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I. Dějiny objektu – z minulosti žďárského kláštera 
 
 

1. Zakládací listina žďárského kláštera z roku 1256 vznikla za doby 
panování: 

 
a) Václava II. 
b) Přemysla Otakara II. 
c) Karla IV. 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 
 

2. Při vlastním založení žďárského kláštera stál: 
 

a) Havel z Lemberka 
b) Václav Vejmluva 
c) Boček z Obřan 
 

                              Zakroužkuj správnou variantu. 
 

3. Jak byl od počátku latinsky nazýván žďárský klášter a proč? 
 

………………………………………………………………… 
 

4. Jak se nazývá kronika žďárského kláštera z počátku 14. století a kým 
byla sepsána? 

 
………………………………………………………………….………… 
 

5. Za působení opata Václava Vejmluvy (1670-1738) získal klášter 
barokní tvář zásluhou architekta: 

 
a) K. I. Dientezenhofera 
b) J. B. Santini-Aichla 
c) Josefa Schulze 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 
 

6. Kdo je autorem knihy Minulost a přítomnost knižní kultury ve Žďáře 
nad Sázavou? 

 
…………………………………………………………………………….  

 
 
Odpovědˇ na otázky nalezneš v chodbě na začátku expozice. 
 
 
 



II. Nejstarší dějiny písma  
 

 

1. Indiáni si vytvořili vlastní systém obrázkového písma. Jakou psací 
látku používali? 

 
………………………………………………………………………… 
 

2. Na jakých územích se ve starověku vyvinulo písmo? 
 

………………………………………………………... 
 

3. Co je to tzv. klínové písmo a kde se používalo? 
 

……………………………………………….…. 
 

4. Za vynálezce abecedy je možno považovat: 
 

a) Sumery 
b) Féničany 
c) Řeky 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 
 

5. Kde, kdy a kým byl nalezen tzv. Rosettský kámen? 
 

……………………………………………………… 
 

6. Kdo díky Rosettskému kameni rozluštil egyptské písmo - hieroglyfy? 
 

………………………………………………………………… 
 

7. Chetitské klínové písmo rozluštil: 
 

a) Bedřich Hrozný 
b) Vojtěch Zamarovský 
c) Jean Francois Champollion 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 

 
8. Nejstarší deskotisk světa je z Číny. Ze které doby pochází a co 

obsahuje? 
 

……………………………………………………………………. 
 

9. Co je to papyrus a kde vznikl? 
 

……………………………………………………………………. 



10. Na čem psali staří Řekové? 
 

……………………………. 
 

11. Jak se jmenovala bohyně písařského umění u starých Řeků? 
 

………………………………………………………………… 
 

12. Pergamen, psací látku středověké Evropy, objevili………… 
 

Doplň chybějící slovo. 
 

13. Od koho se Římané naučili písma a od kdy je možno sledovat vývoj jejich 
písma – latinky ? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
 

14. Základem abecedy latinské byl typ: 
 

a) západořecký 
b) východořecký 
c) jihořímský 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 
 

15. Kde se nacházely největší knihovny starověku? 
 

…………………………………………………. 
 

16. Namaluj, případně popiš, co tě na dějinách písma nejvíce zaujalo? Umíš 
napodobit písmo starověkých civilizací? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na otázky nalezneš v hlavní chodbě stálé expozice. 



III. Dějiny písma a knihy od středověku do 20. století 
 

1. Dlouho používanou formou knih byl ………., který vznikl v Egyptě v době 
tzv. střední říše. Udržel se po celý starověk a přežil později ve formě 
liturgických knih. 

 
Doplň chybějící slovo. 

 
2. Co je to kodex a kdy vznikl? Stručná charakteristika. 

 
……………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 

3. Co je to supralibros? 
 

…………………………………………………….. 
 

4. Středověká rukopisná kniha především vznikala: 
 

…………………………………………………….. 
 

