
DĚJINY KULTURY – MATURITNÍ OTÁZKY 

 

 

1. Počátky umění 

 a) nástin dějin Egypta a Mezopotámie ve starověku 

 b) počátky umění v pravěku, egyptské a mezopotamské umění 

 

2. Starověké Řecko a Řím 

 a) nástin dějin starověkého Řecka a Říma 

 b) krétské a mykénské umění, umění archaického, klasického a helénistického Řecka, umění 

 starověkého Říma 

 

3. Raně křesťanské a románské umění 

 a) nástin dějin raného středověku v Evropě 

 b) předkarolinská, karolinská a otonská renesance, románské umění Evropě a českých zemích  

 

4. Gotika 

 a) Velká Morava, nástin dějin středověku (10.-14. století) v českých zemích 

 b) gotické umění v Evropě a českých zemích 

 

5. Raná renesance 

 a) významné objevy 15. století (geografie, knihtisk) 

 b) umění italské renesance 

 

6. Vrcholná renesance v Itálii a severní Evropě 

 a) reformace a protireformace 

 b) umění zaalpské renesance 

 

7. Manýrismus 

 a) nástin dějin 15. a 16. století v českých zemích 

 b) umění na dvoře Rudolfa II., evropský manýrismus 

 

8. Baroko 

 a) nástin dějin 17. a 18. století v Evropě 

 b) barokní umění v Evropě 

 

9. Baroko v Čechách 

 a) nástin dějin 17. a 18. století v českých zemích 

 b) barokní umění v českých zemích 

 

10. Klasicismus a romantismus 

 a) americká revoluce, velká francouzská revoluce 

 b) umění klasicismu a romantismu v Evropě 

 

11. Realismus a impresionismus 

 a) Evropa a české země v 1. polovině 19. století 

 b) umění realismu a impresionismu v Evropě 

 

12. Postimpresionismus, symbolismus a secese 

 a) Evropa a české země v 2. polovině 19. století 

 b) umění postimpresionismu a secese v Evropě 

 

13. České umění 19. a počátku 20. století 

 a) české země na počátku 20. století (do konce 1. sv. války) 

 b) romantismus, realismus a secese v českém umění 

 

 



14. Fauvismus, expresionismus a kubismus 

 a) Evropa na počátku 20. století (do konce 1. sv. války) 

 b) umění fauvismu, expresionismu a kubismu v Evropě 

 

15. Dadaismus a surrealismus 

 a) Evropa ve 20. letech 20. století 

 b) umění dadaismu a surrealismu v Evropě 

 

16. České umění 1. poloviny 20. století 

 a) Československo ve 20. letech 20. století 

 b) expresionismus, kubismus a surrealismus v českém umění 

 

17. Vývoj moderního sochařství 

 a) Evropa ve 30. letech 20. století 

 b) Auguste Rodin, kubistické a kinetické sochařství v Evropě 

 

18. Počátky abstraktního umění 

 a) 2. světová válka v Evropě 

 b) abstraktní umění v Evropě a českých zemích 

 

19. Abstraktní umění po 2. světové válce 

 a) 2. světová válka v českých zemích 

 b) abstraktní expresionismus, informel, minimal art ve světovém kontextu 

 

20. Pop art, nová figurace 

 a) Evropa v letech 1945-1960 

 b) pop art, nová figurace, fotorealismus a hyperrealismus ve světovém kontextu 

 

21. Land art, akční umění, konceptuální umění 

 a) Evropa v letech 1961-1990 

 b) land art, akční umění, konceptuální umění ve světovém kontextu 

 

22. České umění po 2. světové válce 

 a) Československo v letech 1945-1960 

 b) strukturální abstrakce, akční umění, land-art a performance v českých zemích 

 

23. Architektura 20. století 

 a) Československo v 60. letech 20. století 

 b) světová architektura po 1. světové válce a po 2. světové válce  

 

24. Evropské a americké umění od 80. let 20. století do současnosti 

 a) Československo v období normalizace 

 b) postmoderna, nová média, video art, fotografie a instalace ve světovém kontextu 

 

25. České umění od druhé poloviny 80. let 20. století do současnosti 

 a) tzv. sametová revoluce a 90. léta 20. století v českých zemích 

 b) postmoderna a nové umělecké skupiny v českých zemích 


