romantismu;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy romantismu v architektuře, sochařství a malířství; 
porovná charakteristické znaky a projevy romantismu v jednotlivých lokalitách;
porovná charakteristické znaky, projevy romantismu a individuální přístupy v dílech výrazných osobností; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách romantismu;
posoudí dílo a přínos významných osobností romantismu; 
zná vývoj romantismu na našem území, specifikuje jeho projevy;
odliší klasicismus, romantismus a realismus;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami romantismu.

6.3 Realismus 

orientuje se v časovém vymezení realismu;
orientuje se v historických a kulturních souvislostech;
identifikuje východiska realismu;
lokalizuje významná kulturní centra francouzského realismu;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy realismu v architektuře, sochařství a malířství;
porovná charakteristické znaky, projevy realismu a individuální přístupy v dílech výrazných osobností; 
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orientuje se v námětech, materiálech a technikách realismu;
posoudí dílo a přínos významných osobností realismu (Millet, Daumier, Courbert, barbizonská škola aj.); 
odliší realismus a naturalismus;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami francouzského rea-
lismu;

6.4 Impresionismus

orientuje se v časovém vymezení doby;
orientuje se v historických a kulturních souvislostech;
identifikuje východiska impresionismu;
posoudí význam impresionismu pro další vývoj umění;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy impresionismu;
rozezná charakteristické znaky díla E. Maneta, posoudí jeho vliv na další vývoj umění; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách impresionismu;
lokalizuje významná kulturní centra impresionismu;
posoudí dílo a přínos významných osobností impresionismu (Monet, Pissarro, Degas, Renoir, Sisley, 
Morisotová, Rodin aj.); 
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami autorů této doby;

6.5 Postimpresionismus 

orientuje se v historických a kulturních souvislostech doby;
lokalizuje významná kulturní centra postimpresionismu;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy postimpresionismu (barevná exprese, barevná 
modulace, výtvarná zkratka, atmosféra krajiny, světlo v obraze, systém barevné skladby, racionalita) 
v malířství a sochařství; 
porovná charakteristické znaky, projevy a individuální přístupy v dílech výrazných osobností 
postimpresionismu (Cézanne, van Gogh, Seurat, Gauguin, Toulouse-Lautrec aj.); 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách postimpresionismu;
posoudí význam postimpresionismu pro další vývoj umění;
posoudí dílo a přínos významných osobností postimpresionismu; 
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami postimpresionismu;

6.6 Architektura průmyslové revoluce, historizující slohy

orientuje se v historických a kulturních souvislostech doby;
posoudí význam archeologie pro vývoj architektury daného období; 
lokalizuje významná kulturní centra architektury průmyslové revoluce a historizujících slohů;
posoudí nové možnosti architektury;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy historizujících slohů; 
porovná charakteristické znaky a individuální přístupy u výrazných projevů architektury průmyslové 
revoluce a historizujících slohů; 
orientuje se v architektonických námětech, materiálech a technikách doby;
porovná charakteristické rysy a projevy výchozího slohu a příslušného historizujícího slohu;
jmenuje a lokalizuje významné projevy architektury průmyslové revoluce a historizujících slohů;
posoudí význam vzniku památkové péče;

6.7 Umění 19. století v našich zemích

orientuje se v historických a kulturních souvislostech událostí 19. století;
lokalizuje významná kulturní centra důležitá pro umění 19. století;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy stěžejních uměleckých směrů 19. století v našich 
zemích v architektuře, sochařství, malířství a uměleckém řemesle;
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porovná charakteristické znaky, projevy a individuální přístupy v dílech výrazných představitelů 
stěžejních uměleckých směrů 19. století v našich zemích; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách umění 19. století;
posoudí dílo a přínos významných osobností uměleckých směrů 19. století v našich zemích (Machek, 
Tkadlík, rodina Mánesů, Purkyně, generace Národního divadla aj.); 
posoudí význam umění 19. století pro další vývoj umění v našich zemích;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami umění 19. století 
v našich zemích;

6.8 Symbolismus a secese

orientuje se v historických a kulturních souvislostech doby;
lokalizuje významná kulturní centra symbolismu a secese;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy symbolismu a secese v architektuře, sochařství, 
malířství a uměleckém řemesle; 
porovná charakteristické znaky, projevy a individuální přístupy v dílech výrazných osobností symbolismu 
a secese; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách symbolismu a secese;
posoudí dílo a přínos významných osobností symbolismu a secese; 
posoudí význam symbolismu a secese pro další vývoj umění;
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami symbolismu a secese.

