Otázky k přijímacím zkouškám pro AR 2016/2017
pro navazující magisterský studijní obor Středoevropská studia
1. Československá a polská vláda v Londýně uzavřely za války dohodu o:
a)
b)
c)
d)

vytvoření východoevropské federace
zřízení společného velitelství partyzánského boje
projektu československo-polské konfederace
vysídlení německého obyvatelstva ze Slezska

2. 2. Svaz sovětských socialistických republik vznikl v roce:
a)
b)
c)
d)

1917
1918
1945
1922

3. Prvním československým ministrem financí byl:
a)
b)
c)
d)

Václav Klaus
Alois Rašín
Evžen Erban
Karel Engliš

4. Vídeňský kongres se sešel v roce:
a)
b)
c)
d)

1849
1955
1814/15
1945/6

5. Římské smlouvy byly:
a) dohodou mezi Itálií a Rakouskem o poválečné spolupráci
b) dohodou o spolupráci mezi Itálií, Německem a Japonskem proti Kominterně
c) dohodou o vytvoření Evropského hospodářského společenství a sdružení Euroatom
d) smlouvy o ekologickém využívání alpských vodních toků
6. Členem Rady vlády ČR pro národnostní menšiny je rovněž zástupce menšiny
a) čínské
b) vietnamské
c) korejské
d) japonské
7. Mezi semitské jazyky nepatří
a) arabština
b) aramejština
c) hebrejština
d) turečtina

8. Který z uvedených národů dnes již neexistuje?
a) Prusové
b) Baskové
c) Kašubové
d) Vlámové
9. Historická Besarábie dnes leží na území
a) Rumunska a Ukrajiny
b) Moldavské republiky a Ukrajiny
c) Ukrajiny a Ruska
d) Moldavské republiky a Rumunska
10. Který z uvedených národů nemá vlastní stát?
a) Korsičané
b) Irové
c) Islanďané
d) Malťané
11. Současným prezidentem Polska je:
a) Andrzej Duda
b) Bronisław Komorowski
c) Lech Wałęsa
d) Jarosław Kaczyński
12. Který z uvedených stranických systémů (dle typologie G. Sartoriho) představuje soutěživý
stranický systém, v němž působí pouze jediná relevantní strana?
a)
b)
c)
d)

systém (ideologické) hegemonické strany
systém predominantní strany
systém (pragmatické) jedné strany
systém omezeného pluralismu

13. Výmarská republika je G. Sartorim uváděna jako příklad:
a)
b)
c)
d)

atomizovaného stranického systému
umírněného pluralizmu
polarizovaného pluralizmu
bipartizmu

14. Ve volbách do obecních zastupitelstev se v České republice při přepočtu hlasů na mandáty
používá:

a) dělitel Sainte-Laguë
b) d´Hondtův dělitel
c) upravený d´Hondtův dělitel
d) dělitel Imperiali

15. Mezi spolkové země Rakouska nepatří:
a) Durynsko
b) Tyrolsko-Vorarlbersko
c) Burgenland
d) Štýrsko
16. Filosofická pozice, která považuje poznatelnost světa za nemožnou, se nazývá
a)
b)
c)
d)

ateismus
falzifikace
agnosticismus
solipsismus

17. Které státy sdružovala Malá dohoda?
a)
b)
c)
d)

Československo, Francii, Velkou Británii
Československo, Jugoslávii, Rumunsko
Československo, Francii, Itálii
Československo, Francii, Maďarsko

18. Rada Evropy (Council of Europe) byla zřízena
a)
b)
c)
d)

1945
1953
1949
1955

19. Tzv. Marshallův plán byl po 2. světové válce:
a) systémem prověřování levicově smýšlejících amerických občanů z oblasti
administrativy, exekutivy, vědy, masmédií, umění apod.
b) programem pomoci evropským zemím s cílem obnovit jejich zničené hospodářství
c) konceptem vojenského omezování vlivu komunisticky orientovaných režimů v Indočíně
d) odpovědí na jednostranné uzavření sovětské okupační zóny v Berlíne, kdy sloučením zbylých
sektorů spravovaných západními spojenci vznikl Západní Berlín
20. Podmínkou ke zřízení menšinové samosprávy v Maďarsku je:
a)
b)
c)
d)

tisíc let pobytu na území Maďarska, 100 členů menšiny
sto let pobytu na území Maďarska, 1000 členů menšiny
trvalý pobyt na území Maďarska, 500 členů menšiny
trvalý pobyt na území Maďarska, 100 členů menšiny

21. Kdo ze jmenovaných se nemohl zúčastnit XX. sjezdu KSSS?
a) Nikita Sergejevič Chruščov
b) Imre Nagy
c) Władysław Gomułka
d) Klement Gottwald

