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Test z německých a česko-německých dějin 19. a 20. století 
 

31) Text v rámečku níže se vztahuje k radničnímu náměstí ve městě 

a) Liberec 

b) Opava 

c) Plzeň 

d) Kladno 

 

Prostor před novorenesanční radnicí, inspirovanou monumentálnějším vzorem ve Vídni a 

dokončenou v roce 1893, změnil v průběhu 20. století několikrát svůj název. Hned třikrát 

byl přitom pojmenován po Edvardu Benešovi: poprvé v roce 1937, podruhé v roce 1945 a 

potřetí v roce 1991. V letech 1938–1945 se radnice nacházela na Adolf-Hitler-Platz, 

v letech 1952–1991 pak na náměstí Bojovníků za mír.  

 

32) Seřaďte správně chronologicky následující události: 

a) zveřejnění Výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava – vydání Zákona o 

znovusjednocení Rakouska s Německou říší – podepsání protokolu k tzv. První vídeňské 

arbitráži – podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov  

b) podepsání protokolu k tzv. První vídeňské arbitráži – vydání Zákona o znovusjednocení 

Rakouska s Německou říší – zveřejnění Výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava – 

podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

c) vydání Zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – zveřejnění Výnosu o 

vzniku Protektorátu Čechy a Morava – podepsání k protokolu tzv. První vídeňské arbitráži 

– podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

d) vydání Zákona o znovusjednocení Rakouska s Německou říší – podepsání protokolu k tzv. 

První vídeňské arbitráži – zveřejnění Výnosu o vzniku Protektorátu Čechy a Morava – 

podepsání protokolu k tzv. Paktu Ribbentrop-Molotov 

 

33) Dne 7. prosince 2020 uběhne padesát let od historického okamžiku, kdy před 

pomníkem připomínajícím povstání ve varšavském ghettu v roce 1943 poklekl 

německý spolkový kancléř 

a) Ludwig Erhard 

b) Kurt Georg Kiesinger 

c) Willy Brandt 

d) Helmut Schmidt 

 

34) Podstatou jazykových nařízení ministerského předsedy Předlitavska Kazimíra Felixe 

hraběte Badeniho (polsky: Kazimierz Feliks hrabia Badeni) z roku 1897 bylo/a 

a) přednost češtiny před němčinou ve vnějším i vnitřním úředním styku 

b) přednost němčiny před češtinou ve vnějším i vnitřním úředním styku 

c) rovnoprávnost češtiny a němčiny ve vnějším i vnitřním úředním styku 

d) uznání němčiny jako jediného úředního jazyka ve vnějším i vnitřním styku  

 

35) Na základě smlouvy podepsané dne 10. září 1919 v zámku Saint-Germain-en-Laye 

připadlo území Jižního Tyrolska 

a) Rakousku 

b) Itálii 

c) Švýcarsku 

d) Francii 
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36) Podle renomovaného německého historika Hanse-Ulricha Wehlera emigrovalo 

v letech 1949–1990 z Německé demokratické republiky „ne méně než 4,6 milionu 

lidí“ (Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 5, Bundesrepublik und DDR 1949-1990, 

München: 2008, s. 45). Tento počet odpovídá přibližně 

a) polovině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950 

b) čtvrtině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950 

c) sedmině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950 

d) desetině obyvatel Německé demokratické republiky v roce 1950  

 

37) Přečtěte si v rámečku níže slova z politického projevu, který ve své době vyvolal na 

politické úrovni i ve veřejnosti vášnivé reakce. Autorem projevu byl  

a) prezident Československé republiky Edvard Beneš v roce 1946 

b) prezident Československé socialistické republiky Antonín Novotný v roce 1965 

c) prezident České a Slovenské Federativní Republiky Václav Havel v roce 1990 

d) prezident České republiky Václav Klaus v roce 2010 

 

„…Šest let nacistické nadvlády stačilo na to, abychom se stali obětí infekce zla. Namísto 

toho, abychom předali ty, kdo zradili tento stát, řádnému soudu, jsme je vyhnali ze země a 

potrestali odplatou, která šla mimo hranice zákona. To nebyl trest. To byla pomsta…“  

 

38) Označte nepravdivý výrok spojený s obdobím tzv. Výmarské republiky: 

a) Prvním prezidentem Německa v tomto období byl Friedrich Ebert.  

b) Kniha Adolfa Hitlera Mein Kampf (Můj boj) byla zveřejněna až po tzv. pivním puči v 

Mnichově. 

c) Autorem románu Im Westen nichts Neues (Na západní frontě klid), vydaného v roce 1929, 

je Erich Maria Remarque. 

d) Během tohoto období se v Berlíně konaly letní olympijské hry. 

