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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  

pro obor  
POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (nav. mgr.) 

na akademický rok 2013/2014 
 
 
 

 
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. 

 
� Na každý nový list zapište své univerzitní číslo do daného umístění na zápatí stránky. 
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1. Tzv. Monroeova 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 
e) byla impulsem pro bipolární mocenský systém 

 
2. Rozlohou je z uvedených zemí největší: (1 bod) 

 
a) Mexiko 
b) Austrálie 
c) Kazachstán 
d) Brazílie 
e) Indie 

 
3. Nejvyšší podíl indiánů má: (1 bod) 

 
a) Bolívie 
b) Peru 
c) Ekvádor 
d) Uruguay 
e) Argentina 

 
4. V Latinské Americe je převažujícím náboženstvím: (1 bod) 

 
a) Latinskoamerický katolicismus 
b) Latinskoamerická ortodoxie 
c) Římský katolicismus 
d) Monofyzitismus 
e) Vúdú 

 
5. Přiřaďte ke státům politické režimy (absolutní monarchie, demokracie, hybridní 

režim, sultanismus, totalitarismus), které je nejlépe charakterizují: (5 bodů) 
 

a) Gruzie   ………………………………………………………….. hybridní režim 

b) Turkmenistán  ………………………………………………………….. sultanismus 

c) KLDR   ………………………………………………………….. totalitarismus 

d) Omán    ………………………………………………………….. absolutní monarchie 

e) Korea (jižní)  ………………………………………………………….. demokracie 
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6. Co to jsou remitence: (1 bod) 
 
finance, které zasílají emigranti zpět do svých zemí zejména svým rodinám 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
7. Teorie závislosti předpokládá, že (1 bod) 

 
a) ceny primárních komodit rostou rychleji než ceny hotových výrobků 
b) koloniální velmoc závisí na dovozu výrobků z kolonií 
c) ceny primárních komodit rostou pomaleji než ceny hotových výrobků 
d) chudé země by se měly specializovat na vývoz jedné komodity, u níž mají 

komparativní výhodu 
 

8. Největší HDP podle parity kupní síly má: (1 bod) 
 

a) Japonsko 
b) Indie 
c) Austrálie 
d) Norsko 
e) Rusko 

 
9. Mezi způsoby nabývání území státem nepatří: (1 bod) 

 
a) adjudikace 
b) akrescence 
c) cese 
d) konsociace 
e) akcese 

  
10. Politickým geografem není: (1 bod) 

 
a) Gearóid Ó Tuathail     
b) Joanne Sharp 
c) Anthony Giddens 
d) John Agnew 
e) Derek Gregory 

  
11. Izrael získal pod svoji dlouhodobou kontrolu Sinajský poloostrov po: (1 bod) 

 
a) Válce za nezávislost v roce 1948 
b) Sinajské válce v roce 1956 
c) Šestidenní válce v roce 1967 
d) Jomkipurské válce v roce 1973 
e) Napadení raketami z Pásma Gazy v roce 2001  
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12. Členem tzv. Malé dohody byly státy: (1 bod) 
 

a) Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko 
b) Rumunsko, Československo, Jugoslávie  
c) Rumunsko, Československo, Jugoslávie, Polsko, Maďarsko 
d) Československo, Rakousko, Polsko 
e) Maďarsko, Československo, Rumunsko 

  
13. Maastrichtská smlouva znamenala pro členské země ES základ pro: (1 bod) 

 
a) vybudování jednotného vnitřního trhu do roku 1993 
b) vytvoření prostoru pro volný pohyb osob 
c) vytvoření Evropské měnové unie 
d) zavedení konsenzuálního rozhodování v oblasti volného obchodu v Radě ministrů 
e) přijetí postkomunistických zemí 

 
14. Příkladem hypotézy je věta: (1 bod) 

 
a) Podíl věřících se snižuje s rostoucí velikostí obce. 
b) V Česku narůstá počet věřících nehlásících se ke konkrétní církvi. 
c) Předpokládám, že 50 % věřících se nehlásí k žádné církvi. 
d) V Česku v příštích 10 letech poklesne podíl věřících na celkovém počtu obyvatelstva. 
e) Počet věřících v Česku podle censu klesl pod 25 %. 

