TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ
Na skórovacím list zaškrtn te jedinou správnou odpov
1. Hnutí Sajudis p sobilo v:
a) Lotyšsku
b) Estonsku

c) Litv

(Varianta A)
, která je podle Vás správné odpov di nejbližší.

d) B lorusku

2. Významnou postavou ínské kulturní revoluce byl:
a) ankajšek
b) Lin Piao
c) ou En-lai

d) Pchu-I

3. Politiku sblížení italských k es anských demokrat s komunisty navrhoval:
a) Oscar Luigi Scalfaro b) Giulio Andreotti
c) Alcide de Gasperi
d) Aldo Moro
4. Šestidenní arabsko-izraelská válka prob hla v roce:
a) 1956
b) 1967
c) 1948
d) 1973
5. Autorem Sedmé symfonie „Leningradské“ je:
a) Arnold Schönberg
b) Igor Stravinskij

c) Sergej Prokofjev

d) Dmitrij Šostakovi

Pozorn si p e t te následující úryvek a pak zodpov zte p íslušné otázky.
„Rovnice státní = politické (politi no) se stává nesprávnou a zavád jící ve stejné mí e, v jaké se stát a spole nost
navzájem prolínají, v jaké se veškeré dosud státní záležitosti stávají záležitostmi spole enskými, a naopak
veškeré záležitosti „jen“ spole enské záležitostmi státními, jak k tomu nutn dochází v demokraticky
organizovaném spole enství. Dosud neutrální oblasti – náboženství, kultura, vzd lání, hospodá ství – pak
p estávají být „neutrální“ ve smyslu ne-státní a ne-politické. Jako polemický, protikladný pojem v i takovým
neutralizacím a depolitizacím vystupuje totální stát založený na identit státu a spole nosti, který nevylu uje
žádnou v cnou oblast ze svého zájmu a každou oblast potenciáln uchvacuje. V takovém stát je tudíž vše
alespo potenciáln politické a spojení se státem už nem že být základem specifického rozlišovacího znaku
„politi na“.“
6. Neutralizace zde ozna uje skute nost, že:
a) Stát se stává demokratickým a podléhá zájm m spole nosti
b) Stát se nevm šuje do otázek náboženských a hospodá ských
c) Stát se stává totálním a ídí hospodá ství
d) Politika p estává být v cí ob an a stává se záležitostí politické elity
7. Totální stát zde ozna uje:
a) Politizaci spole nosti
c) Neutralizaci náboženství a hospodá ství

b) Zrušení ob anské spole nosti
d) Neomezenou moc v rukou politické elity

8. Demokracie je zde charakterizována jako:
a) Zapojování požadavk spole nosti do záležitostí státu
b) Protiklad totálního státu
c) Totožnost státu a politi na
d) Neutralizace náboženství a hospodá ství
9. Autor, který zde poukazuje na význam odlišení politi na od státu, je názorov :
a) kritik liberalismu
b) stoupenec anarchismu
c) liberální demokrat
d) obhájce ancien régime
10. Ministrem zahrani ních v cí eskoslovenska nebyl:
a) Kamil Krofta
b) Jan Masaryk
c) Edvard Beneš

d) Milan Hodža

11. Do Senátu m že být zvolen každý ob an eské republiky, který má právo volit a dosáhl v ku
a) 40 let
b) 45 let
c) 35 let
d) 30 let
12. Když Poslanecká sn movna letos vyslovila ned v ru Topolánkov vlád , stalo se tak v historii R:
a) pot etí
b) poprvé
c) podruhé
d) po tvrté
13. Alternativní hlasování se na celostátní úrovni používá:
a) ve Švédsku b) v Austrálii
c) v Itálii
d) ve Finsku
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14. Ministrem zahrani í v ú ednické Tošovského vlád byl:
a) Jaroslav Šedivý
b) Josef Zielenec
c) Ji í Dienstbier d) Alexander Vondra
15. Tzv. opozi ní smlouva mezi SSD a ODS byla podepsána v roce:
a) 1997
b) 1996
c) 1999
d) 1998
16. V letech 1960-1962 nedošlo:
a) k pádu N. Chruš ova
c) ke kubánské raketové krizi

b) k vylod ní v Zátoce sviní
d) ke stavb berlínské zdi

17. Druhé kolo p ímé prezidentské volby se nepoužívá v:
a) Polsku
b) Francii
c) Austrálii
d) Chile
18. Kdo poprvé použil pojem „železný zákon oligarchie“?
a) Robert Michels
b) Ortega y Gasset
c) Max Weber

