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DĚJINY UMĚNÍ 

Okruhy ústní maturitní zkoušky 

Obor:   Umělecké řemeslné práce,   82 - 51 - L/51 

1. Pravěké umění (malířství, sochařství, megalitické stavby) 

2. Starověký Egypt (architektura, sochařství, písmo a malířství) 

3. Starověká Mezopotámie (architektura, sochařství, písmo a malířství) 

4. Umění oblasti Egejského moře (Kréta, Řecko, architektura, sochařství, 

malířství, antické divadlo) 

5. Umění Apeninského poloostrova (Etruskové, Řím, architektura, 

sochařství, malířství, antické divadlo) 

6. Románské umění (architektura, sochařství, malířství, středověké divadlo) 

7. Gotika a pozdní středověk v západní Evropě (architektura, sochařství, 

malířství, středověké divadlo) 

8. České gotické umění (architektura, sochařství, malířství, středověké 

divadlo) 

9. Renesanční umění (architektura, sochařství, malířství, renesanční divadlo) 

10.  Renesance mimo Itálii (nizozemské a německé malířství, česká renesance 

– rudolfínská doba, renesanční divadlo) 

11.  Barokní umění v západní Evropě (architektura, sochařství, malířství, 

barokní divadlo, rokoko) 

12.  České barokní umění (architektura, sochařství, malířství, barokní 

divadlo) 

13.  Klasicismus a empír (architektura, sochařství, malířství, divadlo) 

14.  Romantismus a biedermeier (architektura, malířství, Národní divadlo) 

15.  Realismus (Barbizonská škola, malířství, Národní divadlo) 

16.  Impresionismus malířství – hlavní představitelé, neoimpresionismus) 

17.  Postimpresionismus (malířství, sochařství – hlavní představitelé) 

18.  Symbolismus a secese (architektura, malířství, sochařství, užité umění) 

19.  Malířské směry první poloviny 20. století (fauvismus, expresionismus, 

futurismus, kubismus, abstrakce, konstruktivismus, surrealismus atd.) 

20.  Historie filmového umění (filmová studia, významní představitelé 

filmové tvorby, umělecké styly a jejich díla) 

21.  Architektura (vysvětlit pojem architektury, uvést příklady významných 

staveb v průběhu dějin) 

22.  Malířství (vysvětlit pojem malířství, uvést významné umělecké směry a 

jejích představitelé) 
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23.  Sochařství (vysvětlit pojem sochařství, uvést významné umělecké směry 

a jejích představitelé) 

24.  Divadlo (vysvětlit pojem divadlo, uvést příklady různých typů divadel 

v průběhu dějin) 

25. Moderní umění druhé poloviny 20. století (abstrakce, akční malba, 

surrealismus, pop-art, op-art, kinetické umění, konceptuální umění, 

fotorealismus atd.  

    

Náhradní okruh otázek pro obory UŘP- kovář a zlatník 

26. Grafika (vysvětlit pojem grafika, uvést příklady významných tvůrců 

grafiky) 

27.  České umění 19. a 20. století (malířství, sochařství, užité umění) 