7. Umění 20. století

Žák/žákyně

7.1 Umění první poloviny 20. století v Evropě a USA

orientuje se v historických a kulturních souvislostech událostí první poloviny 20. století;
lokalizuje významná kulturní centra;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy individualistické moderny, Bauhausu, funkciona-
lismu a mezinárodního stylu v architektuře;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy expresionismu, kubismu, futurismu, konstrukti-
vismu, dadaismu a surrealismu v sochařství;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy fauvismu, expresionismu, kubismu, futurismu, 
geometrické abstrakce, orfismu, dadaismu a surrealismu v malířství;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy uměleckého řemesla první poloviny 20. století; 
posoudí vliv totalitních režimů na umění; 
porovná charakteristické znaky, projevy a individuální přístupy v dílech výrazných osobností reprezentu-
jících jednotlivé umělecké směry; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách jednotlivých směrů;
porovná charakteristické znaky a projevy jednotlivých směrů a jejich ztvárnění v dílech výrazných před-
stavitelů jednotlivých směrů; 
posoudí dílo a přínos významných osobností umění první poloviny 20. století; 
orientuje se ve vývoji fotografie a designu; 
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami uměleckých směrů 
první poloviny 20. století;

7.2 Umění druhé poloviny 20. století v Evropě a USA

orientuje se v historických a kulturních souvislostech událostí druhé poloviny 20. století;
rozliší pojmy modernismus a postmodernismus;
lokalizuje významná kulturní centra;
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identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy abstraktního expresionismu, tašismu, informelu, 
konceptualismu, minimalismu, socialistického realismu, op-artu, pop-artu, kinetického umění, happeningu 
a performance, land artu, body artu a nové figurace v malířství a sochařství; 
posoudí vliv totalitních režimů na umění; 
porovná charakteristické znaky, projevy a individuální přístupy v dílech výrazných osobností reprezentu-
jících jednotlivé umělecké směry; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách jednotlivých směrů a jejich představitelů;
porovná charakteristické znaky a projevy jednotlivých směrů a jejich ztvárnění v dílech výrazných před-
stavitelů jednotlivých směrů; 
posoudí dílo a přínos významných osobností umění druhé poloviny 20. století; 
rozpozná typické znaky postmoderní architektury (mrakodrapy, high-tech, historismus, dekonstrukti-
vismus, nové konstrukční systémy, technologie a materiály) a obecné znaky postmoderního malířství 
a sochařství;
orientuje se ve vývoji fotografie a designu; 
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami uměleckých směrů 
druhé poloviny 20. století;

7.3 Umění 20. století v našich zemích

orientuje se v historických a kulturních souvislostech událostí 20. století;
lokalizuje významná kulturní centra;
identifikuje a rozezná charakteristické znaky a projevy kubismu, funkcionalismu, surrealismu, socialis-
tického realismu v architektuře, sochařství, malířství a uměleckém řemesle; 
porovná charakteristické znaky, projevy a individuální přístupy v dílech výrazných osobností; 
orientuje se v námětech, materiálech a technikách jednotlivých směrů;
porovná charakteristické znaky a projevy jednotlivých směrů a jejich ztvárnění v dílech výrazných před-
stavitelů; 
posoudí dílo a přínos významných osobností umění 20. století; 
jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami uměleckých směrů 
20. století.

Základní specifikace zkoušky

Zkouška z dějin umění ve společné části maturitní zkoušky má formu didaktického testu tvořeného různými 
typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. 
Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, jejich bodovou hodnotu žák zná. V průběhu testování není 
žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. 

V následující tabulce je uvedeno orientační procentuální zastoupení skupin požadavků k maturitní zkoušce 
v testu:

1. Pravěk 1–5 %
2. Starověk 10–15 %
3. Raný středověk 10–15 %
4. Vrcholný středověk 10–15 %
5. Novověk 15–20 %
6. 19. století 15–20 %
7. 20. století 25–30 %
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Příklady testových úloh

Tato část katalogu obsahuje ukázky různých typů testových úloh ověřujících znalosti a dovednosti z dějin 
umění. Zde uvedené testové úlohy mají ilustrační charakter, nelze je považovat za příklad testu.
  
Výchozí mapa k úloze 1

(http://www.copiszczy.pl)

Úloha 1
Která z následujících možností je zachycena na výchozí mapě?

A) arabské výboje
B) stěhování národů
C) šíření křesťanství
D) vikingské nájezdy 

Výchozí obrázek a text k úloze 2

V roce 1�01 vypsal florentský cech soukeníků soutěž na výzdobu jednoho pole severních dveří baptisteria.

Úloha 2
Který z následujících umělců v soutěži zvítězil, a dveře jsou tedy jeho dílem?

