
 
Jedenáct ukázek z testu dává příležitost uchazečům nahlédnout osvědčený charakter zkoušky v Bc studijních 
programech, posoudit obsahové nároky katedry a připravit se na testy odpovídajícím způsobem.  
Kvv předpokládá aktivní zájem uchazečů o živé dění v umění, které lze studovat v expozicích NG (dalších 
renomovaných galeriích, s oporou v programech edukačních oddělení institucí) a odborné literatuře a médiích. 
Očekáváno je základní porozumění pro historický vývoj a souvislosti proměn umění, především od poloviny 19. 
století po současnost. 
Obrazová část testu bude promítána dataprojektorem, text obdrží uchazeč v tištěné podobě. Na základě 
obrazové informace vybírá uchazeč z nabídky správnou odpověď (výsledky na konci vzorového testu).  
Praha, leden 2017   
 
 

 
 

VZOROVÁ OTÁZKA 1 

 
 

   

         
Hory v Saint-Remy, 1889                                                                    Rozsévač a západ slunce, 1888                                                                                                                       
                   
 

Devítiletou uměleckou tvorbu Vincenta van Gogha nejlépe charakterizuje 
 
a) projekce teoretických principů optiky do malby  
b) symbolická barevnost 
c) intimní světelná modelace objemů přírodních forem 
d) konstruktivní hledání zákonitostí přírody 
e) vášnivá projekce lidské duše do přírody 
 
 



 
 

VZOROVÁ OTÁZKA 2 
 
 
 
 
 
 

          
Svádění, 1901                                                                            Milenci, 1904 

 
 

Tvorbu Jana Preislera charakterizuje především silný obsahový a formální 
příklon k 
 
a) art deco  
b) realismu       
c) fauvismu   
d) symbolismu 
e) pozdní historické malbě  
 
 

 
 
 
 
 

 



VZOROVÁ OTÁZKA 3 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                     
 

Autorem díla Serial Project I (ABCD) je: 

      a) Hugo Demartini 
b) Naum Gabo 

      c) Kurt Schwitters 
      d) Vladimir Tatlin 
      e) Sol LeWitt  
 
 

 
 
 
 
   

  



VZOROVÁ OTÁZKA 4 

 
 

       
Doteky a vzdálenosti                                                  Brána nenávratna 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                           Kaddiš za zemřelého                                              

Sochařské dílo Aleše Veselého charakterizuje nejlépe 

  
a) originální kombinace materiálů a forem v tradicích české grotesky 
b) tvarosloví odkazující k formálním inspiracím avantgardou začátku 20. století 
c) existenciální obsah vyjádřený odpovídajícími formami, často v prostředí 
    historicky spojeném s konkrétními událostmi 
d) vytváření dramatických modelových situací a scén ve městě a přírodě 
e) programové pořádání uměleckých performancí v rámci autorských prezentací 
 
 



VZOROVÁ OTÁZKA 5 

 
 
 

   
Krajina s věčnem, 1979 – 1985                    Pastely – pohled do výstavy 

 

 
 
 
      
Malířské a sochařské dílo Karla Malicha charakterizuje především 
 
a) zakotvenost ve filozofických kontextech lidského bytí v souvislostech 
    kosmických výzkumů 
b) citlivost k všednodenním dějům vnější i vnitřní skutečnosti a osobitá 
     symbolika, opírající se o vztah k přírodě a intenzivní vnitřní prožitky 
c) čerpání z konstruktivistické tradice a rozvíjení geometrické abstrakce 
d) návrat k tradici českého umění 1. poloviny 20. století 
e) zaujetí informální malbou a novou figurací jako aktuálními tendencemi 
    šedesátých let   
 
 

 



VZOROVÁ OTÁZKA 6 
 
 

             
A                              (H. M.)                                                        B                           (P. G.) 
 

                  
   C                            (F. B.)                                      D                                    (J. M. B.) 
 