22. Versailleská mírová smlouva pro Německo neznamenala:
a) ztrátu zámořských kolonií
b) vznik územně oddělené enklávy Západní Prusko
c) vypsání plebiscitu na území Horního Slezska
d) okleštění armády a rozpuštění generálního štábu
23. Které tvrzení je mylné?
a) reformní proces Pražského jara byl zastaven invazí vojsk Varšavské smlouvy v
srpnu 1968 a následným procesem normalizace
b) prvním Slovákem v čele KSČ se stal Alexander Dubček
c) první krize východního bloku nastala po smrti J. V. Stalina a zahájení procesu destalinizace
d) nejvýznamnějším a nejkrvavějším vystoupením proti mocenskému monopolu komunistů se
ve středoevropských zemích východního bloku stalo Východoněmecké povstání v červnu 1953
24. Kdo byl tvůrcem konzervativního systému Maďarska, jenž byl uplatňován v letech 1920 až
1931?
a) István Bethlén
b) Gyula Gömbös
c) Béla Kun
d) Mihály Károly
25. Které země byly arbitrážními rozhodci v průběhu 1. Vídeňské arbitráže?
a) Československo a Maďarsko
b) Německo a Maďarsko
c) Německo, Francie, Itálie a Velká Británie
d) Německo a Itálie
26. Požadavkem pozitivismu je:
a) nepropadat panice
b) budovat sociálněvědní poznání po vzoru přírodních věd
c) jasně oddělit metodu přírodních věd od metod věd sociálních
d) být v procesu poznání skeptický, ale ne pesimistický
27. Sociální třída je:
a) vymezena ekonomicky
b) skupina lidí ve stejné sociální situaci
c) skupina lidí usilující o svržení vládnoucí vrstv
d) ideologická fikce
28. Strukturální funkcionalismus je:
a) nic
b) zaměřen na zkoumání makroroviny sociálních systémů
c) zaměřen na výzkum mikroroviny každodennosti
d) dílem E. Durkheima

29. Zakladatelem pozitivismu je:
a) Max Weber
b) August Comte
c) Emile Durkheim
d) Talcot Parsons
30. Sociologický spis o sebevraždě napsal/napsali:
a) T. G. Masaryk
b) S. Freud
c) M. Weber
d) K. Marx
31. Který z následujících politických režimů je možné označit za totalitarismus podle pojetí totalitarismu
dle Hannah Arendt?
a) Napoleonovu Francii
b) starověkou Spartu
c) stalinistický Sovětský svaz
d) kalvínskou Ženevu
32. Vyberte z uvedených konceptů ten, jenž lze považovat za politický koncept ideologie podle Michaela
Freedena?
a) zpřísnění imigrační politiky
b) důraz na ideu svobody
c) zavedení rovné daně
d) odmítnutí integrace EU
33. K jakému z prvků schématu politického systému z hlediska systémové teorie Gabriela Almonda
přináleží tzv. požadavky a podpora?
a) vstupy
b) výstupy
c) artikulace požadavků
d) agregace požadavků
34. Prezidentský režim, prezidencialismus dělíme na dva typy, který z uvedených je jedním z nich?
a) francouzský prezidencionalismus
b) kontinentální prezidencionalismus
c) tradiční prezidencionalismus
d) jihoamerický prezidencionalismus
35. Na jaký pojem vymezující politickou oblast měla při jeho formování vliv kritická teorie Frankfurtské
školy kolem Horkheimera, Adorna a Habermase?
a) normativně-ontologický pojem politiky
b) realistický pojem politiky
c) kritérium politické oblasti: přítel – nepřítel
d) marxistický pojem politiky

36. Kterého z uvedených filosofů můžeme považovat za teoretika tolerance:
a)
b)
c)
d)

T. Hobbes
J. Locke
K. Marx
C. Schmitt

37. Aristotelés byl:
a)
b)
c)
d)

středověký scholastický filosof
novověký filosof
starověký filosof
filosof 18. století

38. H. Arendtová není autorkou:
a)
b)
c)
d)

Původu totalitarismu
Vita activa
Mezi minulostí a přítomností
Leviathanu

39. Platón byl žákem a učitelem
a)
b)
c)
d)

Aurelia Augustina a Sokrata
Tomáše Akvinského a Herakleita
Sokrata a Aristotela
Aristotela a Parmenida

40. Jedním ze základních prvků Marxovy teorie je:
a)
b)
c)
d)

teorie přirozeného zákona
dialektický materialismus
teorie společenské smlouvy
předpoklad autonomie myšlení člověka

