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Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou započteny jen správné odpovědi.

1. Teorie státu podle K. Deutsch je založena na:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) 1. přechod od sámozásobitelského průmyslu ke směnnému obchodu; 2. vznik a rozvoj jádrových oblastí (koncentrace osídlení); 3. vznik a rozvoj hradů a zámků; 4. zánik základní komunikační sítě; 5. koncentrace kapitálu; 6. rozvoj individuálního vědomí a skupinových zájmů;
7. omezení etnického vědomí (etnické sounáležitosti); 8. spojení etnického vědomí a politické
(aktivity, odpovědnosti?, případně sociální stratifikace společnosti.
b) 1. přechod od sámozásobitelského zemědělství ke kapitalistickému obchodu; 2. vznik a rozvoj jádrových oblastí (koncentrace osídlení); 3. vznik a rozvoj střediskových vesnic; 4. zánik
základní komunikační sítě; 5. koncentrace kapitálu; 6. rozvoj individuálního vědomí a skupinových zájmů; 7. utlumení etnického vědomí; 8. rozpojení etnického vědomí a politické
c) 1. přechod od sámozásobitelského zemědělství ke směnnému obchodu; 2. vznik a rozvoj jádrových oblastí (koncentrace osídlení); 3. vznik a rozvoj měst; 4. vznik a rozvoj základní komunikační sítě; 5. koncentrace kapitálu; 6. rozvoj individuálního vědomí a skupinových zájmů;
7. probuzení (rozvoj) etnického vědomí (etnické sounáležitosti); 8. spojení etnického vědomí
a politické (aktivity, odpovědnosti?, případně sociální stratifikace společnosti.
2. Národ je definován podle GUIBERNAU (1992) následovně:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Skupina lidí vědomých si formování společenství, sdílejících společnou kulturu, příslušejících
k jasně vymezenému území, mající společnou jak minulost, tak vizi budoucnosti a nárokující
právo samosprávy”.
b) Skupina lidí vědomých si formování společenství, sdílejících společnou kulturu, příslušejících
k nejasně vymezenému území, mající společnou jak minulost, tak vizi budoucnosti a nárokující právo samosprávy”.
c) Skupina lidí nevědomých si formování společenství, nesdílejících společnou kulturu, příslušejících k jasně vymezenému území, mající společnou jak minulost, tak vizi budoucnosti a nárokující právo samosprávy”.
3. Faktory ovlivňující válku jsou:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) 1. neobjektivní vášně (lidské pudy, touhy); 2.subjektivní hry náhody a pravděpodobnosti (vojevůdcové a jejich duševní činnost - taktika); 3. iracionální politické zadání, cíl, jež vydává stát
(vedení); 4. vědeckotechnický rozvoj
b) 1. iracionální vášně (lidské pudy, touhy); 2.aracionální hry náhody a pravděpodobnosti (vojevůdcové a jejich duševní činnost - taktika); 3. iracionální politické zadání, cíl, jež vydává stát
(vedení); 4. vědecko-chemický rozvoj
c) 1. iracionální vášně (lidské pudy, touhy); 2.aracionální hry náhody a pravděpodobnosti (vojevůdcové a jejich duševní činnost - taktika); 3. racionální politické zadání, cíl, jež vydává stát
(vedení); 4. vědeckotechnický rozvoj
4. Pojem nacionalismu lze vysvětlit následovně:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka nemusí být shodné
(kongruentní)
b) původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné (kongruentní)
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c) původně apolitický princip, který tvrdí, že politická a humanitární jednotka musí být shodné
(kongruentní)
5. Vývojově ideová geopolitická je charakterizována jako:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) 1) civilizační (koloniální) geopolitika (šíření evropské civilizace a muslimství); 2) přirozená (deterministická) geopolitika; 3) ideologická geopolitika ( konfrontace marx-helénského a liberálně
demokratického přístupu; 4) geopolitika rozšíření (geopolitics of enlargement), nízká intenzivita spolupráce a integrace států, jejich formování a kultivace v rámci větších a stabilnějších
celků.
b) 1) civilizační (koloniální) geopolitika (šíření evropské civilizace a pohanství); 2) přirozená (deterministická) geopolitika; 3) ideologická geopolitika ( konfrontace marx-leninského a liberálně
demokratického přístupu); 4) geopolitika rozšíření ( geopolitics of enlargement) intenzivnější
spolupráce a integrace států, jejich formování a demokratizace v rámci větších a stabilnějších
celků.
c) 1) civilizační (koloniální) geopolitika, jež znamenala šíření evropské civilizace a křesťanství; 2)
přirozená, přírodní či organická (deterministická) geopolitika (Ratzel, Kjellén, Haushofer); 3)
ideologická geopolitika, jejímž produktem byla studená válka, resp. konfrontace marx-leninského
a liberálně demokratického přístupu; 4) geopolitika rozšíření (angl. geopolitics of enlargement), geopolitika, jejímž určujícím principem je stále intenzivnější spolupráce a integrace
států, jejich formování a kultivace (demokratizace) v rámci větších a stabilnějších celků.