Jaké je správné chronologické pořadí (od nejstaršího po nejnovější) zobrazených 
děl Jeana Michela Basqiuata, Henriho Matisse, Francise Bacona a Paula 
Gauguina?  
 
a) A, B, C, D 
b) B, A, D, C  
c) C, D, B, A 
d) B, A, C, D 
e) D, A, C, B 
 

  



VZOROVÁ OTÁZKA 7 
 
 
 
 

 

          
Experiment pro 7 částí těla, 2014                                Sedět rovně, 2008 

 

 
Současná mladá autorka, 2007 držitelka Ceny Jindřichy Chalupeckého, ve svých 
performativních instalacích propojuje klasickou kresbu a sochařství  
s konceptuálním charakterem tvorby. Dlouhodobě se zabývá tématy formování 
lidské osobnosti výchovou a nevědomě přijímaných konvencí.  
 
a) Eva Koťátková  
b) Barbora Klímová 
c) Alena Kotzmannová 
d) Olga Karlíková 
e) Ester Kočičková  
 
                                                                        
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  



VZOROVÁ OTÁZKA 8 
 

Karel Šiktanc „Královské 
pohádky“, Albatros 1994 
 
František Skála jun. 
je současný 
respektovaný tvůrce. 
Člen zaniklé skupiny 
Tvrdohlaví, držitel 
Ceny Jindřicha 
Chalupeckého z roku 
1991. Svým dílem - 
od kreseb a grafiky 
po sochařské 
realizace, tanec a 
muziku – otevírá a 
realizuje vlastní 
paralelní svět, často 
na základě 
přetvořených objektů 
z přírody, s velkým 
smyslem pro humor 
a vyprávění. Vytvořil 
brilantní ilustrace 
pro děti, jako 
doprovod textů 
jiných autorů, nebo 
vlastních.  

 
Jak se jmenuje jeho slavný autorský komiks z konce osmdesátých let? 
 
a) Čtyři vodnické příběhy  
b) Šmalcova abeceda 
c) Putování Vlase a Brady 
d) O Kanafáskovi 
e) Dva životy pana Perla  
 

 

  



VZOROVÁ OTÁZKA 9 
 
 
 
 

        
z filmu Něco z Alenky (1988)                        z filmu Přežít svůj život (2010) 
  
 
Který český animátor/animátorka se proslavil/a i ve světě svými netradičními 
animátorskými kouzly, kombinacemi hraného filmu s animací a materiálovými 
experimenty a je díky autorským postojům řazen/a mezi novodobé surrealisty? 
 
a) Jakub Dvorský 
b) Hermína Týrlová 
c) Aurel Klimt 
d) Jan Švankmajer 
e) Jiří Barta 
 
 

 
 
 

  



VZOROVÁ OTÁZKA 10 
 
 

     
 
 

 V roce 1966 byl natočen O. V. poetický film podle námětu Františka Hrubína:  
 
a) Až přijde kocour 
b) Romance pro křídlovku 
c) Vtáčkovia, siroty a blázni 
d) Rozmarné léto 
e) Sedmikrásky 
 
 

 
 

VZOROVÁ OTÁZKA 11 (bez obrázku) 
 
Který z pěti spisovatelů je autorem následující literární ukázky: 
 
„…Vůbec celá ta kancelář dělala dojem, že ji lze vzít na nosítka i s panem 
přednostou, tak jako se nosí papež. Na rokokové skříňce stály hodiny                 
z mramoru a místo kyvadla byly tři pozlacené koule, které se točily hned sem, 
hned tam a každý, kdo tyhle hodiny slyšel znít, každý se obrátil k těmhle 
hodinám a řekl: Ty hodiny ale krásně bijou!...“  
 
a)  Bohumil Hrabal  
b)  Egon Bondy 
c)  Ivan Klíma 
d)  Josef Škvorecký 
e)  Vladislav Vančura 

… 3e/9d/5b/10b Otakarem Vávrou/1e/8c/6d/2d/11a/7a/4c/ 


