
 › 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 
    
 

 1

 

 
 

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (nav. mgr.) 
na akademický rok 2011/2012 

 
 
 

 

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

 

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

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

� 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. 

 
� Uzavřené otázky mají pouze jednu správnou odpověď. 

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

 
� Na vyplnění testu máte max. 60 minut. 
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1) Doplňte vynechaná slova: (max. 5 bodů) 
 
Jedním z nejvýznamnějších integračních pokusů na asijském kontinentu je ……a……., která 
má své kořeny v období počátku devadesátých let, kdy se SSSR rozpadl na …b… nezávislých 
států, mezi nimiž byly diskutovány problémy ohledně vzájemných hranic. Následně se tyto 
diskuse přenesly na uskupení států Čína plus Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. 
Významným výsledkem této organizace byla bezesporu Smlouva o posílení důvěry ve vojenské 
oblasti, která byla podepsána v roce 1996 v …c…, což se promítlo i do názvu této 
organizace. V roce 2001 doplnil původní pětku …d…, v jehož hlavním městě …e… se 
uskutečnil ve dnech 10.-11.června 2010 summit na nejvyšší úrovni. 
 

a).......................................... Šanghajská organizace pro spolupráci 

b)..........................................15 

c)..........................................Šanghaj 

d)..........................................Uzbekistán 

e)..........................................Taškent 
 
2) Doplňte vynechaná slova: (max. 3 body) 
 
…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… , jejichž jazyk náleží 
k východoturkické větvi …c… jazykové rodiny.  
 

a)  ..........................................Ujgurská autonomní oblast Sin -ťiang 

b) ..........................................Ujgurové 

c) ..........................................Altajská 
 
3) Určete autora následujícího textu: (1 bod) 
 

a) Václav Klaus 
b) Václav Havel 
c) Otakar Motejl 
d) Erazim Kohák 

 
Jsem příznivcem „antipolitické politiky“. Totiž politiky nikoli jako technologie moci a 
manipulace s ní nebo jako kybernetického řízení lidí nebo jako umění účelovosti, praktik a 
intrik, ale politiky jako jednoho ze způsobů, jak hledat a dobývat v životě smysl; jak ho chránit 
a jak mu sloužit; politiky jako praktikované mravnosti; jako služby pravdě; jako bytostně 
lidské a lidskými měřítky se řídící starosti o bližní. Je to asi způsob v dnešním světě krajně 
nepraktický a velmi těžko v každodenním životě aplikovatelný. Přesto nevím o žádné lepší 
alternativě…   
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4) K tomu, aby autor mohl napsat předcházející text, musí jistým způsobem chápat 
lidskou podstatu, jež se pak také odráží na charakteru jím popisované politiky. Proto by 
autor předcházejícího textu: (1 bod) 
 

a) souhlasil s Aristotelem, že člověk je zóon politikon 
b) souhlasil s utilitaristy, že člověk je homo oeconomicus 
c) souhlasil s Johnem Lockem, že člověk je tabula rasa 
d) souhlasil s J. A. Komenským, že člověk je fructus historiae 
 

5) Tzv. Monroeva doktrína: (1 bod) 
 

a) vyhlásila evropskou intervenci na americkém kontinentu za akt agrese vůči USA 
b) měla za cíl omezit vliv Sovětského svazu v Latinské Americe 
c) byla reakcí na kubánskou revoluci 
d) zrušila otroctví na americkém kontinentu 

 
6) Jednotný evropský akt znamenal pro členské země ES: (1 bod) 
 

a) vybudování jednotného vnitřního trhu do roku 1993 
b) ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politiky ES 
c) vytvoření Evropské měnové unie 
d) zavedení konsenzuálního rozhodování v oblasti volného obchodu v Radě ministrů 

 
7) Invaze do ČSSR v roce 1968 se neúčastnilo: (1 bod) 
 

a) Rumunsko 
b) Bulharsko 
c) Polsko 
d) Maďarsko 

 
8) Autory teorie cleavages jsou: (1 bod) 
 

a) Lipset a Rokkan 
b) Dahl a Sartori 
c) Buzan a Wæver 
d) Carr a Morgenthau 
 

9) Cleavage přitom značí: (1 bod) 
 

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 
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10) Pojem Gerrymandering označuje: (1 bod) 
 

a) Záměrné manipulování s odevzdanými hlasy  
b) Záměrné manipulování s volební formulí 
c) Záměrné manipulování s hranicemi volebních obvodů  
d) Záměrné manipulování s trvalým bydlištěm voličů  
 
 