d) Benito Mussolini

19. V dob únorového p evratu v roce 1948 p edsedal s. sociáln demokratické stran :
a) Zden k Fierlinger
b) Bohumil Laušman
c) Václav Majer
d) Vojta Beneš
20. lenem NATO je z uvedených zemí:
a) Island
b) Švédsko
c) Finsko

d) Rakousko

21. V jaké americké zemi není žádná verze p ímé volby prezidenta:
a) Venezuela
b) Kanada
c) USA
d) Mexiko
22. Jak se nazýval první eskoslovenský parlament v roce 1918:
a) ústavodárný
b) do asný
c) prozatímní
d) revolu ní
23. Poslanecká sn movna eskoslovenského parlamentu v dob 1. eskoslovenské republiky zasedala v Praze:
a) na Žofín
b) na Pražském hrad
c) v Rudolfinu
d) ve Strakov akademii
24. Ur ete správnou asovou posloupnost:
a) nástup L.Brežn va, vstup sov tské armády do Afganistánu, nástup J.Cartera
b) nástup J.Cartera, nástup R.Reagana, nástup K. ern nka
c) nástup J.Cartera, nástup R.Reagana, vstup sov tské armády do Afganistánu
d) aféra Watergate, vstup sov tské armády do Afganistánu, nástup L.Brežn va
25. P edsedou eskoslovenské londýnské exilové vlády byl:
a) Edvard Beneš
b) Prokop Maxa
c) Jan Šrámek
26. Daytonské mírové dohody ukon ily konflikt v:
a) Rwand
b) Bosn a Hercegovin c) Kosovu

d) Jan Masaryk

d)Haiti

27. eskoslovensko získalo po první sv tové válce:
a) Dolní Lužici b) Ratibo sko
c) Kladsko
d) Vitorazsko
28. Který z uvedených stát se nikdy nestal lenem Spole nosti národ ?
a) Sov tský svaz
b) Japonsko
c) N mecko
d) USA
29. Mezi smlouvy Versailleského mírového systému nepat í:
a) trianonská
b) séverská
c) saintgermainská
d) rapallská
30. Státoprávní demokracie se v roce 1919 p ejmenovala na:
a) národní demokracii
b) agrární stranu
c) sociální demokracii
d) národn -socialistickou stranu
31. Dílo “Ideologie a utopie” napsal:
a) Karel Marx b) Mircea Eliade

c) Karl Mannheim
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d) Thomas More

32. Ministrem vnitra v první eskoslovenské vlád byl:
a) Gustav Habermann
b) Milan Rastislav Štefánik

c) Ji í St íbrný

33. Ministrem financí v první eskoslovenské vlád byl:
a) Ji í St íbrný b) Alois Rašín c) Antonín Švehla

d) Vlastimil Tusar

d) Antonín Švehla

34. Pozemková reforma prob hla po 1. sv. válce ve všech nástupnických státech Rakousko-Uherska s výjimkou:
a) Ma arska
b) Polska
c) Rakouska
d) Jugoslávie
35. Prvními mluv ími Charty 77 byli:
a) Petr Uhl, Václav Havel, Jan Pato ka
b) Jan Pato ka, Ludvík Vaculík, Václav Havel
c) Jan Pato ka, Ji í Hájek, Václav Havel
d) Václav Havel, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík
36. Friedrich Nietzsche nenapsal dílo:
a) Mimo dobro a zlo
b) Slova a v ci

c) Genealogie morálky

d) Tak pravil Zarathustra

37. Který z muž 28. íjna se stal lenem rekonstruované Gottwaldovy vlády v únoru 1948?
a) Ji í St íbrný
b) Vavro Šrobár
c) František Soukup
d) Antonín Švehla
Pozorn si p e t te následující úryvek a pak zodpov zte p íslušné otázky.
„Úst edním problémem teorií spravedlnosti je to, zda, jak a pro by m lo být s osobami zacházeno rozdíln .
Tyto teorie si kladou otázku, které vrozené i získané vlastnosti nebo pozice ve spole nosti legitimují rozdílný
vztah k osobám ze strany spole enských institucí, zákon a zvyk . Zvlášt se ptají, jak by m ly po áte ní
danosti ovlivnit výsledky. Zdálo by se, že rozd lení lidstva na dv pohlaví poskytuje z ejmý p edm t takových
zkoumání. Žijeme ve spole nosti, v jejíž minulosti byly vrozené rysy pohlaví chápány jako jedna z nejjasn jších
legitimací odlišných formálních i neformálních práv a omezení. I když legální sankce udržující mužskou
nadvládu byly do jisté míry nahlodány v posledním století, a ješt rychleji pak v posledních dvaceti letech, veliká
váha tradice spolu s ú inky socializace v širokém smyslu stále mocn posilují role obou pohlaví, kterým je
oby ejn p isuzována rozdílná prestiž a hodnota. Zvlášt pohlavím ur ená d lba práce v rodin není pouze
základní sou ástí manželské smlouvy, ale ovliv uje nás hluboce v našich nejvíce formativních letech ...
Z tohoto klí ového bodu povstává hluboce zako en ná spole enská institucionalizace pohlavní diference, k níž
budu odkazovat jako k „systému rodu“ i jednoduše jako k „rodu“ a která stále prostupuje naší spole nost.“
38. Jaké je podle autorky hlavní téma teorií spravedlnosti?
a) svoboda
b) odmítnutí všech nerovností
c) rovnost mezi pohlavími
d) ospravedln ní ur itých nerovností
39. eho by se podle autorky m ly týkat principy spravedlnosti obecn ?
a) jak soukromé tak ve ejné sféry b) distribuce domácích prací
c) pouze ve ejné sféry
d) pouze sféry soukromé
40. Pojem rod na rozdíl od pojmu pohlaví ozna uje?
a) pouze ženy
b) pouze muže c) biologickou danost