5. Celostránková malba ve středověkých kodexech se nazývá: 
 

a) ilustrace 
b) iluminace 
c) iniciála 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 
 

 
6. Vysvětli pojmy: 
 

a) donátor……………………………. 
b) rubrikátor…………………………. 
c) iluminátor………………………… 

 
7. Jak vypadala vazba středověkých kodexů? 
 

…………………………………………………………………………..………. 
 

8. Arabská abeceda se vyvinula z písma aramejského. První psaná památka 
arabské kultury je ……………z……...století. Při výzdobě arabských 
rukopisů se používaly tzv…………, různobarevné ornamenty, z důvodu 
…………………………………..…..  

 
                       Doplň chybějící informace. 
 
 
 

 



9. Jak označujeme první slovanské písmo a kdo je jeho autorem? Dále napiš, 
co je to cyrilice a graždanka. 

 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

10. Napiš alespoň dvě významné památky slovanského písemnictví. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

11. Kde vzniklo a čím se proslavilo Remešské evangelium? 
 

……………………………………………………………. 
 

12. Faksimilia jsou: 
 

a) latinský název klášterních knihoven 
b) přesné kopie rukopisů 
c) významná památka středověkého písemnictví 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 

 
13. Významnou památkou raně středověkých Čech je tzv. Kodex vyšehradský, 

který vznikl při příležitosti ………………………………… v roce …………. 
 

                        Doplň chybějící informace. 
 

14. Napište alespoň tři významné rukopisné památky 13. a 14. století, které 
vznikly na území Čech. 

 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 

15. Jaké jsou znaky středověké české knižní malby? 
 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

16. Za vrchol středověkého vývoje knižní kultury je možno považovat 14. a 15. 
století, období tzv. krásného slohu. Napiš alespoň tři významné rukopisy. 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
17. Nejstarší notový zápis husitské písně „Ktož sú boží bojovníci“ se nachází v 

………………kancionálu. Z období pohusitského je třeba zase uvést 
pozoruhodný……………..kodex. 

                       Doplň chybějící informace. 
 
Odpověď na otázky nalezneš v hlavní chodbě stálé expozice. 



18. Zásadní zvrat v dějinách knihy způsobil vynález knihtisku. Kdy, kde a kým 
byl vynalezen? 

 
…………………………………………………………………………………... 

 
19. Vysvětli pojmy: 
 

a) impressum……………………………………………………….…… 
b) litera……………………………………………………………….….. 
c) korektor…………………………………………………………….… 
d) dřevořez…………………………………………………………..…... 
e) knihař……………………………………………………………..….. 
f) libri catenati………………………………………………………..… 
g) prvotisky…………………………………………………………..…. 

 
20. Kde vznikl papír, kdo a kdy ho přinesl do Evropy? 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
21. Kdy a kde se u nás poprvé objevil knihtisk? Napiš také první tištěnou 

knihu. 
 

………………………………………………………………………...………… 
 

22. Svého vrcholu dosáhla tištěná kniha v Čechách v 16. století. Mezi slavné 
tiskaře této doby náleželi: 

 
a) Jiří Melantrich z Aventina  
b) Pavel Severín z Kapí Hory 
c) Daniel Adam z Veleslavína 
d) Bohumil Haase 
e) Ignác Kober 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 

 
23. Zvláštní pozornost knihtisku věnovala Jednota bratrská, která v českých 

zemích zakládala tiskárny. Nejvýznamnější tiskárna však byla v ………….. 
u Ivančic na Moravě, kde pod vedením Jana………….. vznikala 
v letech…………….….šestidílná Biblí česká. 

 
                        Doplň chybějící informace. 
 

24.  Slavné dílo pobělohorského exulanta Pavla Stránského ze Zápské Stránky 
Res publica Boiema (O státě českém) vyšlo u leydenského tiskaře. Jak se 
jmenoval a čím byly charakteristické jeho tisky? 

 
………………………………………………………………………………….. 
 
 

Odpověď na otázky nalezneš v zadní chodbě stálé expozice a v místnostech č. 8, 9, 11, 12 
a 13. 



