
 
Maturitní témata 2019/2020 

 
Dějiny výtvarné kultury 
 
1. Pravěk / Umění pravěku; periodizace pravěku, charakteristika způsobu života pravěkých lidí, vztah 
životních podmínek, náboženství a umění, výtvarné projevy paleolitu a neolitu a jejich význam, 
geografická lokalizace nejvýznamnějších nálezů v Evropě a v Českých zemích 
2. Starověk / Mezopotámie, Egypt, Předhelénské kultury; základní rysy materiální a duchovní kultury 
jednotlivých civilizací na Blízkém východě, význam umění Blízkého východu na pozdější vývoj 
evropského umění, periodizace, společensko-politická situace starověkého Egypta, náměty, materiály a 
techniky egyptského umění, charakteristické znaky egyptské architektury, sochařství, malířství a užitého 
umění, nejvýznamnější památky a jejich lokalizace, význam umění starověkého Egypta na pozdější vývoj 
evropského umění. Časové a geografické vymezení, charakteristické znaky a projevy krétské a mykénské 
kultury, nejvýznamnější památky a jejich lokalizace. 
3. Starověk / Starověké Řecko; řecká kolonizace a její význam pro další vývoj ve Středomoří, časové a 
geografické vymezení, vztah životních podmínek, náboženství, mytologie a výtvarného umění, 
charakteristické znaky řecké architektury, sochařství a malířství, nejvýznamnější představitelé a památky, 
jejich lokalizace, význam řecké kultury pro formování evropské kultury  
4. Starověk, Raný středověk / Římská říše, raně křesťanské a byzantské umění; periodizace, vztah 
životních podmínek, náboženství a výtvarného umění, charakteristické znaky řecké architektury, 
sochařství, malířství a užitého umění, nejvýznamnější památky a jejich lokalizace, vztah židovství a 
křesťanství; Křesťanská antika, časová a geografická lokalizace, charakteristika, vznik a šíření křesťanství, 
vztah křesťanství a státu, význam římské kultury pro formování evropské kultury 
5. Raný středověk / předrománské umění, Karolinská renesance, Otonská renesance, Velká Morava; 
časové a geografické vymezení, charakter raně středověké společnosti, charakteristické znaky a projevy 
umění doby v jednotlivých lokalitách  
6. Vrcholný středověk / Románský sloh; časové a lokální vymezení, periodizace, charakteristika 
společnosti v období vrcholného středověku, podíl katolické církve na fungování středověké společnosti a 
státu, vnitřní poměry a zahraniční politika českého státu, charakteristické znaky románské architektury, 
sochařství a malířství, náměty, materiály a techniky, významná evropská kulturní centra románského 
umění, nejvýznamnější památky a jejich lokalizace, vývoj románského umění v Českých zemích, jeho 
specifikace  
7. Vrcholný a Pozdní středověk / Gotický sloh - architektura; časové a lokální vymezení, periodizace, 
charakteristika společnosti v období vrcholného a pozdního středověku, charakteristické znaky a projevy 
gotického umění v architektuře, nejvýznamnější osobnosti a jejich dílo, vývoj gotického umění v Českých 
zemích, nejvýznamnější představitelé a jejich dílo  
8. Vrcholný a Pozdní středověk / Gotický sloh – sochařství a malířství; časové a lokální vymezení, 
periodizace, charakteristika společnosti v období vrcholného a pozdního středověku, charakteristické znaky 
a projevy gotického umění v sochařství a malířství, nejvýznamnější osobnosti a jejich dílo, vývoj gotického 
umění v Českých zemích, nejvýznamnější představitelé a jejich dílo  
9. Raný novověk / Renesanční sloh v Itálii – architektura a sochařství; historicko-společenské změny, 
změna životního stylu; časové vymezení, periodizace a lokalizace renesančního slohu, charakteristické 
znaky a projevy renesančního slohu a manýrismu v architektuře, sochařství, nejvýznamnější osobnosti  
10. Raný novověk / Renesanční sloh v Itálii - malířství; historicko-společenské změny, změna životního 
stylu; časové vymezení, periodizace a lokalizace renesančního slohu, charakteristické znaky a projevy 
renesančního slohu a manýrismu v malířství, nejvýznamnější osobnosti  
11. Raný novověk / Zaalpská renesance; historicko-společenské změny, změna životního stylu; časové 
vymezení a periodizace, lokalizace zaalpské renesance, charakteristické znaky a projevy renesančního 
slohu a manýrismu v zaalpských zemích v architektuře, sochařství, malířství, nejvýznamnější osobnosti, 
vývoj renesančního umění v Českých zemích, manýrismus a rudolfínské umění  
12. Vrcholný novověk / Barokní sloh a Rokoko - architektura; historické a kulturní souvislosti, 
charakteristické znaky a projevy barokní kultury; časové a lokální vymezení barokního umění včetně 
periodizace, charakteristické znaky a projevy barokního umění v architektuře, významné osobnosti 
barokního výtvarného umění a jejich dílo, základní znaky a projevy umění rokoka 
 
