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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  

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

na akademický rok 2014/2015 
 
 
 

 
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. Určete zda se jedná o stát přímořský nebo vnitrozemský: (6 bodů) 
 

Vietnam  ...........................................P 

Irán  ...........................................P 

Arménie  ...........................................V 

Pákistán  ...........................................P 

Kazachstán ...........................................V 

Afghánistán ...........................................V 

 
2. Jaký status mají v Číně Hongkong a Macao: (1 bod) 

 
a) zvláštní administrativní region 
b) samosprávné město 
c) autonomní samosprávná oblast 

 
3. Který z následujících států není federací? (1 bod) 

 
a) Indie 
b) Pákistán 
c) Indonésie 

 
4. Určete z následujících charakteristik o kterou  asijskou zemi se jedná (1 bod): 

 
Obyvatelstvo je v důsledku společensko-politických podmínek výrazně ateistické, v zemi 
okrajově přežívá buddhistická a konfuciánská tradice, dále nepočetná komunita křesťanů 
a církve „božské cesty“ (Chondogyo); veškeré náboženské aktivity jsou pod kontrolou 
státu. 

 
 KLDR.......................................... 
 

5. Přiřaďte etnika žijící na území Indie ke správné jazykové rodině – (sinotibetská, 
drávidská, indoevropská) (6 bodů) 

 
a) Kannadové  ………………………………………………………….. D 

b) Manipurci  ………………………………………………………….. S 

c) Radžastánci  ………………………………………………………….. I 

d) Kašmířané  ………………………………………………………….. I 

e) Telugové  …………………………………………………………..D 

f) Sindhané   …………………………………………………………..I 
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6. Autorem koncepce Geostrategických regionů je? (1 bod) 
 
a) S. B. Cohen 
b) K. Haushofer 
c) A. Dugin 
d) H. G. Mackinder 

 
7. Který z následujících výroků není pravdivý? (1 bod) 

 
a) Dovoz otroků z Afriky populačně ovlivnil jen některé části španělské koloniální 

Ameriky. 
b) Ze Španělska emigrovalo do španělské Ameriky do konce 17. st. cca půl miliónu lidí. 
c) Hlavní populační složku ve španělské koloniální Americe tvořili indiáni a míšenci. 
d) Rodilí Evropané tvořili ve španělské Americe do konce 18. st. většinu. 

 
8. Doplňte názvy států, v rámci nichž se dané území nachází: (7 bodů) 

 
a) Podněstří  .................................. Moldavsko     

b) Laponsko  ..................................Finsko 

c) Sacha   ..................................Rusko 

d) Mandžusko  ..................................Čína 

e) Oregon  ..................................USA 

f) Kapsko   ..................................JAR 

g) Tripura   .................................. Indie 

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

světovou válkou: (5 bodů) 
  

a) Niger   .................................. Francie     

b) Indonésie  .................................. Nizozemsko   

c) Angola   .................................. Portugalsko    

d) Surinam  .................................. Nizozemsko  

e) Myanmar  ..................................Velká Británie 

 

10. Miskitové žijí: (1 bod) 
 

a) v Nikaragui 
b) v Brazílii 
c) v Ekvádoru 
d) ve Venezuele 
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11. Mezi způsoby nabývání území státem nepatří: (1 bod) 
 

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

  
12. Politickým geografem není: (1 bod) 

 
a) Gearóid Ó Tuathail     
b) Joanne Sharp 
c) Noam Chomsky 
d) John Agnew 
e) Derek Gregory 

  
13. Největší HDP podle PPP má: (1 bod) 

 
a) Rusko 
b) Indie 
c) Brazílie 
d) Austrálie 

 
14. Bitva o Stalingrad se odehrála: (1 bod) 

 
a) v roce 1941 
b) v letech 1942-1943 
c) pouze v roce 1945 
d) v letech 1940-1941 

  
15. Namibie byla mandátním územím od konce 1. Světové války: (1 bod) 

 
a) Velké Británie 
b) Německa 
c) Portugalska 
d) Jihoafrické unie (později Jihoafrické republiky) 

 
16. Příkladem hypotézy je věta: (1 bod) 

 
a) Volební účast se zvyšuje s rostoucím vzděláním. 
b) V Česku narůstá počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 
c) Předpokládám, že 5 % vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je nezaměstnaných. 
d) V Česku v příštích 10 letech naroste počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 
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15) Při rozpadu RVHP nebyl jejím členem stát: (1 bod) 
 
a) Vietnam 
b) Kuba 
c) Albánie 
d) Rumunsko 

  
17. Doplňte názvy zemí označených na následující slepé mapě číslicemi 1-7 (7 bodů): 

 

 
 
1.  ............................................Namibie 

2. ............................................Nigérie 

3. ............................................Mali 

4. ............................................Zambie 

5. ............................................Uganda 

6. ............................................Mosambik 

7. ............................................Kamerun 

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

 
a)      Khmérové 
b)      Monové 
c)      Miaové 
d)      Kambové 
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19. Doplňte chybějící pasáže: (4 body) 

 
V letech 1836-1839 došlo k masivnímu exodu populace Búrů/Afrikánců z oblastí  
 
západního Kapska. Tento exodus nese název Velký trek a jeho  
 
následkem vznikly svobodné republiky Svobodný oranžský stát a Jihoafrická republika 
(Transvaal) 

 
20. Členem seskupení APEC není: (1 bod) 

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