A) Brunelleschi
B) Donatello
C) Ghiberti
D) Verrocchio 10

P ÍKLADY TESTOVÝCH ÚLOH 
Tato část katalogu obsahuje ukázky různých typů testových úloh ověřujících znalosti a dovednosti z dějin
umění. Zde uvedené testové úlohy mají ilustrační charakter, nelze je považovat za příklad testu.

VÝCHOZÍ MAPA K ÚLOZE 1 

(http://www.copiszczy.pl)

Úloha 1 
Která z následujících možností je zachycena na výchozí mapě?

A) arabské výboje 
B) stěhování národů
C) šíření křesťanství 
D) vikingské nájezdy  

VÝCHOZÍ OBRÁZEK A TEXT K ÚLOZE 2 

(http://www.dl.ket.org/humanities/sculpt) 
V roce 1401 vypsal florentský cech soukeník  sout ž na výzdobu jednoho pole severních dve í
baptisteria.
Úloha 2 
Který z následujících umělců v soutěži zvítězil, a dveře jsou tedy jeho dílem? 

A) Brunelleschi 
B) Donatello 
C) Ghiberti 
D) Verrocchio 
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Výchozí obrázek k úloze 3

(http://www.missouriwestern.edu)

Úloha 3
Ve kterém z následujících měst se nachází stavba na výchozím obrázku?

A) Bukurešť
B) Kolín nad Rýnem
C) Sankt Peterburg
D) Valencie

Výchozí obrázek a text k úloze 4

V roce 1�05 uspořádal spolek Mánes v Praze výstavu, která měla významný vliv na vývoj českého výtvarného 
umění.

Úloha 4
Napište jméno a příjmení norského malíře, jehož díla výstava prezentovala: 

Řešení: Edvard Munch
11

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 3 

(http://www.missouriwestern.edu) 

Úloha 3 
Ve kterém z následujících měst se nachází stavba na výchozím obrázku? 

A) Bukurešť
B) Kolín nad Rýnem 
C) Sankt Peterburg 
D) Valencie 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK A TEXT K ÚLOZE 4 

V roce 1905 uspo ádal spolek Mánes v Praze výstavu, která m la významný vliv na vývoj 
eského výtvarného um ní. 

 Úloha 4 
Napište jméno a příjmení norského malíře, jehož díla výstava prezentovala:

Řešení: Edvard Munch 

11

VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 3 

(http://www.missouriwestern.edu) 

Úloha 3 
Ve kterém z následujících měst se nachází stavba na výchozím obrázku? 

A) Bukurešť
B) Kolín nad Rýnem 
C) Sankt Peterburg 
D) Valencie 

VÝCHOZÍ OBRÁZEK A TEXT K ÚLOZE 4 

V roce 1905 uspo ádal spolek Mánes v Praze výstavu, která m la významný vliv na vývoj 
eského výtvarného um ní. 

 Úloha 4 
Napište jméno a příjmení norského malíře, jehož díla výstava prezentovala:

Řešení: Edvard Munch 
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Úloha 5
Přiřaďte k jednotlivým klášterům jejich názvy:

5.1
Na úpatí Krušných hor se nachází architektonicky cenný komplex 
cisterciáckého kláštera, který byl založen již na konci 12. století. 
Dominantou areálu je velký opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, 
založený jako románská trojlodní bazilika roku 120�.  Stavba byla v letech  
1�12–1�18 přestavěna ve vrcholně barokním stylu architektem 
Octaviem Broggiem.

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno)

5.2
Od 1�. století významné poutní místo, dominující okolí 
Příbrami. Areál s ambity, kaplemi a bránami kolem 
impozantního chrámu Nanebevzetí Panny Marie vznikal  
v období mezi roky 1�58 a 1�0�. Plány pravděpodobně 
vyhotovili význační architekti C. Lurago a G. D. Orsi, od počátku 
18. století se zde uplatnil P. I. Bayer. Při kostele stojí bývalá 
jezuitská barokní rezidence.

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno)

5.3
Přehodnocením gotických prvků do čistě barokní podoby vznikl v Čechách 
na počátku 18. století stavební sloh označovaný jako barokní gotika. V tomto 
slohu byl v letech 1�1�–1�22 vystavěn hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého 
blízko Žďáru nad Sázavou. Stavba vznikla podle projektu Jana Blažeje  
Santiniho-Aichla. Pěticípý půdorys, vzájemný průnik prostorových útvarů, 
dynamičnost stavební hmoty popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí 
o výjimečnosti této architektury.