 

39) Vzhledem k existenci dvou německých států v letech 1949–1990 se v německé 

historiografii často užívá pro Spolkovou republiku Německo v tomto období název  

a) Frankfurter Republik (Frankfurtská republika)   

b) Berliner Republik (Berlínská republika) 

c) Münchner Republik (Mnichovská republika) 

d) Bonner Republik (Bonnská republika)  

 

40) Na základě sčítání lidu z roku 1930 se k německé národnosti přihlásilo 

a) 2,5 milionu československých občanů 

b) 3,3 milionu československých občanů 

c) 3,9 milionu československých občanů 

d) 4,5 milionu československých občanů 

 

41) Na bronzové pamětní desce umístěné na balkonu budovy Lobkovického paláce 

v Praze, kde sídlí velvyslanectví Spolkové republiky Německo, lze přečíst slova: „Wir 

sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich 

geworden ist.“ Spolkový ministr zahraničních věcí Hans-Dietrich Genscher je zde 

pronesl  

a) dne 13. srpna 1989   

b) dne 30. září 1989 

c) dne 8. listopadu 1989 

d) dne 27. listopadu 1989 
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42) Konstantin von Neurath  

a) byl generálem 6. armády, která v roce 1943 kapitulovala v bitvě o Stalingrad  

b) byl v letech 1939–1943 ve funkci říšského protektora v Čechách a na Moravě 

c) byl jedním z členů odbojové skupiny, která 20. června 1944 spáchala neúspěšný atentát na 

říšského kancléře Adolfa Hitlera 

d) byl v Německé říši v letech 1932–1933 ve funkci říšského kancléře 

 

43) Přečtěte si v rámečku dobový text dopisovatele britského deníku The Times o bitvě 

významné pro dějiny střední Evropy. Odehrála se v roce 

a) 1805 

b) 1815 

c) 1866 

d) 1878 

 

„Prusové stříleli mnohem rychleji nežli Rakušané, avšak nemohli viděti cíle pro kouř, 

domy a stromy, kdežto rakouští myslivci, jsouce kryti, pálili na slepo směrem, odkud 

se blížil nepřítel, a střelbou svou strašlivě protrhovali uzavřené šiky pruské. Avšak 

Prusové znenáhla lepšili své postavení. Byť i pomalu, přece srdnatě a vytrvale drali se 

ku předu, ač trpíce ztráty při každém kroku a pokrývajíce místy půdu svými padlými. 

Aby pomohla pěchotě, odvrátila pruská dělostřelba na chvíli pozornost svou od děl 

rakouských; zasypávajíc střelbou vesnice, obsazené rakouskou pěchotou, způsobila 

hrozné spousty.“   

(Zdroj: Pavel Volný, Bitva u …., 1891)  

 

44) Režisér František Vláčil natočil na konci 60. let 20. století filmy Údolí včel a Adelheid 

podle námětů spisovatele, který se ve své tvorbě opakovaně vracel ke konci druhé 

světové války a otázce vyhnání/odsunu sudetských Němců z území Československa 

(dále např. Zánik samoty Berhof). Tímto spisovatelem, který 12. října 2019 oslavil 

osmdesáté narozeniny, je 

a) Vladimír Körner 

b) Arnošt Lustig 

c) Pavel Kohout 

d) Ivan Klíma 

 

45) V důsledku hraničních změn po skončení druhé světové války se v současných 

hranicích Spolkové republiky Německo z možností níže nachází pouze město 

s německým názvem 

a) Königsberg 

b) Danzig 

c) Breslau 

d) Rostock 

 

46) Pouze dva politici SPD dovedli svou stranu k vítězství ve volbách do Spolkového 

sněmu, a to  

a) Willy Brandt a Gerhard Schröder 

b) Willy Brandt a Walter Momper 

c) Walter Momper a Gerhard Schröder  

d) Gerhard Schröder a Martin Schulz 
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47) Přečtěte si v rámečku níže stručný životopis muže, který se výrazně zapsal do 

československých dějin první poloviny 20. století. Tímto mužem byl 

a) Rudolf Beran 

b) Radola Gajda 

c) Alois Eliáš 

d) Emanuel Moravec 

 

Bojoval v bitvě u Zborova a po vyhlášení samostatnosti československého státu 

pracoval v armádě a psal do Peroutkovy Přítomnosti či později do Lidových novin. 

