STUDIJNÍ PROGRAM HUMANITNÍ STUDIA
Vzorové otázky přijímacího testu

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ OBOR EVROPSKÁ KULTURNÍ STUDIA

U každé otázky je třeba určit správnou odpověď, přičemž správná je vždy pouze jedna
z uvedených možností (správné odpovědi – 1c, 2d, 3c, 4a, 5d, 6c, 7b, 8c, 9b, 10a).
1. Určete správné tvrzení: Platón
a) hovoří o třech složkách duše: ušlechtilosti, střídmosti a vznětlivosti.
b) v hierarchii idejí považuje za nejvyšší ideu krásy.
c) označuje tělo za „sóma séma“, tj. hrob duše.
d) ve svém dialogu Kritón formuluje poprvé svou nauku o idejích.
2. Určete nesprávně vytvořené spojení
a) Augustin – psychologická analýza času
b) R. Bacon – požadavek návratu k bezprostřední zkušenosti (oproti odvolávání se na
autority)
c) V. Occam (Ockham) – odmítnutí existence kvantity a kvality jakožto samostatných
jsoucen
d) Mistr Eckhart – postulování principu parsimonie
3. Určete nesprávně vytvořené spojení
a) M. de Montaigne – pochybování o jistotě daného, existujícího poznání, poukázání na
relativnost vědění
b) T. Campanella – učení o „dvou knihách“ (tj. o knize Přírody a Písmu)
c) M. Kusánský – teologické zdůvodnění geocentrismu
d) G. Bruno – učení o všeobecné oduševněnosti přírody
4. Určete nesprávně vytvořené spojení
a) M. Heidegger – básnické dílo jako strukturální celek skládající se ze čtyř vrstev
b) E. Fink – hra jako jeden ze způsobů danosti světa
c) H.-G. Gadamer – bytostné sebezapomnění, nepřipoutanost k Já a univerzálnost jako
hlavní rysy řeči
d) J. Patočka – člověk jako aktivní dějinný subjekt
5. Určete správně vytvořené spojení
a) peloponéský spolek – vojenský spolek měst Peloponéského poloostrova pod vedením
Athén

b) hoplité – nesvobodní, zcela bezprávní, obyvatelé Sparty
c) perioikové – athénští aristokratičtí úředníci
d) areopag – rada athénských aristokratů s nejširší kontrolní kompetencí
6. Určete správné tvrzení
a) Tzv. raabizace, poddanská reforma podle návrhu dvorského rady F. A. Raaba, byla
zavedena v r. 1773 za vlády Josefa II.
b) Bitva u Sadové (u Hradce Králové) se odehrála v prusko-francouzské válce v r. 1880.
c) Horatio Nelson zvítězil v r. 1798 nad Francouzi u Abukiru.
d) Vydáním Říjnového diplomu v r. 1860 je obnoven absolutismus, posílen policejní
režim a svobody získané Silvestrovskými patenty jsou omezeny.

7. Kulturní relativismus je opakem
a) evolucionismu
b) etnocentrismu
c) vize „ušlechtilého divocha“
d) lingvistického relativismu
8. Tzv. schengenský systém se týká
a) vztahů mezi EU a státy Afriky, Karibiku a Tichomoří
b) postupného rušení zemědělských dotací v rámci EU
c) hraniční problematiky v rámci EU
d) ochrany Severního moře před znečištěním
9. Určete správné tvrzení
a) E. Ionesco patří mezi představitele francouzského nového románu.
b) J. du Bellay a P. Ronsard jsou představiteli Plejády, francouzské renesanční básnické
skupiny.
c) J. Prévert je spolu s P. Verlainem a A. Rimbaudem považován za nejvýznamnějšího
„prokletého básníka“ 19. století.
d) M. Proust a T. Tzara jsou autory Manifestu surrealismu.
10. Určete nesprávné tvrzení
a) Jednu z nejvýznamnějších staveb řeckého klasického umění představuje Pantheon.
b) Fiály patří mezi charakteristické znaky gotické architektury.
c) A. Rodin je představitelem impresionismu v sochařství.
d) G. L. Bernini je předním barokním sochařem a autorem sousoší Vidění sv. Terezie.