11) Vitorazsko byste našli: (1 bod) 
 

a) severně od Ostravy 
b) na horním toku Lužnice 
c) mezi Frýdlantským a Šluknovským výběžkem 
d) mezi Aší a Chebem 

 
 
12) Veřejný ochránce práv je v Česku: (1 bod) 
 

a) volen Poslaneckou sněmovnou na 6 let (návrhy kandidátů podává prezident a Senát) 
b) volen Senátem na 5 let (návrhy kandidátů podává prezident a Poslanecká sněmovna) 
c) jmenován prezidentem na 6 let (návrhy kandidátů podává vláda a Senát) 
d) jmenován ministrem spravedlnosti na 5 let (návrhy kandidátů podává Nejvyšší soud a 

Senát) 
 
 
13) Jak se nazývá způsob nabytí státního území, který je popsán v následující ukázce? (1 
bod) 
 

a) cese 
b) akcese 
c) akrescence 
d) vydržení 

 
Nizozemsko 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 
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14) Přiraďte vybrané osobnosti k jednotlivým pojmům (max. 3 body) 
 

Heartland     ...............................Mackinder 

Rimland      ...............................Spykeman 

politická geografie   ............................... Ratzel 

geopolitika    ...............................Kjellén 

Pan-Evropa    ...............................Haushofer 

kritická geopolitika   ............................... Ó Tuathail 
 
Kjellén, Spykman, Haushofer, Ó Tuathail, Ratzel, Mackinder 

 
15) Nestoriáni 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 

 
16) Větví buddhismu není (1 bod) 
 

a) mahájána 
b) hínajána 
c) džinismus 
b) vadžrajána 

 
17) Tzv. francouzský model národní integrace menšin lze charakterizovat jednou 
z následujících charakteristik (1 bod) 
 

a) podmínkou pro přijetí nově příchozích je potlačení jejich veřejné etnické příslušnosti 
b) stát toleruje veřejnou viditelnost etnických skupin 
c) nepředpokládá se osvojení si většinové kultury 
d) kulturní rozdíly jsou zohledňovány v učebních programech škol a jiných institucích 

 
18) Vyjmenujte alespoň 2 ryze synkretistická náboženství: (1 bod)  
 
....................................... 
 
19) Do které jazykové rodiny náleží Sinhálci? (1 bod)          ........................indoárijská 
větev indoevropské jazykové rodiny 
 
 
20) Do Kavkazské jazykové rodiny nepatří: (1 bod)  
 

a) Osetové 
b) Čečeni 
c) Inguši 
d) Kabardové 
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21) Co je to operacionalizace? (1 bod) 
 

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. 

 
 
22) Doplňte, o kom hovoří následující text? (1 bod) 
 
....................... se ve svém sociologickém výzkumu náboženství soustředil na souvislost mezi 
náboženstvím a sociálními změnami a soudil, že náboženství může být hnací silou 
společenských změn. V protestantismu a zvláště pak v jeho puritánské variantě spatřoval zdroj 
kapitalistických názorů typických pro moderní západní společnost. Touha protestantských, 
zejména kalvínských podnikatelů dosáhnout hmotného úspěchu, která napomohla 
hospodářskému rozmachu západní civilizace, byla původně motivována záměrem sloužit 
Bohu. V kalvínském pojetí byl totiž úspěch na tomto světě považován za projev Boží přízně. 
Protestantská etika zbavila hromadění peněz středověké stigmatizace a omezením spotřeby 
podporovala systematickou akumulaci kapitálu. A tak podle něj sloužila jako motivační 
základna rodícího se kapitalismu. 
 
23) Doplňte názvy států, pod jejichž správu spadají níže uvedená území: (max. 7 bodů) 
 

Melilla –          

St. Pierre a Miquelon –        

Sokotra –          

Curaçao –          

Guernsey, Jersey –         

Rapa Nui –          

Andamany a Nikobary –         
 
24) Doplňte názvy států v rámci nichž se dané území nachází: (max. 8 bodů) 
 

Sársko –           

Nunavut –          

Chiapas –          

Traansval –          

Sečuán –           

Tuva –           

Tripura –          

Khorasan –            
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25) V které zemi žije druhá největší populace Hispánců na světě? (1 bod) 
 

a) Mexiko 
b) Brazílie 
c) Argentina 
d) USA 

 
26) O kterých dvou národech hovoříme v souvislosti s genocidou ve Rwandě v letech 
1994-1995? (2 body) 
 

a) ............................     b) ............................ 
 
27) Které státy (jihoamerický a asijský) znázorňují kartografická zobrazení níže:  
 
a)……………. ……..b)…. …………… (max. 2 body)  
 

a)       b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