Ve třicátých letech publikoval knihu „Obrana státu“, která za největšího nepřítele 

ČSR označila nacistické Německo. V září roku 1938 patřil k nejrozhodnějším 

odpůrcům československé kapitulace před Hitlerovou agresí, ovšem posléze se stal 

jedním ze symbolů kolaborace s nacistickým Německem. V protektorátní vládě 

zastával od roku 1942 funkci ministra školství a lidové osvěty a během Pražského 

povstání spáchal sebevraždu.   

 

48) Označte pravdivé tvrzení: Konference ve Wannsee proběhla 

a) před atentátem na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda 

Heydricha.  

b) po kapitulaci 6. armády generála Pauluse u Stalingradu.  

c) před tzv. Říšskou křišťálovou nocí.  

d) po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v rámci operace Overlord. 

 

49) Kvalifikované odhady počtu obětí Němců z Československa v souvislosti s jejich 

vyhnáním/odsunem hovoří  

a) o přibližně 5 000 mrtvých 

b) o přibližně 25 000 mrtvých 

c) o přibližně 90 000 mrtvých 

d) o přibližně 250 000 mrtvých 

 

50) Přečtěte si v rámečku níže stručný životopis muže, který se výrazně zapsal do česko-

německých dějin. Tímto mužem byl 

a) Wenzel Jaksch 

b) Josef Seliger 

c) Franz Spina  

d) Rudolf Lodgman von Auen 

 

V letech 1929–1938 byl poslancem Národního shromáždění Československé republiky 

za Německou sociálně demokratickou dělnickou stranu (DSAP), v níž se profiloval 

jako představitel nacionalistického křídla a jejímž se stal v roce 1938 předsedou. Ještě 

v témže roce ovšem odešel do britského exilu, kde odmítl nabídku Edvarda Beneše 

vstoupit do československé exilové vlády v Londýně a protestoval proti anulování 

Mnichovské dohody. Po válce se usadil v Západním Německu, kde v letech 1950–1953 

vedl v Hesensku Zemský úřad pro vysídlence, uprchlíky a evakuované. Od roku 1961 

byl viceprezidentem Sudetoněmeckého krajanského sdružení a od roku 1964 až do své 

smrti v roce 1966 prezidentem Svazu vyhnanců.  
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Test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 (společnost, 

politika, hospodářství, kultura) 
 

51) Podle článku 20 německého Základního zákona je Spolková republika Německo 

a) demokratickým a socialistickým spolkovým státem 

b) demokratickým a socialistickým unitárním státem 

c) demokratickým a sociálním unitárním státem 

d) demokratickým a sociálním spolkovým státem 

 

52) Vyberte z nabídky správnou variantu: Dne 9. listopadu 2019 si v Berlíně připomněli 

30. výročí pádu Berlínské zdi 

a) úřadující prezident České republiky Miloš Zeman, úřadující prezident Spolkové republiky 

Německo Frank-Walter Steinmeier, úřadující prezident Polské republiky Jarosław 

Kaczyński a úřadující prezident Maďarské republiky Viktor Orbán,  

b) úřadující prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck, úřadující prezidentka 

Slovenské republiky Zuzana Čaputová, úřadující prezident Maďarské republiky Viktor 

Orbán, úřadující prezident České republiky Miloš Zeman a úřadující prezident Polské 

republiky Jarosław Kaczyński 

c) úřadující prezident Maďarské republiky János Áder, úřadující prezident České republiky 

Miloš Zeman, úřadující prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, úřadující 

prezident Polské republiky Andrzej Duda a úřadující prezident Spolkové republiky 

Německo Frank-Walter Steinmeier 

d) úřadující prezident České republiky Miloš Zeman, úřadující prezident Spolkové republiky 

Německo Joachim Gauck, úřadující prezident Polské republiky Andrzej Duda, úřadující 

prezident Slovenské republiky Andrej Kiska a úřadující prezident Maďarské republiky 

János Áder 

 

53) Německou spolkovou zemi Bavorsko a Českou republiku nespojuje silniční hraniční 

přechod 

a) Rozvadov – Waidhaus  

b) Strážný – Phillipsreut 

c) Boží Dar – Oberwiesenthal 

d) Folmava – Furth im Wald 

 

54) Přečtěte si v rámečku níže úryvek ze zprávy publikované 10. prosince 2019 na webu 

iROZHLAS.cz a z nabízených variant doplňte do textu správné jméno: 

a) Winfried Kretschmann 

b) Markus Söder  

c) Michael Kretschmer 

d) Peter Altmaier  

 

„Česká strana odřekla návštěvu bavorského premiéra … … v Praze plánovanou na 18. 

prosince. … …, který do české metropole ve funkci ještě nezavítal, se během ní měl 

setkat s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Německé velvyslanectví v České 

republice hovoří o termínových důvodech. Setkání obou politiků v Praze by se podle něj 

mohlo uskutečnit začátkem příštího roku.  

