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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (Nav.Mgr.) 
na akademický rok 2009/2010 

 
 
 

 

Příjmení a jméno:   ............................................................................................... 

 

Kontakt (e-mail, telefon):     ............................................................................................... 

 
Univerzitní číslo:  ............................................................................................... 
 
 
Pokyny:  
 
 

� Každý list papíru označte svým jménem a univerzitním číslem.  
 

� Celkově můžete z testu získat 50 bodů.  
 

� Bodové hodnocení otázek se liší podle jejich náročnosti.  
 

� Zadání otázek čtěte velmi pozorně a teprve, když jste si jisti, zapište odpověď do daného 
umístění. Odpověď u uzavřených otázek označte kroužkem – korekci označte křížkem a vaši 
novou odpověď opět kroužkem – nejednoznačné označení nebude hodnoceno. 

 
� Pište čitelně – nejlépe hůlkovým písmem, nečitelné odpovědi nebudou hodnoceny.  

 
� Na test budete mít max. 60 minut. 
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Politická a humánní geografie 
 
1. Která 3 paradigmata geografie moderní doby znáte: (1 bod) 
a) deskriptivismus 
b) pozitivismus 
c) Post-pozitivismus 
 
2. 2. Českou zastřešující geografickou organizací je: (1 bod) 
a) Unie české geografie 
b) Česká geografická společnost 
c) Česká obec geografická 
d) Svaz českých geografů 
 
3. Poznejte autora textu: (2 body) 
Přečtěte si následující text: 
Pro nás na Západě znamená totiž demokracie „liberální demokracii“: tedy politický řád, k jehož 

podstatným rysům patří nejen svobodné a řádné volby, ale také vláda práva, oddělení jednotlivých 

mocí a ochrana základních svobod projevu, shromažďování, vyznání a vlastnictví. Tento souhrn 

svobod, jenž se dá označit jako “ústavní liberalismus”, nemá v podstatě s demokracií nic společného 

a nemusí s ní nutně koexistovat, dokonce ani na Západě ne. I Adolf Hitler byl přece zvolen říšským 

kancléřem ve svobodných volbách. V uplynulých padesáti letech demokracie a svoboda na Západě 

splynuly. Jinde ve světě jsou však tyto dvě věci často odděleny. Demokracie vzkvétá, svoboda nikoliv. 

4apříklad v některých zemích střední Asie dláždily volby cestu k diktatuře. Jugoslávie a Indonésie 

byly mnohem tolerantnější a sekularizovanější státy, když je ovládali muži silné ruky (Tito a 

Suharto), než jsou dnes jako demokracie. A v mnoha nedemokratických zemích by volby nic 

nezlepšily. Kdyby se zítra konaly v arabském světě, pravděpodobně by přivedly k moci režimy, které 

by byly ještě netolerantnější, reakčnější, více protizápadní a antisemitské než současné diktatury. 

 
Kdo je autorem tohoto textu?  
a) Samuel Huntington 
b) Fareed Zakaria 
c) Zbigniew Brzezinski 
d) Robert Dahl 
 
4. Poznejte, o čem autor autor píše: (2 body) 
Přečtěte si následující text: 
The study of politics is concerned with understanding how authoritative decisions are made and 

executed for a society. We can try to understand political life by viewing each part of its aspects 

piecemeal. We can examine the operation of such institutions as political parties, interest groups, 

government, and voting; we can study the nature and consequences of such political practices and 

manipulation, propaganda and violence. We can seek to reveal the structure within which these 

practices occur. By combining the results we can obtain a rough picture of what happens in any self-

contained political unit. In combining these results, however, there is already implicit notion that 

each part of the larger political canvas does not stand alone but is related to each other part; or, to 

put it positively, that the operation of no one part can be fully understood without reference to the 

way in which the whole itself operates.  
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Autor předcházejícího textu se snaží ustavit jistý analytický rámec pro studium politického 
života, avšak vyhýbá se jeho přímému pojmenování. Jak byste tento analytický rámec (teorii) 
nazvali? (2 body) 
a) teorie konsociační demokracie 
b) teorie polyarchie 
c) teorie politického systému 
d) teorie koalic 
 
5. Termín kohabitace označuje: (1 bod) 
a) situaci, kdy v čele Francie stojí president a premiér opačné strany politického spektra  
b) vztah SRN a Francie v prvním období evropské integrace do r. 1957  
c) situace, kdy byla v období 1980-82 francouzská vláda tvořena koalicí socialistů a komunistů  
d) vztah vichystické francouzské vlády k okupovaným zónám Francie 
 
