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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  

pro obor  

POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (nav. mgr.) 

na akademický rok 2012/2013 
 

 

 

 

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. Určete autora následujícího textu: (1 bod) 

 

a) Václav Klaus 

b) Jan Keller 

c) Otakar Motejl 

d) Jan Švejnar 

 

Ani politika v postmoderní společnosti se nemůže ubránit rysům, které postmoderna vnáší do 

celé kultury. Zrušení hierarchie mezi vysokou a masovou kulturou se do politiky promítá 

v podobě podivného chování politiků, jež neustále osciluje mezi snahou důstojně 

reprezentovat moc a pouťově lákat voliče. Aby se dostali po vzoru stařičkých mocnářů na 

poštovní známky, nerozpakují se politici tančit a nakrucovat se na vyvýšených pódiích 

uprostřed historických náměstí, hrát na foukací harmoniku před televizními kamerami, 

objímat se v rámci oslavných show s hvězdami populární hudby, vzápětí pózovat na ledě 

uprostřed úspěšných hokejistů. Stínoví ministři vykládají v lechtivých televizních pořadech 

košilaté historky a přiznávají se k různým slabůstkám, ne-li přímo úchylkám, aby voličům 

naznačili, že se s nimi po příští čtyři roky nudit nebudou.   

 

2. Která z následujících situací nemůže podle platné Ústavy ČR nastat? (1 bod) 

a) Prezident republiky jmenuje premiérem předsedu nejslabší parlamentní strany. 

b) Prezident republiky jmenuje premiérem senátora.  

c) Premiér je jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. 

d) Premiér je jmenován na základě hlasování Poslanecké sněmovny. 

 

3. Pokud v poměrném volebním systému při přepočtu odevzdaných hlasů na získané 

mandáty místo d’Hondtovy metody volebních dělitelů, pracující s číselnou řadou 

přirozených celých čísel počínajících číslem 1, použijeme metodu Sainte-Laguë, 

používající pouze řadu lichých přirozených celých čísel, nastane oproti původní 

d’Hondtově variantě jedna z následujících možností: (1 bod) 

a) Zvýhodněny budou velké strany. 

b) Zvýhodněny budou malé strany.  

c) Zvýhodněny budou strany, které kandidují ve všech volebních krajích/obvodech. 

d) Nestane se nic, pro přepočítání hlasů na mandáty je zejména důležitý počet dělitelů, ne 

jejich číselné hodnoty. 

 

4. Který z následujících států má politický systém založený na principu 

konsocionalismu? (1 bod) 

a) Izrael 

b) Libanon 

c) Sýrie 

d) Jordánsko 

 

5. Pojmem autoritarismus označujeme: (1 bod) 

a) politický režim, který je založený na existenci vševysvětlující ideologie, vysoké míře 

mobilizace společnosti a na existenci jediného mocenského centra. 

b) politický režim, který je založený na limitovaném pluralismu, většinou nízké 

ideologizaci a mobilizaci společnosti a na existenci jistých předvídatelných pravidel 

hry. 
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c) politický režim, který je založený na samovládě jedince, kultu osobnosti a rozsáhlém 

nepotismu a klientelismu. 

d) politický režim, který je založen na tradiční formě panství.   

 

6. Williamu Grahamu Summerovi je připisováno autorství věty: „Opilec ve strouze je 

přesně tam, kde má být.“ S jakou politickou ideologií autor této věty sympatizoval? 

(1 bod) 

a) se sociálním liberalismem 

b) s klasickým liberalismem 

c) s liberálním socialismem 

d) s paternalistickým konzervatismem 

 

7. Mezi politické geografy obvykle neřadíme: (1 bod) 

a) Dodds, Sharp, Kolossov, Stokke 

b) Ištok, Tomeš, Romancov, Hnízdo 

c) Reuber, Sobczynski, Baar, Routledge 

d) Blažek, Sýkora, Hampl, Giddens 

 

8. Co není pravda o výlučné ekonomické zóně na moři: (1 bod) 

a) dle konvence z Montego Bay může sahat do vzdálenosti 200 námořních mil 

b) lodě cizích států jím mohou pokojně proplouvat jen se speciálním povolením  

c) stát v něm realizuje svoji ekonomickou činnost, může však umožnit cizím subjektům 

ekonomickou aktivitu  

d) v některých případech si státy musí vzájemně dohodnout vymezení hranic výlučné 

ekonomické zóny – nutnost uzavření bilaterální smlouvy 

 

9. Doktrínu zadržování komunismu představil: (1 bod) 

a) Henry Kissinger 

b) Saul Bernard Cohen 

c) Harry Truman 

d) Francis Fukuyama 

 

10. Wallersteinova teorie, konceptualizující vztah jádra a periferie, se převážně 

zaměřuje na: (1 bod) 

a) vzájemný vztah rozvojových států v kapitalistické ekonomice (např. Indonésie a 

Papua-Nová Guinea) 

b) mocenské nevyváženosti impériem a jeho satelity v komunistické ekonomice (např. 