Zdroj: www.irozhlas.cz (10. 12. 2019)  

 

http://www.irozhlas.cz/
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55) Ve Spolkové radě (Bundesrat) mají jednotlivé země předem určený počet křesel 

podle počtu obyvatel. Spolkové země s počtem obyvatel mezi dvěma a šesti miliony 

mají čtyři křesla. Mezi ně z nabídky níže nepatří 

a) Bádensko-Württembersko 

b) Berlín 

c) Sasko 

d) Porýní-Falc 

  

56) Mezi členy strany CDU (Christlich-Demokratische Union Deutschlands) nepatří 

a) Annegret Kramp-Karrenbauerová 

b) Jens Spahn 

c) Friedrich Merz 

d) Robert Habeck 

 

57) Mezi šestnácti spolkovými zeměmi v Německu jsou i tři městské státy. Nepatří mezi 

ně 

a) Berlín 

b) Lübeck 

c) Hamburk 

d) Brémy 

 

58) Přečtěte si v rámečku níže úryvek z recenze knihy Tyll (2017) světoznámého 

německo-rakouského spisovatele, která se zčásti odehrává v Praze nebo Brně 17. 

století a jež byla v dubnu 2020 nominována na Mezinárodní Man Bookerovu cenu 

(International Booker Prize). Tímto spisovatelem (*1975) je  

a) Daniel Kehlmann 

b) Peter Handke 

c) Thomas Bernhard 

d) Max Frisch 

 

 „Z nadhozené látky vyčaroval parádní, strhující příběh – aktuální až běda. Jednak 

prototypem hlavní postavy, která pluje suverénně napsaným textem jako ryba ve vodě, 

obrazem neslitovného kritika lidské blbosti, v jehož stopách se vydal později třeba 

Haškův Švejk. Jednak profilem éry první poloviny 17. století, kdy se v Evropě hádaly 

náboženské a politické kliky tak usilovně, až vylidnily a poničily kontinent víc než druhá 

světová válka. (…) Tyll je jasně nejlepší kniha, kterou … … doposavad napsal. Některé 

ty předcházející v ní motivicky rezonují. Třeba Mahlerův čas, který zkoumá možnosti a 

meze plynoucích vteřin, hodin, století. Anebo Vyměřování světa, kde se autor vydal 

poprvé na dobrodružný špacír dějinami a sledoval paralelně osudy matematika Gausse 

a přírodovědce Humboldta.“ 

Zdroj: Radim Kopáč, www.idnes.cz (18. 9. 2019)  

 

59) V České republice působí několik politických nadací blízkých německým politickým 

stranám. Třicáté výročí existence letos slaví Rosa-Luxemburg-Stiftung, spjatá se 

stranou  

a) Christlich Soziale Union in Bayern 

b) Bündnis 90/Die Grünen  

c)  Die Linke  

d) Alternative für Deutschland  

 

http://www.idnes.cz/
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60) Spolkového prezidenta v Německu volí 

a) Spolkový sněm na čtyřleté funkční období  

b) Spolková rada na čtyřleté funkční období 

c) Spolkové shromáždění na pětileté funkční období  

d) všichni občané s volebním právem na pětileté funkční období 

 

61) Přečtěte si v rámečku níže stručný profil významného českého investora, který se 

v posledních letech výrazně angažuje na německém trhu. Jedná se o 

a) Zdeňka Bakalu 

b) Daniela Křetínského 

c) Petra Kellnera 

d) Andreje Babiše   

 

Po studiích práv a koncipientské praxi začal v roce 1999 pracovat pro investiční skupiny 

J&T. Už v pozici partnera skupiny se v roce 2009 podílel na založení Energetického a 

průmyslového holdingu (EPH), který je kromě jiného vlastníkem významné německé 

hnědouhelné těžební společnosti Mibrag. Kromě majoritního podílu ve společnosti EPH 

má tento významný český investor také přibližně 10% podíl ve významné mediální 

společnosti ProSiebenSat.1 a spolu s Patrikem Tkáčem se v roce 2019 stal největším 

akcionářem retailové společnosti Metro AG, která v Česku provozuje řetězec Makro. 

V českém prostředí je znám také jako dlouholetý spolumajitel fotbalového klubu AC 

Sparta Praha. Do povědomí veřejnosti se dostal také tím, že se v říjnu 2018 stal 

spolumajitelem francouzského deníku Le Monde.  