d) sociální a kulturní konstrukt

41. Co je podle autorky primárním zdrojem nerovného postavení žen v moderní spole nosti?
a) reprodukující se kulturní vzorce
b) nerovnost formálních práv
c) jejich pohlaví
d) p irozená pod ízenost žen
42. „Nansen v pas“ bylo ozna ení dokumentu pro uprchlíky, s jehož vydáváním se za alo:
a) po rusko-japonské válce
b) v reakci na izraelsko-palestinský konflikt
c) v reakci na druhou sv tovou válku
d) v reakci na první sv tovou válku
43. Evžen Plocek byl:
a) místop edseda vlády v dob obrodného procesu 1968
b) komunista, který se roku 1969 upálil na protest proti okupaci
c) studentem, o n mž byla v listopadu 1989 rozší ena mylná informace, že zem el v d sledku policejního zásahu
d) jeden z prvních signatá Charty 77
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44. Autorem knihy „Opium intelektuál “ je:
a) Theodor Adorno
b) Raymond Aron

c) Michel Foucault

d) Antonio Gramsci

Pozorn si p e t te následující úryvek a pak zodpov zte p íslušné otázky.
„Tento p echod od stavu p írodního do stavu ob anského vytvá í v lov ku význa nou zm nu tím, že nahrazuje
v jeho chování pud spravedlností, a tím, že dává jeho in m morální posv cení, které d íve postrádaly. Teprve
tehdy lov k, který dosud m l z etel jen na sebe, vidí, že je nucen jednat podle zásad jiných a radit se s rozumem
d íve než uposlechne svých sklon , když hlas povinnosti nastupuje na místo fyzického popudu a právo na místo
žádosti. A koli se v tomto stavu zbavuje mnohých výhod, které má od p irozenosti, získává tím naopak tak
veliké výhody, jeho schopnosti se cvi í a vyvíjejí, jeho myšlení se rozši uje, jeho city zušlech ují, jeho celá duše
se povznáší tak, že kdyby zneužívání tohoto nového stavu jej nesnižovalo asto pod stav, z n hož vyšel, musil by
bez ustání žehnat š astnému okamžiku, který jej z n ho navždy vyrval a který u inil z hloupého a omezeného
zví ete myslící bytost a lov ka.“
45. Ob anský stav je zde charakterizován jako:
a) Ustavení morálky a práva ve vztazích mezi lidmi
b) Prohloubení morální tradice ve spole nosti
c) Ustavení zákonné moci nad lidmi
d) Nástroj nadvlády vzd lané skupiny ob an nad skupinou ob an nevzd laných.
46. Š astný okamžik, o n mž je e , znamená okamžik, kdy:
a) Vznikly morálka, stát a právo
b) Došlo k náprav spole enských nepravostí a byla obnovena p vodní spravedlnost
c) Evoluce p írody dala vzniknout lov ku coby myslící bytosti
d) lov k ve svém nitru objevil pramen poznání práva a morálky
47. P irozený stav je zde charakterizován jako stav:
a) nesvobody a sobectví
b) zápas o p ežití, kdy siln jší vít zí
c) p irozené spravedlnosti
d) kdy lov k jedná instinktivn podle fyzického popudu
48. Podstatou práva je zde:
a) všeobecný prosp ch
b) zajišt ní míru