6. Který výraz nemá souvislost s Evropskou unií? (1 bod) 
a) Rada Evropy 
b) Evropská rada 
c) Evropská společenství 
d) Jednotný evropský prostor 
 
7. Mezi konvergenční kritéria, jejichž splnění je podmínkou účasti v hospodářské a měnové 

unie v rámci EU, patří: (1 bod) 
a) dlouhodobá úroková sazba maximálně jen o 2% vyšší než v cenově nejstabilnějších státech  
b) vnitřní dluh nepřevyšuje 60% HDP  
c) míra nezaměstnanosti nepřesahuje o více než 4,5% průměr v EU 
d) musí být dosaženo růstu HDP ve třech po sobě následujících letech před vstupem do 

hospodářské a měnové unie 
 
8. Poslední platnou úpravu smluvních základů Evropské unie přinesla: (1 bod) 
a) Smlouva z Eice  
b) Smlouva amsterdamská 
c) Smlouva maastrichtská  
d) Jednotný evropský akt  
 
9. Od července 2009 bude předsedat Evropské radě: (1 bod) 
a) Irsko 
b) Švédsko  
c) Nizozemí 
d) Řecko 
 
10. Kteří z autorů se primárně nezabývají politickou geografií (resp. nejsou do této disciplíny 

řazeni): (1 bod) 
a) Agnew, Dodds 
b) Hnízdo, Romancov 
c) Ištok, Sobczynski, Reuber 
d) Barša, Mareš, Fiala 
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11. Mezi základní atributy státu nepatří (1 bod) 
a) území 
b) obyvatelstvo 
c) vláda 
d) ekonomický systém 
e) sociální systém  
 
12. Jak se nazývá způsob nabytí státního území, který je popsán v následující ukázce? (1 bod) 
a) cese 
b) akcese 
c) akrescence 
d) vydržení 
 
Eizozemsko hodlá budovat umělé ostrovy 
Nizozemsko zvažuje možnost rozšířit své hustě zalidněné a mořem ohrožované území vybudováním 
umělých ostrovů u svého pobřeží. S tímto plánem nyní přišli místní experti, které nizozemská vláda 
pověřila hledáním způsobů, jak lépe chránit před stoupajícím mořem území, které je téměř 
z poloviny pod úrovní mořské hladiny. Ostrovy by sloužily k bydlení, zemědělství i ke sportování a 
budování přírodních rezervací. Jeden velký ostrov by byl ve tvaru tulipánu. Vybudovaly by je 
nizozemské firmy, které se podílely na projektu velkého umělého ostrova v Dubaji.  
Zdroj: Stavebni fórum www.stavebni-forum.cz 
 
13. Zeměpisná šířka je: (1 bod) 
a) úhel dvou polorovin, vycházející ze zemské osy, kde jedna z polorovin prochází bodem 

zvoleným za základní a druhá určovaným bodem 
b) úhel mezi rovinou rovníku a normálou v určovaném bodě 
c) loxodromická vzdálenost mezi rovinou rovníku a zemskými póly 
d) ortodromická vzdálenost mezi dvěmi body na zemském povrchu 
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Kulturní geografie a sociologie: 
 
14. V problematice migrace se dle současných autorů zvyšuje důležitost tzv. pull faktorů. Mezi 

ně můžeme řadit: (1 bod) 
a) humanitární katastrofa způsobená válkou ve zdrojové zemi 
b) globální média, která ve zdrojové zemi referují o ekonomicky vyspělých regionech 
c) přelidnění ve zdrojové zemi 
d) environmentální problémy ve zdrojové zemi 
 
15. Výraz post-fordismus popisuje: (1 bod) 
a) politická ideologie v USA ve 20. letech 
b) systém ekonomické produkce 
c) historická epocha po prezidentství prezidenta USA Geralda Forda 
d) umělecký styl 
 
16. V Japonsku vznikl: (1 bod) 
a) buddhismus 
b) konfucianismus 
c) šintoismus  
d) kaodaismus 
 
17. Jaké náboženství převládá mezi Kalmyky? Eapište které: lámaismus (uznáváno i buddhismus)  
 
18. Keltskými jazyky nehovoří: (1 bod) 
a) Irové 
b) Baskové  
c) Bretonci  
d) Welšané 
 
19. Počátek dosavadní židovské diaspory můžeme datovat do: (1 bod) 
a) 1. – 2. století n. l. po sérii povstání proti Římanům 
b) 7. – 8. století n.l. po arabském záboru  
c) 15. – 16. století n.l. po rekonquistě 
d) 8. – 9. století př.n.l. po smrti krále Davida 
 
