
 

Maturitní témata – Dějiny výtvarné kultury 
 

Obor: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

Školní rok: 2021/2022 

 

1. Umělecká tvorba v pravěku (periodizace, umění v Evropě i Čechách) 
2. Umění starověkých civilizací (Egypt a Mezopotámie) 
3. Antické Řecko (mínojská a mykénská kultura, Řecko archaické, klasické a helénské) 
4. Antický Řím (Etruskové, Řím v době republiky a císařství) 
5. Umění raného středověku 4. – 9. stol. (křesťanská antika, Byzanc, karolínská renesance, Velká 

Morava) 
6. Románský sloh v Evropě a Čechách 
7. Gotický sloh v Evropě a Čechách 
8. Renesance v Itálii (Florencie, Benátky, Řím, manýrismus) 
9. Zaalpská renesance (Německo, Nizozemí, česká renesance) 
10. Barokní sloh v Evropě 
11. Barokní sloh v Čechách 
12. Umění rokoka a vývoj porcelánu v Evropě a Čechách 
13. Výtvarné umění 1. poloviny 19. století v Evropě (neoklasicismus, romantismus, realismus) 
14. Architektura 19. století v Evropě a Čechách 
15. Impresionismus a postimpresionismus 
16. České umění 19. století (generace obrozenců a Národního divadla v malířství a sochařství) 
17. Umění na přelomu 19. a 20. století v Evropě a Čechách (symbolismus a secese v malířství, 

sochařství a užitém umění) 
18. Fauvismus, expresionismus a kubismus 
19. Futurismus, abstraktní malířství a konstruktivismus 
20. Světové umění mezi válkami (dadaismus, surrealismus, umění totalitních režimů) 
21. České umění mezi válkami (česká avantgarda, sociální umění) 
22. Světové umění 1945 – 1970 (poválečná abstrakce, nová figurace a pop art ) 
23. České umění 1948 – 1970 (socialistický realismus, abstrakce a nová figurace) 
24. Architektura 20. stol. ve světě a Čechách 
25. Umělecká tvorba ve světě a Československu od počátku 70. let až do konce 80. let 
(normalizace – oficiální a neoficiální tvorba u nás, postmoderna, konceptuální umění, street art atd.) 

26. Vývoj umění ve světě i u nás po pádu „železné opony“ (1989) až do současnosti  
s důrazem na současné tendence (umění nových médií, environmentální umění atd., ale i tradiční 

malba a sochařství  
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