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1. Teorií geostrategických a geopolitických regionů se zabýval především
a) Mahan
b) Kjellén
c) Cohen

d) Haushofer
e) Wallerstein 

2. Která z těchto zemí byla v minulosti kondominiem?
a) Súdán
b) Tunisko
c) Anguilla 

d) Nikaragua
e) Belgie

3. Mezi křesťanské směry nepatří:
a) arianismus
b) nestorianismus
c) metodismus

d) súfismus
e) baptismus

4. Mezi federální subjekty Ruské federace nepatří:
a) Baškortostán
b) Burjatsko
c) Gagauzsko

d) Čuvašsko
e) Dagestán

5. Islám je dominantním náboženstvím ve státě:
a) Filipíny
b) Thajsko
c) Malajsie

d) Šrí Lanka
e) Kambodža

6. Hinájánový buddhismus je převažujícím náboženstvím ve:
a) Vietnamu
b) Myanmaru
c) Tibetu

d) Koreji
e) Bangladéši

7. Původní domovinou Sikhů je
a) Maháráštra
b) Jharkand
c) Lakadivy

d) Rádžastán
e) Pandžáb

8. Mezi slovanské jazyky patří
a) arumunština
b) monegaštiona
c) gagauzština

d) faerština
e) bosňáčtina

9. Rusko není členem integračního seskupení:
a) Shanghai Cooperation Organization
b) Asia-Pacific Economic

Cooperation
c) Eurasian Economic Community

d) Economic Cooperation
Organization

e) Central Asia Cooperation
Organization

10. Přesídleneckými koloniemi (tzv. „Ostrovy“ v politickogeografickém pojetí) byly
a) Britské ostrovy
b) Ostrovy Královny Alžběty
c) Karibské ostrovy

d) Šalamounovy ostrovy
e) Paracelské ostrovy
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11. Cookovy ostrovy jsou zámořským územím
a) Austrálie
b) Nového Zélandu
c) USA

d) Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska

e) Japonska

12. Mezi svazové autonomní okruhy Ruské federace náleží
a) Korjacko
b) Čečensko
c) Tuva (Tuvinsko)

d) Krym
e) Karakalpacko

13. Konsociační demokracie je opak:
a) liberální demokracie
b) konkordátní demokracie
c) minoritní demokracie

d) znalostní demokracie
e) majoritní demokracie

14. Průmyslová revoluce způsobila ve své teritoriální ose (dimenzi) toto společenské
štěpení:

a) centrum – periferie
b) církev – stát
c) město – venkov

d) vlastníci – pracující
e) stát – občanská společnost

15. Prezident ČR je volen na:
a) tři roky
b) pět roků
c) shodné volební období se Senátem ČR
d) shodné volební období s Poslaneckou sněmovnou ČR
e) shodně s volebním obdobím prezidenta USA

16. V jakém evropském regionu bylo nejdříve zaváděno volební právo pro ženy?
a) ve středomořských katolických zemích
b) ve Skandinávii
c) v katolických oblastech Německa a v Nizozemí
d) ve Velké Británii a Irsku
e) v alpských zemích

17. Čím se liší poloprezidentské systémy od parlamentních?
a) většinovým volebním systémem do dolní komory parlamentu
b) dualismem exekutivy, tedy existencí jak premiéra tak prezidenta
c) přímou volbou a silnějším postavením prezidenta
d) hlavou státu je prezident, nikoli premiér
e) pouze ústavními zvyklostmi