25. Kdo byl: 
 

a) John Baskerville……………………………………………………… 
b) Karel František Rosenműller………………………………………... 
 

26. Napiš alespoň jedno dílo Bohuslava Balbína. 
 

………………………………………………… 
 

27. Autorem Úvodu do knihovědy (1777) byl: 
 

a) Josef Dobrovský 
b) Michael Denis 
c) René Descartes 
 
Zakroužkuj správnou variantu. 
 

28. Kdo byl: 
 

a) Karel Rafael Ungar…………………………………………………... 
b) Václav Hanka………………………………………………………… 
c) Alois Senefelder………………………………………………………. 
 

29. Kdy vznikla Matice česká a co bylo jejím úkolem? 
 

……………………………………………………… 
 

30. V druhé polovině 19. století vycházejí dvě významné české encyklopedie. 
Napiš jejich názvy. 

 
…………………………………………………………………………………... 
 

31. S kým jsou spojeny počátky moderní české knihy? Napiš hlavní 
představitele. 

 
………………………………………………………………………..…………. 
 

32. Kdy vznikl Spolek českých bibliofilů a od kterého roku začal pořádat 
soutěže nejkrásnějších knih?  

 
………………………………………………………………………..…………. 
 

33. Kdo byl: 
 

a) Zdenka Braunerová……………………………………………..…… 
b) Ludvík Bradáč……………………………………………………….. 
c) Josef Váchal………………………………………………………….. 
d) William Morris……………………………………………………….. 

 
 
 



34. Napiš alespoň dva tvůrce českého typografického písma ve 20. století. 
 
      ………………………………………………………………………...…… 

 
35. Napiš tři představitele české knižní ilustrace první republiky. 
 

………………………………………………………………...… 
 

36. Napiš alespoň tři české knižní úpravce a tři knižní ilustrátory druhé 
poloviny 20. století. 

 
……………………………………………………………………………….…..  
 
…………………………………………………………………………………...  
 

37. Kdy byly položeny základy organizovaného československého samizdatu? 
Jaké byly hlavní samizdatové edice? 

 
…………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………... 
 

38. Kde vznikala exilová nakladatelství po roce 1948? Napiš jejich názvy. 
 

…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 

39. Čím je charakteristická česká kniha na počátku 21. století? 
 
……………………………………………………………….. 
 

40. Napiš názvy prestižních ocenění pro českou knihu po roce 1989. 
 

……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpověď na otázky nalezneš v místnostech č. 14, 15, 18 a 19. 



41. Napiš a nakresli, co se ti v Muzeu knihy nejvíce líbilo. Umíš namalovat 
iniciálu nebo dokonce iluminaci? 
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Vážené paní učitelky, vážení pani učitelé,  
nabízíme Vám speciální pomůcku výuky – pracovní listy Muzea knihy ve Žďáru 

nad Sázavou, stálé expozice Národního muzea. Pracovní listy jsou rozděleny na tři části, 
celkem se jedná o 63 otázek. První část je zaměřena na dějiny žďárského kláštera (Dějiny 
objektu – z minulosti žďárského kláštera – 6 otázek), druhá část zjišťuje znalosti 
z oblasti dějin písma (Nejstarší dějiny písma – 16 otázek) a třetí z dějin knihy a knihtisku 
(Dějiny písma a knihy od středověku do počátku 21. století – 41 otázek). Veškeré 
odpovědi na otázky je možno najít ve vitrínách stálé expozice. Účelem pracovních listů je 
zjistit schopnost žáků a studentů orientovat se v záplavě informací a umět si zapamatovat 
podstatné informace pro celkový obraz o dějinách písma a knihy od starověku do 
současnosti. Záleží jen na Vás, jak své žáky za správné vyplnění pracovních listů 
odměníte. 
 Budeme rádi, když nám napíšete své připomínky a náměty k obsahu i formě 

pracovních listů. Rádi je zařadíme do dalších vydání. 
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