c) ustavení hierarchie

d) humanizace lov ka

49. Autorem uvedeného úryvku je:
a) Thomas More
b) J. Locke

c) G.W.F. Hegel

d) J. J. Rousseau

50. Autorem spisu „K v nému míru“ je:
a) Woodrow Wilson
b) Bertha von Suttner

c) Immanuel Kant

d) Arthur Schopenhauer

51. Ministrem financí v první Topolánkov vlád byl:
a) Vlastimil Tlustý
b) Martin íman
c) Miroslav Kalousek

d) Eduard Janota

52. Manifest „Dva tisíce slov“ napsal:
a) Ludvík Vaculík
b) Ladislav M a ko

c) Milan Uhde

d) Petr Uhl

53. Prvním prezidentem Izraele byl:
a) David Ben Gurion
b) Chajim Weizmann

c) Theodor Herzl

d) Moše Dajan

54. Z eskoslovenska p ed rokem 1989 neemigroval:
a) Josef Škvorecký
b) Pavel Tigrid c) Milan Kundera

d) Ludvík Vaculík

55. Demokratická republika Kongo (d ív Zair) byla kolonií:
a) Velké Británie
b) Belgie
c) Nizozemí
d) Francie
56. Klement Gotwald se stal p edsedou s. vlády v roce:
a) 1945
b) 1946
c) 1948
d) 1952
57. Gustáv Husák vyst ídal Alexandra Dub eka v ele KS :
a) v srpnu 1969 b) v lednu 1970 c) v lednu 1969 d) v dubnu 1969
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Pozorn si p e t te následující úryvek a pak zodpov zte p íslušné otázky.
„Myšlenky vládnoucí t ídy jsou v každé epoše myšlenkami vládnoucími, tj. t ída, která je vládnoucí materiální
mocí spole nosti, je sou asn její vládnoucí duchovní mocí. T ída, která má k dispozici prost edky k materiální
produkci, disponuje tím zárove i prost edky k duchovní produkci, takže si tím zárove zpravidla pod izuje i
myšlenky t ch, jimž chyb jí prost edky k duchovní produkci. Vládnoucí myšlenky nejsou nic jiného n ž ideový
výraz vládnoucích materiálních vztah , jsou to vládnoucí materiální vztahy pojaté jako myšlenky; je to tedy
výraz vztah , které práv z jedné t ídy d lají t ídu vládnoucí, tedy myšlenky jejího panství.“
58. Vládnoucí t ída ve spole nosti je zde charakterizována jako:
a) elita vzd lanc
b) elita tv rc ve ejného mín ní
c) politická elita d) ekonomická elita
59. „Ideový výraz vládnoucích materiálních vztah “ zde ozna uje oblasti jako:
a) trh práce
b) morálka a právo
c) vlastnické vztahy
d) bankovnictví
60. Parlamentní volby na Slovensku vyhrála v roce 1946:
a) Demokratická strana
b) Strana slobody
c) Komunistická strana Slovenska
d) Slovenská národná strana
61. Teorii morálky v uvedeném podání lze charakterizovat jako:
a) historismus b) p irozené právo c) ekonomický determinismus d) politický pozitivismus
62. Mezi prost edky duchovní produkce, o nichž je v úryvku e , nepat í:
a) knižní veletrh b) developerská firma
c) školství
d) advokátní komora
63. Autor/ i uvedeného úryvku je/jsou:
a) H. Spencer
b) Marx a Engels

c) Ch. Darwin

d) J. J. Rousseau

64. Ur ete správnou posloupnost generálních tajemník KSSS:
a) Andropov, ern nko, Gorba ov
b) Chruš ov, Brežn v, ern nko
c) Brežn v, ern nko, Andropov
d) Brežn v, Andropov, Gorba ov
65. V dob tzv. Pražského jara byl p edsedou s. parlamentu zvolen:
a) Zden k Mlyná
b) Josef Smrkovský
c) Antonín Novotný

d) estmír Císa

66. Který z uvedených evropských politik nenáleží do socialistické stranické rodiny:
a) Felipe González
b) John Major c) Olof Palme d) Ferenc Gyurcsány
67. Nezávislý odborový svaz Solidarita byl v Polsku založen za vlády:
a) W. Gomulky b) A. Kwasniewského
c) E. Gierka
d) W. Jaruzelského
68. Karol Wojtyla se jako Jan Pavel II. stal papežem v roce:
a) 1972
b) 1978
c) 1985
d) 1981
69. K surrealist m nepat il:
a) Karel Teige b) František Halas

c) Vít zslav Nezval

d) Konstantin Biebl

70. Ur ete správnou posloupnost událostí:
a) Šestidenní válka, válka Yom-Kippurská, dohody z Camp David mezi Izraelem a Egyptem
b) rozpušt ní Kominterny, napadení SSSR N meckem, útok na Pearl Harbor
c) Šestidenní válka, nástup Lyndona Johnsona do funkce, incident v Tonkinském zálivu
d) napadení Polska, pakt Ribbentrop-Molotov, útok SSSR na Finsko
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