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TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
pro obor
POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (nav. mgr.)
na akademický rok 2018/2019

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: (4 body)
a. The Origins of Totalitarianism (Původ totalitarismu) ..............Hannah Arendt..............................
b. The Road to Serfdom (Cesta do otroctví)

…….Friedrich August von Hayek.......................

c. Nations and Nationalism (Národy a nacionalismus)………Ernest Gellner……..................
d. Orientalism (Orientalismus) ……………………Edward Said…………………………..

2. Keynesiánství se vyznačuje: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Ambivalentním postojem k nacismu
Obnoveným důrazem na ekonomiku volného trhu
Důrazem na státní intervence v ekonomice založené na demokratickém kapitalismu
Pětiletkami a centrálně plánovanou ekonomikou

3. Palacký ve svém „Psaní do Frankfurtu“ odmítl velkoněmeckou koncepci střední Evropy
odkazem na koncepci: (2 body)
a.
b.
c.
d.

panslavismu
austroslavismu
čechoslovakismu
panbohemismu

4. Tzv. Monroeova doktrína: (2 body)
a.
b.
c.
d.

vyhlásila evropskou intervenci na americkém kontinentu za akt agrese vůči USA
měla za cíl omezit vliv Sovětského svazu v Latinské Americe
byla reakcí na kubánskou revoluci
zrušila otroctví na americkém kontinentu

5. Smlouva Velké Británie a Francie z roku 1904 o rozdělení sfér vlivu v mimoevropských
oblastech, která se později stala základem Trojdohody, se nazývala: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Velikonoční dohoda
Vánoční dohoda
Velkopáteční dohoda
Srdečná dohoda
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6. Při podpisu smlouvy o vytvoření SSSR se území nového komunistického státního útvaru
oproti území Ruského impéria v roce 1914: (2 body)
a.
b.
c.

zvětšilo
zmenšilo
zůstalo beze změny

7. Doplňte následující text. (4 body)
Od roku 1923 byly Golanské výšiny spravovány ……Francií…………. jako součást mandátního
území Společnosti národů. V roce 1944 se staly součástí samostatného státu ……Sýrie………...
Většina území Golanských výšin byla v průběhu šestidenní války, která se udála v roce …1967…..,
obsazena …………Izraelem……………………..
8.

Termínem politika appeasementu se označuje: (2 body)

a.
b.

Hitlerova snaha o navázání oboustranně prospěšných vztahů se SSSR
snaha evropských demokratických politiků uspokojit Hitlerovy územní a politické
požadavky a tím zachovat světový mír
politika charakterizující období uvolňování napětí
jeden z hlavních cílů OSN nastolit trvalý mír v různých krizových oblastech světa

c.
d.

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. Evropské hospodářské společenství vzniklo podepsáním smluv: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Berlínských v roce 1951
Bruselských 1953
Amsterdamských 1955
Římských 1957
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11. První Berlínská krize byla způsobena: (2 body)
a. uzavřením přechodů mezi Východním a Západním Berlínem pro obyvatele NDR-Berlínskou zdí
b. uzavřením zásobovacích tras do Berlína, což následně vedlo k vytvoření leteckého mostu
c. uzavřením mírové smlouvy mezi SSSR a NDR
d. přesunutím amerických tankových divizí do Západního Berlína

12. Rok Afriky označuje: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Rok 1884, kdy započala Berlínská konference
Rok 1960, kdy byla dekolonizována většina francouzských kolonií v Africe
Rok 1963, kdy byla založena Organizace africké jednoty
Rok 1990, kdy získala nezávislost Namibie jakožto poslední africká kolonie

13. K uvedeným státníkům uveďte zemi, ve které působili: (4 body)
a.

Muammar Kaddáfí – ………………Libye……….………………………

b.

David Ben-Gurion – ……………Izrael………………..………………...

c.

Juan Domingo Perón –……………Argentina………………………………...

d.

Frederik Willem de Klerk – ……………JAR…………………………..

14. Členem ES v roce 1989 nebylo: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Rakousko
Španělsko
Portugalsko
Lucembursko

15. Členským státem kartelu OPEC není: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Irák
Kuvajt
Maroko
Venezuela
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16. K následujícím zemím doplňte převládající náboženství: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Tádžikistán – ………islám………………….
Gruzie - ………křesťanství………………..
Thajsko – ………buddhismus………………….
Brazílie – ………křesťanství…………………..

17. Uveďte alespoň 2 země, ve kterých šíité představují majoritní obyvatelstvo státu. (2 body)
Írán, Ázerbajdžán, Irák, Bahrajn
18. Vyberte stát s největším podílem etnických menšin na celkové populaci: (2 body)
a.
b.
c.
d.

Jordánsko
Bosna a Hercegovina
Řecko
Somálsko

19.

Mezi kompetence Prezidenta České republiky nepatří: (2 body)

a.
b.
c.
d.

jmenování premiéra
pověření odstupující vlády vládnutím do sestavení vlády nové
podání návrhu zákona Poslanecké sněmovně
svolání zasedání Sněmovny

20.
Hlavní město je u většiny států nejenom politickým, ale i ekonomickým a kulturním
centrem a proto je obvykle i největším městem. Uveďte alespoň 3 země, kde tomu tak není a
hlavní město není ve státě městem populačně největším. (3 body)

21.

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 Podgorica....................... . 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.
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