20. Rómské koncentrační tábory v Česku byly v: (1 bod)  
a) České Kamenici a Přerově 
b) Lety u Písku a Kunštát u Hodonína 
c) Novém Městě na Moravě a Písku v Čechách 
d) Terezín a Třebíč 
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21. Eestoriáni jsou: (1 bod) 
a) příslušníci islámské sekty ze 18. století – předchůdci baháistů 
b) označení pro ty, co odmítli výsledky 2. Vatikánského koncilu 
c) příslušníci heretické křesťanské církve 
d) sekta založená odpadlíky od většinového mormonismu vedeného Youngem 
 

Společenskogeografické problémy světa a ČR: 
 
22. Za konec války v Bosně a Hercegovině a za základ jejího poválečného uspořádání je 

považována dohoda uzavřená v roce 1995 v: (1 bod) 
a) Daytonu 
b) Rambouillet 
c) Washingtonu 
d) Paříži 
 
23. Součástí Eárodní fronty v ČSR (ČSSR) v letech 1948-1989 nebyla: (1 bod) 
a) Komunistická strana Československa 
b) Československá sociální demokracie 
c) Československá strana lidová 
d) Československá strana socialistická 
 
24. Úryvek charakterizuje dějiny jedné oblasti – napište které: ZÁPADEÍ SAHARA 

(SAHARSKÁ ARABSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA, JIŽEÍ PROVIECIE 
MAROKA) (1 bod) 

Z původní španělské kolonie Rio de Oro (od 1887) se od roku 1958 stalo zámořské území 
Španělska. Od 60. let si sousední státy, Maroko a Mauritánie, nárokovaly toto území, zatímco 
Alžírsko a později Libye podporovaly skupinu orientovanou na nezávislost země (Fronta Polisario). 
Po odchodu Španělů roku 1976 byla vyhlášena nezávislost území, ale vzápětí toto území okupovala 
marocká a mauritánská armáda.  
 
25. Členem paktu APEC je: (1 bod) 
a) Vietnam 
b) Guatemala 
c) Kolumbie 
d) Laos 
 
26. Invaze do ČSSR v roce 1968 se neúčastnil stát: (1 bod) 
a) Rumunsko 
b) Bulharsko 
c) Polsko 
d) Maďarsko 
 
 
 
 



 › Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě  • 30. dubna 22 IČ  61988987 • DIČ CZ61988987 
     701 03  Ostrava • Česká republika • telefon +420 597 460 228   Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
     fax +420 596 120 478 • prf.osu.cz     
 
    
 

  KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
    

 
27. Golanské výšiny obsadil Izrael na úkor: (1 bod)  
a) Jordánska 
b) Sýrie 
c) Egypta 
d) Libanonu 
 
28. Identifikujte následující regiony – k jednotlivým názvům regionů přiřaďte číslo v mapě: 

(max. 10 bodů – 1 správná odpověď = 0,5 bodu) 

 
Turecko – 16 

Írán – 17 

Arménie – 14 

Ázerbájdžán – 12 

Náhorní Karabach – 13 

Dagestán – 7 

Adžárie – 9 

Jižní Osetie – 11 

Gruzie – 10 

Čečensko – 6 

Adygejsko – 1 

Karačaj-Čerkesko rep. – 2 

Stavropolský kraj – 18 

Ingušsko – 5 

Nachičevan – 15 

Krasnodarský kraj – 19 

Kabarda-Balkarsko – 3 

Severní Osetie-Alanie – 4 

Abcházie – 8 

Kalmycko – 20 
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29. Ea mapě jsou u vybraných zemí čísla. Identifikujte o které země se jedná a doplňte název 

hlavního města. (max. 6 bodů – 1 správná odpověď = 0,5 bodu) 
 
1) Eritrea  hl. město Asmara (Asmera) 

2) Džibutsko  hl. město Džíbútí (Djibouti) 

3) Uganda   hl. město Kampala 

4) Burundi  hl. město Bujumbura 

5) Mosambik hl. město Maputo 

6) Zimbabwe hl. město Harare  
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30. Které státy (jihoamerický a asijský) znázorňují kartografická zobrazení níže:  
a) VEEEZUELA  b) KAMBODŽA (max. 2 body)  
 

a) b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Zakreslete příslušným číslem do mapy následující státy USA: (max. 3 body - 1 správná 
odpověď = 0,5 bodu) 

1. Nevada 
2. Pensylvánie  
3. Washington  
4. Texas  
5. Michigan 
6. New York 

 