6. Válka je podle mezinárodního práva definována jako:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Ozbrojený boj (za určité politické cíle) vedený paramilitantními k tomu vybranými a vycvičenými skupinami obyvatel, pomocí zvláštních nástrojů, určených speciálně k vedení tohoto
boje.
b) Ozbrojený boj (za určité politické cíle) vedený zvláště k tomu vybranými a vycvičenými skupinami obyvatel, pomocí zvláštních nástrojů, určených speciálně k vedení tohoto boje.
c) Ozbrojený boj (za určité politické cíle) vedený zvláště k tomu vybranými a vycvičenými skupinami obyvatel, bez zvláštních pomůcek, určených speciálně k vedení tohoto boje.
7. Dva principy (módy) teorie státu podle CLARK a DEAR (1984) jsou:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) 1. teorie státu za kapitalismu (post moderního státu), státu fungujícímu v podmínkách omezeného trhu, v jejichž rámci lze rozlišit neutrální a pluralistické teorie (stát plní více funkcí,
resp. slouží více skupinám, či dokonce všem, je politicky neutrální); 2. teorie neo kapitalistického státu (marxistická), na třídním principu (a bázi ekonomismu), podle které stát slouží jen
vládnoucí oligarchii.
b) 1. teorie státu za kapitalismu (post-moderního státu), státu fungujícímu v podmínkách relativně svobodného trhu, v jejichž rámci lze rozlišit neutrální a pluralistické teorie (stát plní
více funkcí, resp. slouží více skupinám, či dokonce všem, je politicky neutrální); 2. teorie kapitalistického státu (psot - marxistická), na třídním principu (a bázi ekonomismu), podle které
stát slouží jen vládnoucí třídě;
c) 1. teorie státu za kapitalismu (moderního státu), státu fungujícímu v podmínkách svobodného
trhu, v jejichž rámci lze rozlišit neutrální a pluralistické teorie (stát plní více funkcí, resp.
slouží více skupinám, či dokonce všem, je politicky neutrální); 2. teorie kapitalistického státu
(marxistická), na třídním principu (a bázi ekonomismu), podle které stát slouží jen vládnoucí
třídě;
8. Typologie integrací jsou:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) zóna volného obchodu, celní unie, komerční trh, hospodářská unie, monetární unie, apolitická
unie (konfederace, federace)
b) zóna volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská unie, monetární unie, politická
unie (konfederace, federace)
c) zóna volného obchodu, celní unie, limitovaný trh, hospodářská unie, monetární unie, neopolitická unie (konfederace, federace)
9. Definované cíle geopolitiky lze charakterizovat jako:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.
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a) 1. nežádoucí organizace celého světa, resp. jeho mikroregionů; 2. ovládnutí konkrétních pozic
a oblastí světa; 3. upevnění, či získání (nalezení) vlastní pozice v rámci již existujících velmocenských pozic; 4. realizace jakýchkoli zájmů rozmanitých subjektů politické povahy (včetně
nevládních organizací), které ve svém důsledku znamenají určitou organizaci/reorganizaci prostoru
b) 1. žádoucí organizace celého světa, resp. jeho makroregionů; 2. ovládnutí konkrétních pozic
a oblastí světa; 3. upevnění, či získání (nalezení) vlastní pozice v rámci již existujících velmocenských pozic; 4. realizace jakýchkoli zájmů rozmanitých subjektů politické povahy (včetně
nevládních organizací), které ve svém důsledku znamenají určitou organizaci/reorganizaci prostoru
c) 1. žádoucí reorganizace celého světa, resp. jeho mikroregionů, podle scénářů vládnoucí oligarchie; 2. bez snahy ovládnutí konkrétních pozic a oblastí světa; 3. upevnění, či získání (nalezení)
vlastní pozice v rámci již existujících velmocenských pozic; 4. realizace jakýchkoli zájmů rozmanitých subjektů politické povahy (včetně nevládních organizací), které ve svém důsledku
znamenají určitou organizaci/reorganizaci prostoru
10. Podíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých v kalendářním roce se nazývá:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) míra imigrace
b) migrační poměr
c) obrat migrace
11. Romská populace v ČR je odhadována na:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) 250 000
b) 20 000
c) 800 000
12. Věková struktura ČR je v současné době:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) progresivní
b) regresivní
c) stacionární
13. Stěhování obyvatel v rámci ČR z obce do obce, případně mezi městskými částmi Prahy označujeme
jako:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) emigrace
b) vnější migrace
c) vnitřní migrace
14. Komponentní metoda prognóz je založena na:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) porodnosti, úmrtnosti a migraci
b) extrapolaci celkového počtu
c) expertním odhadu odborníků
15. Hrubá míra úmrtnosti je:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) vážený aritmetický průměr specifických měr úmrtnosti
b) nejvyšší specifická míra úmrtnosti
c) nejnižší specifická míra úmrtnosti
16. Který pojem nepatří do demografické statiky?:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) přirozený přírůstek
b) society
c) struktura