 
 



 
13. Vrcholný novověk / Barokní sloh a Rokoko - sochařství; historické a kulturní souvislosti, 
charakteristické znaky a projevy barokní kultury; časové a lokální vymezení barokního umění včetně 
periodizace, charakteristické znaky a projevy barokního umění v sochařství, významné osobnosti 
barokního výtvarného umění a jejich dílo, základní znaky a projevy umění Rokoka 
14. Vrcholný novověk / Barokní sloh a Rokoko - malířství; historické a kulturní souvislosti, 
charakteristické znaky a projevy barokní kultury; časové a lokální vymezení barokního umění včetně 
periodizace, charakteristické znaky a projevy barokního umění v malířství, významné osobnosti barokního 
výtvarného umění a jejich dílo, základní znaky a projevy umění Rokoka 
15. Počátek moderních dějin / Klasicismus, Romantismus; časové vymezení, historické a kulturní 
souvislosti, východiska, charakteristické znaky a projevy, náměty, materiály a techniky, dílo a přínos 
významných osobností klasicismu, romantismu  
16. Počátek moderních dějin / Realismus, Generace Národního divadla; časové vymezení, historické a 
kulturní souvislosti, východiska, charakteristické znaky a projevy, náměty, materiály a techniky, dílo a 
přínos významných osobností realismu, časové vymezení, historické a kulturní souvislosti, český 
nacionalismus, čeští umělci podílející se na stavbě a výzdobě Národního divadla 
17. Počátek moderních dějin / Impresionismus, Postimpresionismus; časové vymezení, historické a 
kulturní souvislosti, východiska, charakteristické znaky a projevy, náměty, materiály a techniky, dílo a 
přínos významných osobností impresionismu, postimpresionismu (barevná exprese, barevná modulace, 
výtvarná zkratka…) individuální přístupy v dílech výrazných osobností postimpresionismu, význam 
postimpresionismu pro další vývoj umění, vznik nového typu „moderního umělce“ 
18. Moderní dějiny/ Symbolismus a Secese; časové vymezení, historické a kulturní souvislosti, 
charakteristické znaky a projevy Symbolismu a Secese v architektuře, sochařství a malířství, významná 
kulturní centra Secese, dílo a přínos významných osobností Secese, secesní plakát 
19/ Moderní dějiny / Fauvismus, Expresionismus; časové vymezení, historické a kulturní souvislosti, 
náměty, materiály a techniky, charakteristika, výrazné osobnosti Fauvismu a jejich specifické projevy 
časové vymezení, historické a kulturní souvislosti, náměty, materiály a techniky, charakteristika, výrazné 
osobnosti Fauvismu, Expresionismu a jejich specifické projevy 
20/ Moderní dějiny / Kubismus, Futurismus; časové vymezení, historické a kulturní souvislosti, náměty, 
materiály a techniky, charakteristika, výrazné osobnosti evropského a českého kubismu, futurismu a jejich 
specifické projevy 
21. Moderní dějiny / Dadaismus, Metafyzická malba, Surrealismus; časové vymezení, historické a 
kulturní souvislosti, náměty, materiály a techniky, charakteristika, výrazné osobnosti Dadaismu, 
Metafyzické malby, Surrealismu a jejich specifické projevy 
22. Moderní dějiny/ Abstraktní umění 20. stol. – De Stijl, Suprematismus, Informel, Abstraktní 
expresionismus, Minimalismus; časové vymezení, historické a kulturní souvislosti, náměty, materiály a 
techniky, charakteristika, výrazné osobnosti světového i českého abstraktního umění a jejich specifické 
projevy, výrazné osobnosti Neoplasticismu, Suprematismu, Informelu, Abstraktního expresionismu, 
Kinetického umění, Minimalismu, jejich specifické projevy  
23. Moderní dějiny / Architektura 1. poloviny 20. století; historické a kulturní souvislosti, výrazné 
osobnosti světové i české architektury a jejich specifické projevy  
24. Moderní dějiny / Pop art, Nová figurace, Hyperrealismus; časové vymezení, historické a kulturní 
souvislosti, náměty, materiály a techniky, charakteristika, výrazné osobnosti Pop artu, Nové figurace, 
Hyperrealismu, jejich specifické projevy   
25. Moderní dějiny / Land art, Akční umění, Konceptuální umění, Postmoderna; časové vymezení, 
historické a kulturní souvislosti, náměty, materiály a techniky, charakteristika, výrazné osobnosti Land 
artu, Nové figurace a Postmoderny, jejich specifické projevy  
26. Moderní dějiny / Architektura 2. poloviny 20. století; historické a kulturní souvislosti, výrazné 
osobnosti světové i české architektury a jejich specifické projevy  
 
 
V Ostravě dne 30. září 2019 
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