
 

 

 
1. Jednotný evropský akt znamenal pro členské země ES (1b.) 
 
a) vybudování jednotného vnitřního trhu do roku 1993 
b) ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice ES 
c) vytvoření Evropské měnové unie 
d) zavedení konsenzuálního rozhodování v oblasti energetiky v Radě ministrů 
 
2. Mezi politické geografy nelze primárně řadit (1b.) 
 
a) Kolossov, Dodds, O´Tuathail 
b) Glassner, Cohen, Blacksell 
c) Romancov, Hnízdo, Krejčí 
d) Říchová, Zakaria, de Certau 
 
3. Jednou z forem nabývání území státu není (1b.) 
 
a) akrescence 
b) cese 
c) akvidistance 
b) adjudikace 
 
4. Kdo je autorem následující pasáže?(1b.) 
 
Imagine the world without a state...  
„In such a condition there would be no place for industry, because the fruit thereof is 
uncertain; and consequently no culture of the earth; no navigation, nor use of the commodities 
that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of moving and 
removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no 
account of Time; no Arts; no Letters; and which is worst of all, continuall feare, and danger of 
violent death; And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short.”  
 
a) Thomas Hobbes 
b) Samuel Huntington 
c) Karel Marx 
d) George W. Bush 
 
5. V obou pasážích chybí identický termín – doplňte jej (1b.) GEOPOLITIKA 
 
 „.................. se zabývá studiem států v kontextu globálních prostorových fenoménů, a to s 
cílem odhalit základy moci státu a zásady interakcí mezi státy navzájem“ 
„.................. je  diskurzivní praxe, prostřednictvím které intelektuálové státnosti prostorově 
člení mezinárodní politiku tak, aby jejím prostřednictvím byl reprezentován svět jako soubor 
partikulárních míst, lidí a dramat. 
 
 
 



 › 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 
 
    

 2

6. Wallerstein je autorem teorie jádra a periferie. Co necharakterizuje povahu jádrové 
oblasti? (1b.) 
 
a) vykořisťování periferie 
b) vysoký podíl vědy na tvorbě HDP 
c) má specializovanou odvětvovou skladbu ekonomiky 
d) dochází v ní k akumulaci kapitálu 
 
7. Snahy o oddělení se od jednoho státního útvaru a připojení se k dalšímu útvaru označujeme 
za (1b.) 
 
a) secesionismus 
b) iredentismus 
c) autonomimus 
d) autarkismus 
 
8. Jednou z větví buddhismu je (1b.) 
 
a) mahájána 
b) sankhja 
c) vajšíšaka 
b) mahíkata 
 
9. :ejlidnatější muslimskou zemí je (1b.) 
 
a) Bangladéš 
b) Írán 
c) Indonésie 
d) Indie 
 
10. Rozdíl mezi enklávou a exklávou (1b.) 
 
a) enkláva leží uvnitř exklávy 
b) exkláva je vždy větší než enkláva 
c) v zásadě žádný není, záleží na pozici pozorovatele 
d) enklávy jsou historicky starší, zatímco exklávy vznikají až ve 20. století 
 
11. Tento projev měl silný vliv na utváření zahraniční politiky mnoha států. Kdo je autorem 
tohoto projevu?.............................(1b.) CHURCHILL 
Tento projev předcházel vyhlášení doktríny USA, kterou známe jako:ZADRŽOVÁ"Í(1b.) a 
byla vyhlášena prezidentem:TRUMA"(1b.) 
 
“From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an "iron curtain" has descended across 
the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern 
Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia; all these 
famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and 
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all are subject, in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and in 
some cases increasing measure of control from Moscow.” 
 
 
12. Jak se jmenuje afghánská provincie, ve které působí český provinční rekonstrukční 
tým?(1b.) 
 
a) Herát 
b) Gazní 
c) Pešavár 
d) Logár 
 
13. Součástí které země jsou oficiálně separatistické regiony Abcházie a Jižní Osetie? (1b.) 
 
a) Ázerbájdžán 
b) Arménie 
c) Gruzie 
d) Rusko 
 
14. Doplňte názvy států, pod jejichž správu spadají níže uvedená závislá území (7b.): 

Kajmanské ostrovy VB    
Faerské ostrovy DÁNSKO    
Réunion  FRANCIE 
Aruba   NIZOZEMÍ 
Falklandy  VB 
Nová Kaledonie FRANCIE 
Guam   USA 

 
 

15. Vyberte správnou odpověď (zakroužkováním) z níže uvedených možností pro doplnění 
prázdných míst do textu (5 b.): 
 
OPEC   je mezivládní organizace sdružující  dnes ...a… zemí exportujících ..b… Organizace 
byla založena v roce 1960. Čtyři z pěti zakládajících členů této organizace pochází z oblasti 
Perského zálivu, jedinou výjimku představovala  ...c...  Byť je …d… jedním z největších 
exportérů této suroviny, členem OPECu se nikdy nestal/o.  Sídlem organizace je od roku 1965 
…e… . 
 
a) 7, 12, 17,22 
b) Kaučuk, ropu, zemní plyn, guano 
c) Nigérie, Angola, Venezuela, Kuba 
d) Rusko, Katar, Libye, Alžírsko 
e) Londýn, Bagdád, Rijád, Vídeň 
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16. Doplňte správnou odpověď do prázdných  míst v následujícím textu (3 b.): 
 