 

62) V posledních letech se na německém trhu výrazně proměnila preference zákazníků 

při nákupu osobních automobilů (Pkw). Podle údajů Spolkového úřadu pro 

motorovou dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt) měly v roce 2019 téměř dvě třetiny 

(59,2 %) nově registrovaných osobních vozidel  

a) vznětový (dieselový) motor  

b) spalovací (benzínový) motor 

c) motor s hybridním pohonem 

d) elektrický motor  

 

63) Významná německá politička Ursula von der Leyenová dosud nikdy nezastávala 

funkci  

a) spolkové ministryně obrany  

b) předsedkyně Evropské komise  

c) spolkové ministryně práce a sociálních věcí 

d) spolkové ministryně financí  

 

64) Pod heslem „Přemýšlet nově o světě“ a s výraznou finanční podporou německé 

spolkové vlády (v přepočtu přes půl miliardy korun) proběhlo v roce 2019 

v Německu a dalších státech více než 700 výstav, přednášek a vystoupení v rámci 

100. výročí založení světoznámé umělecké školy Bauhaus. Jejím posledním ředitelem 

byl v letech 1930–1933 architekt Vily Tugendhat v Brně  

a) Ludwig Mies van der Rohe 

b) Adolf Loos 

c) Frank Gehry 

d) Daniel Liebeskind 
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65) Za svůj první německy napsaný román Winterbergs letzte Reise (Winterbergova 

poslední cesta) převzal v únoru 2020 v Drážďanech cenu Chamisso-Preis/Hellerau, 

udílenou tvůrcům, kteří obohacují současnou německou literaturu překračováním 

hranic, podporováním kultur a jazyků, spisovatel  

a) Emil Hakl 

b) Marek Šindelka 

c) Jaroslav Rudiš  

d) Patrik Hartl 

  

66) Na slepé mapě vpravo je černou barvou vyznačena 

spolková země 

a) Hesensko (Hessen) 

b) Severní Porýní-Vestfálsko (Nordrhein-Westfalen) 

c) Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt) 

d) Dolní Sasko (Niedersachsen) 

 

67) Joachim Löw je od roku 2006 

a) trenérem německé fotbalové reprezentace 

b) zemským ministerským předsedou v Sasku 

c) moderátorem hlavní zpravodajské relace televizní stanice ARD Tagesschau 

d) předsedou Spolkového ústavního soudu 

 

68) Politici Bodo Ramelow (Die Linke), Björn Höcke (Alternative für Deutschland) nebo 

Thomas Kemmerich (Freie Demokratische Partei) jsou po volbách v roce 2019 

poslanci v zemském sněmu spolkové země s českým názvem 

a) Durynsko 

b) Bavorsko 

c) Sársko 

d) Sasko 

 

69) Přečtěte si v rámečku níže výňatek ze zprávy ČTK ze 7. 4. 2020 k úmrtí významného 

českého historika, který podlehl nemoci covid-19. Tímto historikem byl 

a) Jan Křen 

b) Dušan Třeštík 

c) Jiří Padevět 

d) Vlastimil Vondruška    

 

Jako mladý vstoupil po druhé světové válce do KSČ. Vystudoval historii a v době 

uvolnění v 60. letech se jako jeden z prvních českých historiků začal věnovat tématu 

odsunu Němců z Československa po druhé světové válce. Do roku 1970 působil jako 

vedoucí katedry historie na Vysoké škole politické a na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. Po vyloučení z KSČ pracoval jako dělník, patří k zakladatelům samizdatových 

Historických studií. V 80. letech mu v exilovém nakladatelství Sixty-Eight Publishers 

poprvé vyšla jedna z jeho stěžejních prací Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–

1918. Později byla vydána také v Německu. Za svoji knihu Dvě století střední Evropy 

byl  v roce 2006 oceněn cenou Magnesia Litera v kategorii naučné literatury. Po revoluci 

v roce 1989 patřil k zakladatelům Institutu mezinárodních studií nově založené Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy a byl jeho prvním ředitelem. Byl také jedním z 

iniciátorů založení a předsedou Česko-německé komise historiků, angažoval se v Česko-

německém fondu budoucnosti.  
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70) Město Bautzen (Budyšín), které je nejvýznamnějším kulturním centrem 

lužickosrbské národnostní menšiny v Německu, leží ve spolkové zemi 

a) Sasko (Sachsen) 

b) Braniborsko (Brandenburg)  

c) Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt) 

d) Meklenbursko-Přední Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


