
 › 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 2017/2018 

 
 
 

 
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 autory k následujícím klasickým dílům v oblasti společenských věd: (3 body)  
 
a) The Origins of Totalitarianism (Původ totalitarismu)......Hannah Arendt.....................................  
b) The End of History and the Last Man (Konec dějin a poslední člověk).....Francis Fukuyama........ 
c) Nations and Nationalism (Národy a nacionalismus)……Ernest Gellner................ 
 
 
2. Doplňte následující text: (2 body) 
 
...Max Weber.......................  se ve svém slavném díle …Protestantská etika a duch kapitalismu…. 
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. 
 
 
3. Doplňte chybějící výraz a určete autora následujícího textu: (2 body) 
 
a) Giovanni Sartori   
b) Anthony Downs      
c) Larry Diamond   
d) Robert Dahl 
 
Slovo …polyarchie….. je odvozeno z řeckých slov znamenajících „mnoho“ a „vláda“ – čili „vláda 
mnohých“. Na rozdíl od vlády jednotlivce, tedy monarchie, a od vlády několika, tedy oligarchie 
nebo aristokracie. Tento termín nebyl příliš používán, nicméně v roce 1953 jsme jej spolu s jedním 
kolegou zavedli, neboť jsme došli k přesvědčení, že vhodně pojmenovává moderní zastupitelskou 
demokracii se všeobecným volebním právem. (…) [Tato] demokracie se tedy odlišuje od 
zastupitelské demokracie 19. století, kdy volební právo bylo ještě omezené. Odlišuje se i ode všech 
starších demokracií a republik, které měly nejen omezené volební právo, ale chyběly jim i mnohé 
další znaky [této] demokracie, například politické strany, právo vytvářet politické organizace 
sloužící k ovlivňování existující vlády či jako opozice vůči ní, organizované zájmové skupiny atd. 
[Tato] demokracie se liší i od demokratických postupů v jednotkách tak malých, že se jejich členové 
mohou všichni najednou setkávat a přímo rozhodovat o strategii a pravidlech. 
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4.  Který z následujících výroků o demokracii není správný? (2 body) 
 
a)  Princip demokracie byl známý již antickým Řekům a Římanům, zastupitelská demokracie je      
však produktem západní Evropy a severní Ameriky. 
b)  Demokracie je převládajícím způsobem legitimizace vlád v současném světě. 
c)  Většina zemí současného světa patří mezi liberální demokracie. 
d)  Termíny demokracie a republika byly dlouho chápany jako synonyma. 
 
 
5. Strukturálně-funkcionální analýza je: (2 body) 
 
a)  historicky prvním politologickým paradigmatem, uplatňovaným zejména v USA na konci 19. 
století. 
b)  rozvitím systémové analýzy, kladoucím důraz zejména na funkce, které jednotlivé instituce v 
politickém systému plní.  
c)  moderní inkarnací politického marxismu (neomarxismu).  
d)  souhrnný název pro postmoderní politologická paradigmata (sociální konstruktivismus, 
dekonstruktivismus, feminismus apod.). 
 
 
6. Pojem gerrymandering označuje: (2 body)  
 
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 
 
 
7. Tzv. Monroeova 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 
 
8. Doktrínu zadržování komunismu představil: (2 body) 
 
a) Henry Kissinger 
b) Saul Bernard Cohen 
c) Harry Truman 
d) Fareed Zakaria 
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9. Následující projev měl silný vliv na utváření zahraniční politiky mnoha států. Kdo je jeho 
autorem? ……Winston Churchill……………………………. (2 body) 

 
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an "iron curtain" has descended across the 
Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. 
Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia; all these famous cities 
and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject, in 
one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and in some cases increasing 
measure of control from Moscow. 
 