18. Genderová studia je obor zabývající se:
a) srovnávací gramatikou
b) kategorií rodu a jejím konstruováním
c) specifickými znaky femininity
d) biologickými rozdíly mezi ženami
e) biologickými rozdíly mezi muži
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19. Co v SRN znamená konstruktivní vótum nedůvěry?
a) prezident může být odvolán, jen pokud je zároveň zvolen nový prezident
b) prezident může být odvolán, jen pokud se najde kvalifikovaná většina 2/3 poslanců
c) kancléř může být odvolán, jen pokud je zároveň zvolen nový kancléř
d) kancléř může být odvolán, jen pokud se najde kvalifikovaná většina 2/3 poslanců
e) kancléř nebo prezident mohou být odvoláni, jen pokud občané zvolí příslušného

nástupce

20. Politiku ve smyslu konkrétní realizované politiky (hospodářská politika,
zahraniční politika, politika zaměstnanosti) můžeme do angličtiny přeložit:

a) policy
b) politisc 
c) police

d) polity
e) politics

21. Ve které z následujících zemí není prezident volen přímo občany, ale jiným
způsobem?

a) Irsko
b) Nizozemsko
c) Itálie
d) Portugalsko
e) Francie

22. Co je to etnocentrismus?
a) Nenávist vůči jiným etnikům.
b) Posuzování jiné kultury parametry vlastní kultury.
c) Nadřazování vlastní kultury nad ostatní kultury.
d) a., b. i c. jsou správně.
e) Ani jedna možnost není správná.

23. Co je to socializace?
a) Proces, v němž se z člověka stává sociální bytostí, probíhá po celý život.
b) Proces, v němž se z člověka stává sociální bytostí, je ukončen cca v 6. roce života.
c) Proces, v němž se z člověka stává sociální bytostí, je ukončen cca v 18. roce života.
d) Proces vytváření moderních společenských vazeb.
e) Způsob, jakým ostatní vnímají druhého člověka.

24. Který ze sociologů významně tematizoval vztah moci a vědění?
a) Émile Durkheim
b) Michel Foucault
c) Jan Jandourek
d) Auguste Comte
e) Georg Simmel

25. Kdo přišel s konceptem socio-kulturního kapitálu? Jak se říká mechanismu,
skrze který se socio-kulturní kapitál realizuje?

a) Georg Simmel, peníze.
b) Jürgen Habermas, veřejná sféra.
c) Max Weber, různé typy panství.
d) Pierre Boudrieu, habitus.
e) Robert King Merton, sebenaplňující se proroctví.
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26. Co je to reliabilita?
a) Kritérium kvality výzkumu, týká se přesvědčivosti interpretace.
b) Kritérium kvality výzkumu, týká se důvěry respondentů.
c) Kritérium kvality výzkumu, týká se měřících nástrojů.
d) Kritérium kvality výzkumu, týká se procesu analýzy.
e) Kritérium kvality výzkumu, týká se výběru výzkumného problému.

27. Jaké specifikum má kvalitativní metodologie?
a) Sběr dat a analýza se prolínají.
b) Nepotřebuje teorii.
c) Nepoužívá dotazování.
d) Má méně etických úskalí.
e) Má širší pole využití.

28. Co je to operacionalizace?
a) Proces vytváření a definování výzkumného nástroje.
b) Proces vytváření a definování postupů měření zkoumaného jevu.
c) Proces definování zkoumané populace a vzorku.
d) Proces prověřování správnosti měřícího nástroje.
e) Proces formulace výzkumné otázky z hypotézy.

29. Kdo zavedl hodnocení společností na ty s mechanickou a s organickou solidaritou
a který typ solidarity převažuje v moderní společnosti?

a) Émile Durkheim, organická solidarita.
b) Émile Durkheim, ani jedna nedominuje.
c) Max Weber, mechanická solidarita.
d) Max Weber, ani jedna nedominuje.
e) Ani jedna odpověď není správná.

30. Co je to myšlení jako obvykle?
a) Myšlení, jehož cílem je zabydlenost v kultuře.
b) Úplné myšlení, které je dokonalým zdrojem pro sociálně-vědný výzkum.
c) Sebe-středné selektivní myšlení, které má tendenci k iracionálnímu posuzování.
d) a. a c. je správně.
e) a. a b. je správně.