SSSR a ČSSR) 

c) nevyvážený politicko-ekonomický vztah vyspělých a zaostalých států v kapitalistické 

ekonomice (např. UK a Svazijsko) 

d) vojenskou dominanci USA vůči tzv. třetímu světu  

 

11. Propojte mezi sebou jména a pojmy, které spolu souvisí: (4 body) 

Halford Mackinder   kritická geopolitika 

Geraóid Ó Tuathail   Pivot of history 

Richard Hartshorne   politická ekonomie 

David Harvey    Centrifugální/centripetální síly 
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12. Teritorium Česka není vymezeno následujícím typem hranic: (1 bod) 

a) přírodní 

b) antecedentní 

c) historické 

d) subsekventní 

 

13. Pro které náboženství je charakteristický následující výrok:  Pěstuj energii, zapomeň 

na slova a střež ji. Ovládni mysl, konej nekonání. V činnosti i v tichosti, nezapomínej na 

původní zdroj. Tam není žádná věc; koho jiného hledáš? (1 bod) 

a) taoismus 

b) buddhismus 

c) konfucianismus 

d) křesťanství 

 

14. V čem by se neshodl buddhista a hinduista? (1 bod) 

a) na existenci více bohů 

b) na reinkarnaci 

c) na pojetí světa jako iluze 

d) na existenci Já 

 

15. Uveďte u každého jazyka zemi, v níž se nachází největší počet mluvčích tohoto 

jazyka: (4 body) 

a) nahuatl......................................... Mexiko 

b) igboština...................................... Nigérie 

c) kašubština................................... Polsko 

d) evenština..................................... Rusko 

 

16. Příkladem hypotézy je věta: (1 bod) 

a) Předpokládám, že 20 % studentů užívá drogy. 

b) V Číně roste podíl drogově závislých. 

c) Pravděpodobnost užívání drog klesá s věkem. 

d) Očekávám, že v ČR v příštím roce vzroste spotřeba tvrdých drog. 

 

17. Nejméně katolickou zemí Latinské Ameriky je: (1 bod) 

a) Mexiko 

b) Guatemala 

c) Uruguay 

d) Argentina 

 

18. Doplňte autory k následujícím klasickým dílům sociálních věd: (4 body) 

a) Protestantská etika a duch kapitalismu..........Weber 

b) Kapitál............................................................Marx 

c) Bohatství národů.............................................Smith 

d) Esej o principu populace..................................Malthus 

 

19. Na kterém místě mezi státy světa by byla Evropská unie počítaná jako jeden celek 

podle počtu obyvatel? (1 bod) 

 

a) 1.        b) 2.        c) 3.        d) 4.        e) 5.         f) 6.        g) 7.       e) 8.        f) 9.       g) 10. 
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20. Vyberte etnicky nejpestřejší stát z níže uvedených (z největším počtem menšin i 

z jejich podílem na celku): (1 bod) 

a) Norsko 

b) Bosna a Hercegovina 

c) Řecko 

d) Maďarsko 

 

21. Která země z níže uvedených patří ke stoupencům a významným provozovatelům 

jaderné energetiky? (1 bod) 

a) Rakousko            

b) Polsko            

c) Turecko             

d) Norsko             

e) Francie 

 

22. Které moře z níže uvedených má nejužší propojení se světovým oceánem? (1 bod) 

a) Karibské         

b) Jihočínské         

c) Ochotské          

d) Severní          

e) Korálové         

f) Rudé 

 

23. Které státy z níže uvedených mají nejvyšší podíl dětí a mládeže na celkovém počtu 

obyvatel? (1 bod) 

a) Česko 

b) Egypt       

c) Rusko     

d) Jižní Korea      

e) Argentina       

f) Španělsko      

g) Čína 

 

24. Které území v Česku z níže uvedených má dlouhodobě nejvyšší míru 

nezaměstnanosti? (1 bod) 

a) Praha      

b) okres Chomutov      

c) okres České Budějovice     

d) okres Zlín     

e) okres Opava 

 

25. Který český geografický časopis má nejvyšší vědeckou úroveň a je evidován 

v databázi Web of Science? (1 bod) 

a) Lidé a země          

b) Koktejl          

c) Geografie 

d) Acta Gegraphica Universitatis Carolinae               

e) Geographia Moravica      
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26. Doplňte názvy států, v rámci nichž se dané území nachází: (4 body) 

Mandžusko – Čína       

Kalmycko –  Rusko    

Alberta –   Kanada     

Graubünden –  Švýcarsko 

 

27. Které státy (jihoamerický a asijský) znázorňují kartografická zobrazení níže: (2 

body) 

 

a) …………….……..    Venezuela 

b) ….……………..... Kambodža 

 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Doplňte následující text: (3 body) 

 

Černá Hora..............................  je země v jihovýchodní Evropě. V průběhu 20. století byla tato 

země součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, posléze se stala součástí Jugoslávie. Její 

hlavní město Titograd bylo v roce 1992 přejmenováno na Podgoricu....................... .  V květnu 

roku 2006 proběhlo v zemi referendum o dalším setrvání v unii se Srbskem................. . V tomto 

referendu se 55,4 % voličů vyslovilo pro samostatnost země. O měsíc později byly výsledky 

referenda ratifikovány parlamentem a tato země se stala 192. členskou zemí v OSN.  

 

29. Doplňte následující text: (2 body) 

 

Přímořské oblasti Keni, Tanzanie a Mosambiku se označují jako Svahilské……………. pobřeží. 

Převládajícím náboženstvím v této přímořské oblasti je islám………….. 

 

30. Uveďte, zda daný stát byl v roce 1913 nezávislý či byl kolonií. Pokud byl kolonií, uveďte 

koloniální mocnost, která jej spravovala: (3 body) 

a) Bolívie   nezávislá     

b) Indie   kolonie - VB 

c) Angola    kolonie - Portugalsko    
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31. Při podpisu smlouvy o vytvoření SSSR se území nového komunistického státního útvaru 

oproti území Ruského impéria v roce 1914: (1 bod)  

a) zvětšilo 

b) zmenšilo 

c) zůstalo beze změny 

 

32. Alsasko a Lotrinsko se staly v roce 1871 součástí: (1 bod) 

a) Švýcarska  

b) Německa  

c) Francie  

d) Belgie 
 

 

 