 
10. Kteří z autorů se primárně nezabývají politickou geografií: (2 body) 
 

a) John Agnew, Klaus Dodds 
b) Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu 
c) Peter Taylor, Gerard Toal 
d) Robert Ištok, Michael Romancov 

 
11. Snahy o oddělení se od jednoho státního útvaru a připojení se k dalšímu útvaru 
označujeme za: (2 body) 
 
a) secesionismus 
b) iredentismus 
c) autonomimus 
d) autarkismus 
 
12. Co není pravda o výlučné ekonomické zóně na moři: (2 body) 
 
a) dle konvence z Montego Bay může sahat do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřeží 
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 
 
13. Výraz post-fordismus popisuje: (2 body) 
 
a) politickou ideologii v USA ve 20. letech 20. století 
b) systém ekonomické produkce 
c) historickou epochu po období prezidenta USA Geralda Forda 
d) umělecký styl 
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14. Wallersteinova teorie, konceptualizující vztah jádra a periferie, se převážně 
zaměřuje na: (2 body) 
 
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 
 
 
15. Na kterém místě mezi státy světa by byla Evropská unie (počítaná jako jeden celek) 
podle počtu obyvatel? (2 body) 
 

a) 1.  
b) 2.  
c) 3.  
d) 5. 
e) 8. 
f) 10 

 
16. Mezi konvergenční kritéria, jejichž splnění je podmínkou účasti v hospodářské a měnové 
unie v rámci EU, nepatří: (2 body) 
 
a) průměrná roční inflace nesmí překročit o více než 1,5 % průměrnou roční inflaci tří členských 
zemí s nejlepšími hodnotami inflace 
b) výše hrubého veřejného dluhu nepřevyšuje 60 % HDP 
c) míra nezaměstnanosti nepřesahuje o více než 4,5 % průměr v EU 
d) podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 % 

 
 

17. Vyberte stát s největším podílem etnických menšin na celkové populaci: (2 body) 
 
a) Švédsko 
b) Bosna a Hercegovina 
c) Řecko 
d) Maďarsko 
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18. Který stát z níže uvedených má nejvyšší podíl dětí a mládeže na celkovém počtu 
obyvatel? (2 body) 
 
a) Česko 
b) Egypt 
c) Rusko 
d) Jižní Korea 
e) Čína  
 
19. K následujícím zemím doplňte převládající náboženství: (2 body) 
 
a) Pákistán – …islám………………………. 
b) Kambodža -  buddhismus…………………….. 
c) Arménie – …křesťanství………………………. 
d) Brazílie – … křesťanství…………………….. 
 
 
20. Keltskými jazyky nehovoří: (1 bod) 
 
a) Irové 
b) Baskové 
c) Bretonci 
d) Welšané 
 
 
21. K uvedeným státníkům uveďte zemi, ve které působili: (4 body) 
 
a) Willy Brandt –         …Západní Německo/Německo…………………… 
b) Augusto Pinochet –  …Chile…………………... 
c) Džaváharlál Néhrú –…Indie……………………    
d) Husni Mubarak –     … Egypt………………….. 
 
 
22. Alsasko a Lotrinsko se staly v roce 1871 součástí: (2 body) 
 
a) Švýcarska 
b) Německa 
c) Francie 
d) Belgie 
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23. Úryvek charakterizuje dějiny jedné oblasti – napište které: (2 body) …SADR/ Západní 
Sahara……………………. 
 
Z původní španělské kolonie Rio de Oro (od 1887) se od roku 1958 stalo zámořské území 
Španělska. Od 60. let si sousední státy, Maroko a Mauritánie, nárokovaly toto území, zatímco 
Alžírsko a později Libye podporovaly skupinu orientovanou na nezávislost země (Fronta Polisario). 
Po odchodu Španělů roku 1976 byla vyhlášena nezávislost území, ale vzápětí toto území okupovala 
marocká a mauritánská armáda. 
 
24.  K Československu bylo po první světové válce připojeno jedno z následujících území: (2 
body) 
 
a)  Vitorazsko 
b)  Hlubčicko 
c)  Chebsko  
d)  Kladsko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


