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Maturitní otázky z  výtvarné výchovy  
pro školní rok 2022–2023 

 
1. Druhy výtvarných umění a jejich vyjadřovací prostředky – pozorování 

uměleckých děl 

 

2. Pravěké umění – nejznámější kultury, malířství, sochařství, keramika, megalitické 

stavby 

 
3. Umění Egypta – znaky, sochařství, architektura, malířství, významní představitelé, 

architektonické památky  

 
4. Řecké umění – znaky, architektura, sochařství, malířství, významní představitelé, 

architektonické památky 

 
5. Římská kultura – znaky, architektura, sochařství, malířství, významné římské 

památky 

 
6. Románské umění – znaky, architektura, sochařství, malířství, významné památky 

 
7. Gotické umění – znaky, architektura, sochařství, malířství, významní 

představitelé, architektonické památky 

 
8. Renesanční umění – znaky, architektura, sochařství, malířství, významní 

představitelé, architektonické památky  

 
9. Baroko a rokoko – znaky, architektura, sochařství, malířství, významní 

představitelé, architektonické památky 

 
10. Klasicismus a empír – znaky, architektura, sochařství, malířství, významní 

představitelé, architektonické památky 

 
11. Romantismus – znaky, architektura, malířství, významní představitelé, 

architektonické památky 

 
12. Generace Národního divadla 

 
13. Realismus – znaky, architektura, sochařství, malířství, významní představitelé  

 
14. Impresionismus a neoimpresionismus – charakteristika, význam, hlavní 

představitelé malířství 
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15. Postimpresionismus a symbolismus – znaky, nejdůležitější představitelé a jejich 

díla 

 
16. Secese – charakteristika, architektura, malířství, významní představitelé 

 
17. Fauvismus – charakteristika, osobnosti a jejich díla 

 
18. Expresionismus – charakteristika, osobnosti a jejich díla 

 
19. Futurismus – charakteristika, osobnosti a jejich díla 

 
20. Kubismus – charakteristika, základní fáze, osobnosti a jejich díla, kubismus 

v Čechách a na Moravě 

 
21. Dadaismus a surrealismus – charakteristika, osobnosti a jejich díla 

 
22. Nefigurativní malířství – přehled proudů, hlavní představitelé a jejich díla 

 
23. Výtvarné směry 2. poloviny 20. století – pop art, kinetické umění, op art, land 

art, hyperrealismus, nová figurace, noví divocí 

 
24. Architektura 20. století – funkcionalismus a mezinárodní sloh, Bauhaus, 

socialistický realismus, český kubismus a rondokubismus, art deco, 

postmodernismus 

 
25. Konceptuální umění – charakteristika, tvůrčí postupy, hlavní představitelé 

 
 


