
1. Čím se liší poloprezidentské systémy od prezidentských? 
a) nepřímo voleným prezidentem 
b) volebním systémem poměrného zastoupení pro volby do dolní komory parlamentu 
c) existencí osoby premiéra 
d) pouze ústavními zvyklostmi 

 
2. Patrimoniální teorie: 

a) odvozuje vznik státu od vlastnického práva k půdě 
b) vysvětluje vznik státu jako větvící se rodiny 
c) vychází z představy o božském původu panovníka 
d) vysvětluje vznik státu z přirozené potřeby člověka nechat se vést 
 

3. Co je rozhodujícím faktorem, který nejvíce proměňuje množství faktické moci 
prezidenta ve Francii? 
a) dikce Ústavy 
b) většina v Národním shromáždění 
c) postavení ve vlastní straně – předseda, člen, … 
d) přímá volba lidem 

 
4. Australský systém pro volby do dolní komory parlamentu označujeme jako: 

a) jednojmenné přenosné hlasování (single tranferable vote) 
b) alternativní hlasování (preferenční hlasování) 
c) smíšený systém 
d) dvoukolový absolutně většinový systém 

 
5. Pojem Gerrymandering označuje: 

a) Záměrné manipulování s odevzdanými hlasy 
b) Záměrné manipulování s hranicemi volebních obvodů 
c) Záměrné manipulování s trvalým bydlištěm voličů 
d) Záměrné manipulování s veřejným míněním před volbami 

 
6. Ve které z následujících evropských zemí získaly ženy volební právo až v 70. letech 

20. století? 
a) Německo 
b) Velká Británie 
c) Švýcarsko 
d) Irsko 

 
7. Viceprezidentem USA se stává: 

a) Protikandidát zvoleného prezidenta, který prohrál v prezidentských volbách 
b) Předseda Sněmovny reprezentantů 
c) Vítěz samostatných viceprezidentských voleb 
d) Spolukandidát vítěze v prezidentských volbách 

 
8. Pojem „cleavages“ v politologii používáme: 

a) při vysvětlení vzniku politických stran 
b) při vysvětlení vzniku státu 
c) pro vysvětlení rozdílu mezi autoritářskými a totalitními režimy 
d) v politologii se nepoužívá 

 



9. Prezident USA je volen: 
a) přímo občany USA 
b) sborem volitelů 
c) na společném zasedání Sněmovny reprezentantů a Senátu 
d) pouze Senátem 

 
10. „Recall“ označuje: 

a) přímou volbu exekutivy 
b) iniciaci vypsání referenda 
c) právo voličů odvolat poslance 
d) výběr stranických kandidátů při přímé volbě prezidenta 

 
11. Status svazového státu v rámci Australského svazu dosud nemá: 

a) Západní Austrálie 
b) Tasmánie 
c) Severní Teritorium 
d) Jižní Austrálie 

 
12. Exkláva Cabinda patří státu: 

a) Angole 
b) Demokratickému Kongu 
c) Gabonu 
d) Kongu 

 
13. Ve Španělsku nenajdeme provincii: 

a) Lombardie 
b) Galicie 
c) Kastilie 
d) Aragonie 

 
14. Který stát není federací: 

a) Mexiko 
b) Argentina 
c) Rakousko 
d) Itálie 

 
15. Správním střediskem Andalusie je: 

a) Málaga 
b) Córdoba 
c) Sevilla 
d) Granada 

 
16. Do Spojených arabských emirátú nepatří emirát: 

a) Fudžajra 
b) Umm al-Kuvajn (Umm al-Qaywayn) 
c) Adžmán (´Ajman) 
d) El-Hasá 

 
 
 



17. Nejpočetnější muslimskou zemí je: 
a) Bangladéš 
b) Pákistán 
c) Indonésie 
d) Indie 

 
18. Idea, že židé mají mít svůj stát, se nazývá: 

a)  semitismus 
b) sionismus 
c) izraelismus 
d) judaismus 

 
19. Namibie byla mandátním územím od konce 1. Světové války: 

a) Velké Británie 
b) Německa 
c) Portugalska 
d) Jihoafrické unie (později Jihoafrické republiky) 

 
20. Členem ES v  roce 1989 nebylo: 

a) Rakousko 
b) Španělsko 
c) Portugalsko 
d) Lucembursko 
 

21. Ve kterém století se začala vyvíjet sociologie jako věda? 
a) 19.  
b) 17.  
c) 18. 
d) 20. 
 

22. Co je podle Kellera hybnou hlavní silou modernizace? 
a) Centralizace státu. 
b) Technický rozvoj. 
c) Rozvoj vzdělanosti. 
d) Stěhování do měst. 
 

23. Která sociologická perspektiva zkoumá společnost na úrovni národních států? 
a) Makro a mikro. 
b) Mikro a mezo. 
c) Mikro. 
d) Mezo. 
 

24. Filosofický směr, který se snaží o deskripci jevů na základě zkušenosti nezávisle na 
teoretických předpokladech a koncepcích, se nazývá: 
a)  fenomenologie 
b) hermeneutika 
c) existencialismus 
d)  strukturalismus 
 
 



25. Hlavním představitelem strukturálního funkcionalismu v sociologii je: 
a)  Alfred Schütz 
b)  Talcott Parsons 
c)  George Herbert Mead 
d)  Karl Mannheim 
 

26. Vítězství rozumu v oblasti věd, umění a techniky hlásá: 
a) naturalismus 
b) romantismus 
c) voluntarismus  
d) osvícenství 
 

27. Důraz na porozumění oproti vysvětlení přinesl do sociologie: 
a) Émile Durkheim. 
b) Max Weber. 
c) Karl Marx. 
d) Ani jeden. 
 

28. Autoritou v sociologii rozumíme: 
a) moc, s níž disponuje nejsilnější osoba v sociální skupině 
b) moc, jejíž projevy jsou akceptovány těmi, jichž se týkají 
c) moc politicky, ekonomicky a intelektuálně nejschopnějších 
d) moc, jež je v společnosti uznávána v obdobích krize 

 
29. Max Weber mluví o třech typech panství. Mezi ně nepatří: 

a) stranické panství 
b) charismatické panství 
c) legální panství 
d) tradiční panství 

 
30. Který z prvků nedefinuje modernizační procesy? 

a) Stěhování do měst. 
b) Zavádění stojů do výroby. 
c) Vyvlastňování rodiny zaměstnavatelem. 
d) Byrokratizace. 

 


