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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
pro obor  

POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (nav. mgr.) 
na akademický rok 2016/2017 

 
 
 

 
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. 45 minut. 
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1. Doplňte autory k následujícím klasickým dílům sociálních věd: (4 body)  
 
a) Protestantská etika a duch kapitalismu..........Max Weber  
b) Kapitál............................................................Karl Marx  
c) Bohatství národů.............................................Adam Smith  
d) Národy a nacionalismus……………………  Ernest Gellner 
 
 
2. Autory teorie cleavages jsou: (2 b.) 
 
a) Lipset a Rokkan  
b) Dahl a Sartori  
c) Buzan a Wæver  
d) Carr a Morgenthau  
 
 
3. Cleavage přitom značí: (2 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 
 
 
4. Pojem Gerrymandering označuje: (2 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 
 
 
5. Pojmem autoritarismus označujeme: (2 bod)  
 
a) politický režim, který je založený na existenci vše vysvětlující 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.  
 
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. 
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6. Tzv. Monroeva doktrína: (2 body) 
 

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 

 
7. Jak se nazývá způsob nabytí státního území, který je popsán v následující ukázce? (2 body)  
 
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. 
 
 
8. V Japonsku vznikl: (2 body)  
 
a) buddhismus 
b) konfucianismus  
c) šintoismus  
d) kaodaismus 
 
9. K následujícím zemím doplňte převládající náboženství: (3 body) 
 

a) Pákistán – islám 
b) Nepál – hinduismus 
c) Kambodža - buddhismus 
d) Arménie – křesťanství 
e) Mali - islám 
f) Brazílie – křesťanství 

 
 
10. Za konec války v Bosně a Hercegovině a za základ jejího poválečného uspořádání je 
považována dohoda uzavřená v roce 1995 v: (2 bod)  
 
a) Daytonu  
b) Rambouillet  
c) Washingtonu  
d) Sarajevu 



 › 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 
    
 

 5

 
11. Golanské výšiny anektoval Izrael na úkor: (2 body)  
 
a) Jordánska  
b) Sýrie  
c) Egypta  
d) Libanonu 
 
12. K uvedeným státníkům uveďte zemi, ve které působí (působili): (4 body) 
 
a) Parvíz Mušaraf – Pákistán 
b) Muammar Kaddáfí – Libye 
c) Evo Morales – Bolívie 
d) Mahmúd Ahmadínežád – Írán 

 
 

13. Grónsko je autonomním regionem: (2 body) 
 
a)   Norska 
b)   Dánska 
c)   Islandu 
c)   Velké Británie 
 
14. Který z následujících států není členem NATO? (2 body) 
 
a)   Irsko 
b)   Norsko 
c)   Turecko 
d)   Portugalsko 
 
 
15. Srebrenica je obec kde proběhla v roce 1995: (2 body) 
 
a) Genocida bosenských Srbů 
b) Genocida židů 
c) Genocida kosovských Albánců 
d) Genocida bosenských Muslimů 
 
 
16. Která země aktuálně předsedá v Radě EU, a která země ji v předsednictví vystřídá od 1.7. 
2016? (2 body) 
 
 
1.1. – 30.6. 2016 – Nizozemsko 

 
1.7. – 31.12. 2016 -  Slovensko 
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17. Zakreslete příslušným číslem do mapy následující státy USA: (3 body)  
1. Nevada 2. Michigan 3. Florida 
 

 
 
 
18. Doplňte názvy států, v rámci nichž se dané území nachází: (4 body) 
 
Chiapas  ...................................  Mexiko  

Kalmycko   ...................................  Rusko 

Alberta   ...................................  Kanada 

Graubünden   ..................................  Švýcarsko 

 
 
19. Který stát se neúčastnil vojenské invaze do ČSSR v roce 1968: (2 body)  
 
a) Rumunsko  
b) Bulharsko  
c) Polsko  
d) Maďarsko 
 
 
20. Romské koncentrační tábory v Československu byly v: (2 body)  
 
a) České Kamenici a Přerově  
b) Letech u Písku a Kunštátu u Hodonína  
c) Novém Městě na Moravě a Písku v Čechách  
d) Terezíně a Třebíči 
 
 

1 

2 

3 
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21. Jakým způsobem došlo k rozdělení ČSFR? (2 body) 
 

a) V červnu 1992 proběhlo na Slovensku referendum, ve kterém se občané souhlasně vyjádřili 
k vystoupení Slovenska z ČSFR. 

 
b) V říjnu 1992 vyhlásil Václav Havel prezidentským dekretem vznik nezávislé ČR k 1.1. 1993 

 
c) V srpnu 1992 podepsal Vladimír Mečiar zákon o jednostranném vystoupení Slovenska 

z ČSFR k 31.12. 1992. 
 

d) V listopadu 1992 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon o zániku ČSFR k 31.12.1992 
 