…a… je se svou rozlohou 1 660 000 km2 největší provincií Číny. Hraničí s Mongolskem, 
Ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Afghánistánem, Pákistánem a Indií. 
Oblast je obývána 9 milionovou národnostní menšinou …b… , jejíž jazyk náleží k 
východoturkické větvi …c… jazykové rodiny.  
 
a) SIN JIANG 
b) UJGUŘI 
c) ALTAJSKÉ 
 
17. Princip tzv. kancléřské republiky spočívá (1 b.): 
 
a) pouze v tom, že funkce prvního z ministrů (premiéra) nese název kancléř 
b) v tom, že role kancléře je oslabena vůči prezidentovi 
c) v tom, že role kancléře je posílena vůči parlamentu 
d) v neexistenci funkce prezidenta – v osobě kancléře se pojí premiérské i prezidentské 
pravomoci 
 
18. Doplňte chybějící výraz a určete rovněž autora následujícího textu (1 b.): 
 
a) Giovanni Sartori 
b) Anthony Downs 
c) Larry Diamond  
d) Robert Dahl 
 
 
Slovo ………………….. je odvozeno z řeckých slov znamenajících „mnoho“ a „vláda“ – čili 
„vláda mnohých“, na rozdíl od vlády jednotlivce, tedy monarchie, a od vlády několika, tedy 
oligarchie nebo aristokracie. Tento termín nebyl příliš používán, nicméně v roce 1953 jsme jej 
spolu s jedním kolegou zavedli, neboť jsme došli k přesvědčení, že vhodně pojmenovává 
moderní zastupitelskou demokracii se všeobecným volebním právem. (…) [Tato] demokracie 
se tedy odlišuje od zastupitelské demokracie 19. století, kdy volební právo bylo ještě 
omezené. Odlišuje se i ode všech starších demokracií a republik, které měly nejen omezené 
volební právo, ale chyběly jim i mnohé další znaky [této] demokracie, například politické 
strany, právo vytvářet politické organizace sloužící k ovlivňování existující vlády či jako 
opozice vůči ní, organizované zájmové skupiny atd. [Tato] demokracie se liší i od 
demokratických postupů v jednotkách tak malých, že se jejich členové mohou všichni 
najednou setkávat a přímo rozhodovat o strategii a pravidlech.   
 
Chybějící výraz: POLYARCHIE(1 b.) 
 
19. Přiřaďte k jednotlivým státům politické režimy (absolutní monarchie, autoritarismus, 
demokracie, hybridní režim, sultanismus, totalitarismus), které je nejlépe charakterizují (6 
b.): 
 

a) Gruzie   HYBRIDNÍ 
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b) Turkmenistán  SULTANISMUS  
c) KLDR   TOTALITARISMUS 
d) Svazijsko   ABSOLUTNÍ MONARCHIE 
e) Rumunsko  DEMOKRACIE 
f) Egypt   AUTORITARISMUS 

 
20. Malé politické strany v současnosti získávají ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky nižší procento mandátů než získané procento hlasů. Čím je to 
způsobeno (1 b.)? 
 

a) malým počtem volebních krajů v kombinaci s Hagenbach-Bischoffovou metodou 
přepočítávání získaných hlasů na mandáty (malé strany nepostoupí do druhého 
skrutinia) 

b) velkým počtem kandidujících subjektů 
c) velkými volebními kraji v kombinaci s d’Hontovou metodou přepočítávání hlasů na 

mandáty (velké strany získávají bonus pro vítěze) 
d) malými volebními kraji v kombinaci s d’Hontovou metodou přepočítávání získaných 

hlasů na mandáty (malé strany v kraji často nepřekročí tzv. přirozený práh) 
 
21. Autory teorie cleavages jsou (1 b.): 
 
a) Lipset a Rokkan 
b) Dahl a Sartori 
c) Buzan a Wæver 
d) Carr a Morgenthau 
 
22. Cleavage přitom značí (1 b.): 
 
a) v mezinárodních vztazích pohled na idealisty z pozice realistů 
b) v teorii politických stran štěpné linie ve společnosti 
c) v rámci kodaňské školy hranici, za níž se bezpečnostní téma stává z politizovaného 
sekuritizovaným 
d) v teorii demokracie inkluzi všech dospělých mezi občany 
 
23. Problematikou založení OS: se zabývala konference v (1 b.): 
 
a) Dumbarton Oaks 
b) Bretton Woods 
c) Jaltě 
d) Versailles 
 
24. Zapatistická fronta národního osvobození (1 b.) 
 
a) bojuje za práva mexických indiánů 
b) bojuje za práva honduraských rolníků 
c) je nejsilnější stranou v Nikaragui 
d) je jednou z povstaleckých skupin v Kolumbii 
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25. Kdo je hlavou státu v USA, v Kanadě a v Austrálii a kdo v těchto zemích řídí činnost vlády 
– doplňte název funkce (3 b.)? 
 
USA           PREZIDENT   PREZIDENT      
Kanada       BRITSKÝ PANOVNÍK  PREMIÉR  
Austrálie     BRITSKÝ PANOVNÍK  PREMIÉR 
 
26. Co je to reliabilita (1 b.)? 
 
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. 
 
27. Co je to operacionalizace (1 b.)? 
 
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. 
 
28. Mezi hlavní orgány OS: nepatří (1 b.): 
 
a) Rada bezpečnosti 
b) Kulturní rada 
c) Poručenská rada 
d) Mezinárodní soudní dvůr 
 