3

Problémy rozvojového světa

17. Kolik dětí se narodilo v ČR v roce 2011?:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) 109 000
b) 80 000
c) 160 000
18. Mezi hlavní pilíře dobré vlády lze zahrnout:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) nízká úroveň transparentnosti, odpovědnost, spolurozhodování
b) transparentnost, odpovědnost, nízká úroveň spolurozhodování
c) transparentnost, odpovědnost, spolurozhodování
19. Právní identita ASEAN je založena na následujících pilířích

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Politická a bezpečnostní komunita, ekonomická a socio-kulturní komunita.
b) Politická a bezpečnostní komunita, průmyslová a socio-environmentální komunita.
c) Politická a bezpečnostní komunita, ekonomická, zemědělská a kulturní komunita.
20. Rozdělení rozvojových zemí:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Nově industrializované země, nejméně rozvinuté země a nefungující země.
b) Nově industrializované země, nejméně rozvinuté země zhroucené země.
c) Nově industrializované země, málo rozvinuté země a obnovující se země.
21. Mezi základní politická práva patří:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Svoboda projevu a právo na informace, Právo pokojně se shromažďovat, Právo svobodně se
sdružovat, Právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých
zástupců
b) Svoboda projevu a právo na informace, Petiční právo, Právo pokojně se shromažďovat, Právo
podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců
c) Svoboda projevu a právo na informace, Petiční právo, Právo pokojně se shromažďovat, Právo
svobodně se sdružovat, Právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou
volbou svých zástupců
22. Mezi hlavní cíle the Millennium Development Goals můžeme zařadit:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Snížit extrémní chudobu a hlad, Dosáhnout základního vzdělání pro všechny, Prosazovat rovnost pohlaví a posílit úlohu žen, Snížit dětskou úmrtnost, Zlepšit zdraví matek, Boj proti
malárií a dalším nemocem, Zajistit udržitelný stav životního prostředí, Budovat světové partnerství pro rozvoj.
b) Vymýtit extrémní chudobu a hlad, Dosáhnout základního vzdělání pro všechny, Prosazovat
rovnost pohlaví a posílit úlohu žen, Snížit dětskou úmrtnost, Zlepšit zdraví matek, Boj proti
HIV/AIDS, malárií a dalším nemocem, Zajistit udržitelný stav životního prostředí, Budovat
světové partnerství pro rozvoj.
c) Vymýtit extrémní chudobu a hlad, Dosáhnout středního vzdělání pro všechny ; Dosáhnout
rovnosti pohlaví a posílit úlohu žen, Snížit dětskou úmrtnost, Zlepšit zdraví matek, Boj proti
HIV/AIDS, malárií a dalším nemocem, Zajistit udržitelný stav životního prostředí, Budovat
přednostně regionální partnerství pro rozvoj a mír.
23. Obecný pojem bezpečnosti lze definovat jako:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám,
které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům/celému systému tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cíly udržitelného
rozvoje.
b) Stav, kdy systém není schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému)
tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu
s cílovostí.
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c) Stav, kdy je systém schopen omezeně odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním
hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům tak, aby byla za daných
podmínek mohla být zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí
24. Efekty globální ekonomické krize na rozvojové země s projevily zejména v:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) Snížení potřeby a spotřeby primárních komodit; Snížení exportu; Snížení soukromých investic; Snížení státních investic; Snížení úhrad
b) Snížení potřeby a spotřeby primárních komodit; Snížení exportu; Snížení soukromých investic; Snížení státních investic; Snížení úhrad
c) Snížení potřeby a spotřeby primárních komodit; Snížení exportu; Snížení soukromých investic; Snížení státních investic; Snížení úhrad
25. Síla státnosti/ státnost lze charakterizovat podle úrovně následujících oblastí:

4

Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí.

a) bezpečnost, regionální integrita, politická práva , enviromentální a zdravotní zabezpečení,
školství, infrastrukturu, občanská společnost
b) bezpečnost, teritoriální integrita, politická práva , sociální a zdravotní zabezpečení, školství,
infrastrukturu, občanská společnost
c) bezpečnost, teritoriální integrita, nízká úroveň politických práv , sociální a zdravotní zabezpečení, školství, infrastrukturu, omezená účast obyvatel na státních záležitostech
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Problémy rozvojového světa
1. Teorie státu podle K. Deutsch je založena na:

4

• 1. přechod od sámozásobitelského zemědělství ke směnnému obchodu; 2. vznik a rozvoj jádrových oblastí (koncentrace osídlení); 3. vznik a rozvoj měst; 4. vznik a rozvoj základní komunikační
sítě; 5. koncentrace kapitálu; 6. rozvoj individuálního vědomí a skupinových zájmů; 7. probuzení
(rozvoj) etnického vědomí (etnické sounáležitosti); 8. spojení etnického vědomí a politické (aktivity, odpovědnosti?, případně sociální stratifikace společnosti.
2. Národ je definován podle GUIBERNAU (1992) následovně:

4

• Skupina lidí vědomých si formování společenství, sdílejících společnou kulturu, příslušejících
k jasně vymezenému území, mající společnou jak minulost, tak vizi budoucnosti a nárokující
právo samosprávy”.
3. Faktory ovlivňující válku jsou:

4

• 1. iracionální vášně (lidské pudy, touhy); 2.aracionální hry náhody a pravděpodobnosti (vojevůdcové a jejich duševní činnost - taktika); 3. racionální politické zadání, cíl, jež vydává stát (vedení);
4. vědeckotechnický rozvoj
4. Pojem nacionalismu lze vysvětlit následovně:

4

• původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné (kongruentní)
5. Vývojově ideová geopolitická je charakterizována jako:

4

• 1) civilizační (koloniální) geopolitika, jež znamenala šíření evropské civilizace a křesťanství; 2)
přirozená, přírodní či organická (deterministická) geopolitika (Ratzel, Kjellén, Haushofer); 3) ideologická geopolitika, jejímž produktem byla studená válka, resp. konfrontace marx-leninského
a liberálně demokratického přístupu; 4) geopolitika rozšíření (angl. geopolitics of enlargement),
geopolitika, jejímž určujícím principem je stále intenzivnější spolupráce a integrace států, jejich
formování a kultivace (demokratizace) v rámci větších a stabilnějších celků.
6. Válka je podle mezinárodního práva definována jako:

4

• Ozbrojený boj (za určité politické cíle) vedený zvláště k tomu vybranými a vycvičenými skupinami
obyvatel, pomocí zvláštních nástrojů, určených speciálně k vedení tohoto boje.
7. Dva principy (módy) teorie státu podle CLARK a DEAR (1984) jsou:

4

• 1. teorie státu za kapitalismu (moderního státu), státu fungujícímu v podmínkách svobodného
trhu, v jejichž rámci lze rozlišit neutrální a pluralistické teorie (stát plní více funkcí, resp. slouží
více skupinám, či dokonce všem, je politicky neutrální); 2. teorie kapitalistického státu (marxistická), na třídním principu (a bázi ekonomismu), podle které stát slouží jen vládnoucí třídě;
8. Typologie integrací jsou:

4

• zóna volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská unie, monetární unie, politická
unie (konfederace, federace)
9. Definované cíle geopolitiky lze charakterizovat jako:

4

• 1. žádoucí organizace celého světa, resp. jeho makroregionů; 2. ovládnutí konkrétních pozic a oblastí světa; 3. upevnění, či získání (nalezení) vlastní pozice v rámci již existujících velmocenských
pozic; 4. realizace jakýchkoli zájmů rozmanitých subjektů politické povahy (včetně nevládních
organizací), které ve svém důsledku znamenají určitou organizaci/reorganizaci prostoru
10. Podíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých v kalendářním roce se nazývá:

4

• migrační poměr
11. Romská populace v ČR je odhadována na:

4

• 250 000
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12. Věková struktura ČR je v současné době:

4

• regresivní
13. Stěhování obyvatel v rámci ČR z obce do obce, případně mezi městskými částmi Prahy označujeme
jako:

4

• vnitřní migrace
14. Komponentní metoda prognóz je založena na:

4

• porodnosti, úmrtnosti a migraci
15. Hrubá míra úmrtnosti je:

4

• vážený aritmetický průměr specifických měr úmrtnosti
16. Který pojem nepatří do demografické statiky?:

4

• přirozený přírůstek
17. Kolik dětí se narodilo v ČR v roce 2011?:

4

• 109 000
18. Mezi hlavní pilíře dobré vlády lze zahrnout:

4

• transparentnost, odpovědnost, spolurozhodování
19. Právní identita ASEAN je založena na následujících pilířích

4

• Politická a bezpečnostní komunita, ekonomická a socio-kulturní komunita.
20. Rozdělení rozvojových zemí:

4

• Nově industrializované země, nejméně rozvinuté země zhroucené země.
21. Mezi základní politická práva patří:

4

• Svoboda projevu a právo na informace, Petiční právo, Právo pokojně se shromažďovat, Právo
svobodně se sdružovat, Právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou
svých zástupců
22. Mezi hlavní cíle the Millennium Development Goals můžeme zařadit:

4

• Vymýtit extrémní chudobu a hlad, Dosáhnout základního vzdělání pro všechny, Prosazovat
rovnost pohlaví a posílit úlohu žen, Snížit dětskou úmrtnost, Zlepšit zdraví matek, Boj proti
HIV/AIDS, malárií a dalším nemocem, Zajistit udržitelný stav životního prostředí, Budovat světové partnerství pro rozvoj.
23. Obecný pojem bezpečnosti lze definovat jako:

4

• Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám,
které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům/celému systému tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cíly udržitelného rozvoje.
24. Efekty globální ekonomické krize na rozvojové země s projevily zejména v:

4

• Snížení potřeby a spotřeby primárních komodit; Snížení exportu; Snížení soukromých investic;
Snížení státních investic; Snížení úhrad
25. Síla státnosti/ státnost lze charakterizovat podle úrovně následujících oblastí:

4

• bezpečnost, teritoriální integrita, politická práva , sociální a zdravotní zabezpečení, školství, infrastrukturu, občanská společnost
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