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno)

Názvy:
A) Osek
B) Svatá Hora
C) Teplá
D) Velehrad
E) Zelená Hora

Řešení: 5.1 – A); 5.2 – B); 5.3 – E)
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Úloha 5 
Přiřaďte k jednotlivým klášterům jejich názvy: 

5.1
Na úpatí Krušných hor se nachází 
architektonicky cenný komplex 
cisterciáckého kláštera, který byl založen již 
na konci 12. století. Dominantou areálu je 
velký opatský chrám Nanebevzetí Panny 
Marie, založený jako románská trojlodní 
bazilika roku 1207. Stavba byla v letech  
1712–1718 p estav na ve vrcholn  barokní 
stylu architektem Octaviem Broggiem. 

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno) 

5.2
Od 17. století významné poutní místo, 
dominující okolí P íbrami. Areál s ambity, 
kaplemi a bránami kolem impozantního 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie vznikal  
v období mezi roky 1658 a 1709. Plány 
pravd podobn  vyhotovili význa ní 
architekti C. Lurago a G. D. Orsi, od 
po átku 18. století se zde uplatnil P. I. 
Bayer. P i kostele stojí bývalá jezuitská 
barokní rezidence.

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno) 

5.3

Názvy: 
A) Osek 
B) Svatá Hora 
C) Teplá 
D) Velehrad 
E) Zelená Hora 

P ehodnocením gotických prvk  do ist
barokní podoby vznikl v echách na 
po átku 18. století stavební sloh, 
ozna ovaný jako barokní gotika. V tomto 
slohu byl v letech 1719–1722 vystav n
h bitovní kostel sv. Jana Nepomuckého 
blízko Ž áru nad Sázavou. Stavba vznikla 
podle projektu Jana Blažeje  
Santiniho-Aichla. P ticípý p dorys,
vzájemný pr nik prostorových útvar ,
dynami nost stavební hmoty, popírající 
veškerou tíži zdiva, to vše sv d í o 
výjime nosti této architektury. 

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno) 

Řešení: 5.1 – A); 5.2 – B); 5.3 – E) 
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veškerou tíži zdiva, to vše sv d í o 
výjime nosti této architektury. 

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno) 

Řešení: 5.1 – A); 5.2 – B); 5.3 – E) 
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Úloha 5 
Přiřaďte k jednotlivým klášterům jejich názvy: 

5.1
Na úpatí Krušných hor se nachází 
architektonicky cenný komplex 
cisterciáckého kláštera, který byl založen již 
na konci 12. století. Dominantou areálu je 
velký opatský chrám Nanebevzetí Panny 
Marie, založený jako románská trojlodní 
bazilika roku 1207. Stavba byla v letech  
1712–1718 p estav na ve vrcholn  barokní 
stylu architektem Octaviem Broggiem. 

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno) 

5.2
Od 17. století významné poutní místo, 
dominující okolí P íbrami. Areál s ambity, 
kaplemi a bránami kolem impozantního 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie vznikal  
v období mezi roky 1658 a 1709. Plány 
pravd podobn  vyhotovili význa ní 
architekti C. Lurago a G. D. Orsi, od 
po átku 18. století se zde uplatnil P. I. 
Bayer. P i kostele stojí bývalá jezuitská 
barokní rezidence.

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno) 

5.3

Názvy: 
A) Osek 
B) Svatá Hora 
C) Teplá 
D) Velehrad 
E) Zelená Hora 

P ehodnocením gotických prvk  do ist
barokní podoby vznikl v echách na 
po átku 18. století stavební sloh, 
ozna ovaný jako barokní gotika. V tomto 
slohu byl v letech 1719–1722 vystav n
h bitovní kostel sv. Jana Nepomuckého 
blízko Ž áru nad Sázavou. Stavba vznikla 
podle projektu Jana Blažeje  
Santiniho-Aichla. P ticípý p dorys,
vzájemný pr nik prostorových útvar ,
dynami nost stavební hmoty, popírající 
veškerou tíži zdiva, to vše sv d í o 
výjime nosti této architektury. 

(http://www.zamky-hrady.cz, upraveno) 

Řešení: 5.1 – A); 5.2 – B); 5.3 – E) 
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Výchozí obrázek k úloze 6

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího obrázku.)

Úloha 6
Ve kterém roce nejspíše vyšla v prvním vydání dětská kniha O zlém brouku bramborouku? 

A) 1�30
B) 1�50
C) 1��0
D) 1��0 
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VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 6 

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího obrázku.) 

Úloha 6 
Ve které roce nejspíše vyšla v prvním vydání dětská kniha O zlém brouku bramborouku?  

A) 1930 
B) 1950
C) 1970 
D) 1990  



1�

Výchozí obrázek k úloze 7

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího obrázku.)

Úloha 7
Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje výchozí obrázek? 

A) body art
B) land art
C) op-art
D) pop-art
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VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 7 

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího obrázku.) 

Úloha 7 
Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje výchozí obrázek?  

A) body art 
B) land art 
C) op-art
D) pop-art 
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