 
15. Ke které zemi by měla nejblíže Visegrádská čtyřka počítaná jako jeden celek podle 

počtu obyvatel? (1 bod) 
 
a) Francii 
b) Německu 
c) Japonsku 
d) Kanadě 
e) Turecku 
 
16. Doplňte názvy států, v rámci nichž se dané území nachází: (7 bodů) 

 
a) Gagauzsko  .................................. Moldavská republika    

b) Adžárie  .................................. Gruzie 

c) Tuva   .................................. Rusko 

d) Xinjiang  .................................. Čína 

e) Oklahoma  .................................. USA 

f) KwaZulu-Natal .................................. JAR 
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g) Gudžarát  .................................. Indie 

 
17. Ke každé kolonii dopište koloniální mocnost, které patřila v období před 1. 

světovou válkou: (5 bodů) 
  

a) Kamerun  .................................. Německo     

b) Senegal  .................................. Francie    

c) Mosambik  .................................. Portugalsko    

d) Sierra Leone  .................................. Velká Británie    

e) Guinea   .................................. Francie 

  
18. Nejpočetnějším etnikem v Etiopii jsou: (1 bod) 

 
a)      Oromové 
b)      Afárové 
c)      Tigrajci 
d)      Fulbové 
e)      Hausové 

  
19. Území, které za třicetileté války ovládal Albrecht z Valdštejna, se jmenovalo: (1 bod) 

 
a) Frýdlantské vévodství 
b) Valdštejnovo knížectví 
c) Jičínské hrabství 
d) Žitavské velkovévodství 
e) Rožmberské panství 

 
20. Vyjmenujte 6 subjektů Ruské federace se statusem republiky v oblasti středního 

Povolží (6 bodů): 
 

Baškortostán, Marijsko, Mordvinsko, Tatarstán, Udmurtsko, Čuvašsko
............................... 
 
............................... 
 
............................... 
 

............................... 
 
............................... 
 
............................... 

21. Ve které zemi vznikla v 18. století geografie jako moderní věda a jak se jmenovali 
její zakladatelé: (3 body) 

 
Německo............................... (země) 
 
Humboldt............................... (geograf) 
 
Ritter............................... (geograf) 
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22. Co je to Somaliland? (1 bod) 
 

a) mezinárodně neuznávaný stát, zabírající severní část Somálska 
b) ideální stát v utopii Thomase Moora 
c) zámořské území Evropské unie 
d) území kontrolované vojsky OSN v rámci tzv. humanitární intervence 
e) poslední britská kolonie v Africe 

 
23. Který z uvedených jazyků nemá status regionálního úředního jazyka Indie? (1 bod) 

 
a) maráthština 
b) gudžarátština 
c) ujgurština 
d) malajalámština 
e) tamilština 

 
24. Do regionu Nová Anglie patří: (1 bod) 

 
a) Midlands 
b) Massachussetts    
c) Montana 
d) Manitoba 
e) Man 

 
25. Která z uvedených zemí je regionálně nejvíce decentralizovaná? (1 bod) 

 
a) Francie 
b) Portugalsko 
c)  Španělsko 
d) Rumunsko 
e) Maďarsko 

 
26. Z dvojice měst podtrhněte to, které leží západněji: (3 body) 

 
a) Melbourne   Auckland 
b) Wuhan   Chongqing  
c) Vilnius   Kaliningrad  

 
27. Členem seskupení APEC není: (1 bod) 

 
a) Rusko 
b) Austrálie 
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c) Tchajwan 
d) Hongkong 
e) Indie 


