
Testy k přijímacím pohovorům do bakalářského studia IMS (varianty A, B, C dohromady) 
Červen 2005 
(správné odpovědi jsou zaznačeny podtrženě, jde pouze o integrovaný test z moderních dějin a reálií, ukázky 
jazykových testů, tj. otázky č. 1-30 viz Katedra jazykové přípravy UK FSV) 
 
 
 
31. Prohlášení nezávislosti USA formuloval: 
 
a) James Madison 
b) Alexander Hamilton 
c) Ralph Waldo Emerson 
d) Thomas Jefferson 
e) Benjamin Franklin 
 
32. Který z níže uvedených politiků nebyl rakouským kancléřem? 
 
a) Kurt Waldheim 
b) Karl Renner 
c) Engelbert Dollfuss 
d) Ignaz Seipel 
e) Bruno Kreisky 
 
33. Premiérem, ministrem zahraničí a vnitra vichistického režimu popraveným roku 1945 za 
kolaboraci s nacistickým Německem byl:  
 
a) Philippe Pétain 
b) Pierre Laval 
c) Léon Blum 
d) André Malraux 
e) Klaus Barbie 
 
34. Které z čísel na mapě označuje místo, kde se konala tzv. bitva národů? 
 
a) 1 
b) 13  
c) 28 
d) 37 
e) 39 
 
35. Předsedou Konventu o budoucnosti Evropské unie, který v letech 2002-2003 vypracoval návrh 
ústavní smlouvy EU („euroústavy“), byl 
 
a) Valéry Giscard d´Estaing 
b) Joschka Fischer 
c) Roman Herzog 
d) Romano Prodi 
e) Silvio Berlusconi 
 
36. Označte číslo, pod nímž se na mapě skrývá místo, kde se konala tzv. jaltská konference 
 
a) 3 
b) 7 
c) 22 
d) 28 
e) 35 



 
37. Hudbu k muzikálu West Side Story napsal: 
 
a) George Gershwin 
b) Charles Ives 
c) Leonard Bernstein 
d) Frederick Loewe 
e) Andrew Lloyd Webber 
 
38. Nesprávné tvrzení říká, že státní smlouva o obnově Rakouska  z 15. 5. 1955 
 
a) stanovila obnovení Rakouska jako svobodného a nezávislého státu  a jeho neutralitu 
b) stanovila obnovení Rakouska jako svobodného a nezávislého státu  a zákaz jeho připojení k 
Německu  
c) pojímá Rakousko jako první oběť nacismu a jako stát, který nenese vinu na rozpoutání 2. 
světové války 
d) zavazuje Rakousko k zákazu všech nacistických a fašistických organizací 
e) obsahuje závazek Rakouska zabezpečit menšinová práva pro Chorvaty a Slovince  
 
39. Označte na mapě místo, kde v létě 1944 došlo ke spojenecké invazi do Evropy 
 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 16 
e) 40 
 
40. Pod kterým číslem se na mapě skrývá město, kde sídlí největší evropský výrobce v oblasti civilního 
letectví, Airbus S.A.S.: 
 
a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 
e) 24 
 
41. Britským premiérem za liberály byl v době vypuknutí první světové války: 
 
a) David Lloyd George 
b) William Ewart Gladstone 
c) Herbert Henry Asquith 
d) Artur James Balfour 
e) David Livingstone 
 
42. Vancouver leží v provincii 
 
a) Manitoba 
b) Ontario 
c) Britská Kolumbie 
d) Alberta 
e) Saskatchewan 
 
43. Zaznačte číslo, pod nímž se na mapě skrývá město, v němž sídlí Teatro alla Scala (La Scala): 
 
a) 15 
b) 16 



c) 17 
d) 18 
e) 19 
 
 
44. Největší výdaje z rozpočtu EU v roce 2005 pohltí: 
 
a) Regionální politika (politika soudržnosti)  
b) Společná zemědělská politika 
c) Administrativní výdaje 
d) Společná zahraniční a bezpečnostní politika   
e) Imigrační politika 
 
 
45. Nositelem Nobelovy ceny za literaturu není: 
 
a) Elfriede Jelineková 
b) Günter Grass 
c) Martin Walser 
d) Heinrich Böll 
e) Thomas Mann 
 
 
46.  Správný výrok zní: 
 
a) USA se staly zakládajícím členem Společnost národů 
b) USA odmítly francouzský návrh na založení Společnosti národů 
c) USA odmítly britský návrh na založení Společnosti národů 
d) USA vystoupily ze Společnosti národů za Světové hospodářské krize 
e) USA navrhly založení Společnosti národů, ale nevstoupily do ní 
 
 
47. Nejpočetnější muslimská menšina v současné západní Evropě žije: 
a) v Německu 
b) ve Francii 
c) v Británii 
d) ve Španělsku  
e) v Itálii 
 
 
48. Označte na mapě místo, kde byl v roce 1914 spáchán atentát na následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este 
 
a) 20 
b) 21 
c) 22 
d) 23 
e) 24 
 
49. Druhý vatikánský koncil svolal papež: 
 
a) Pius XII. 
b) Jan XXIII. 
c) Hadrián VI 
c) Pavel VI. 
d) Jan Pavel II. 



 
50. Během první etapy dekolonizace britského impéria koncem 40. let 20. století neposkytl Londýn 
nezávislost 
 
a) Indii 
b) Barmě 
c) Britskému mandátnímu území v Palestině 
d) Malajsii 
e)  Srí Lance 
 
51. Autorem románu Velký Gatsby je: 
 
a) John Steinbeck 
b) Theodore Dreiser 
c) William Faulkner 
d) Francis Scott Fitzgerald 
e) Ernest Hemingway 
 
52. Pravdivý výrok zní, že: 
 
a) Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci mezi ČSFR a SRN byla podepsána 
v únoru 1992. 
b) Ústava SRN (tzv. Základní zákon) po znovusjednocení Německa v roce 1990 nedoznala 
žádných změn.  
c) Spolkový sněm od 1. 1. 1990  nepřijal v otázce německo-polských hranic žádné usnesení.  
d) SRN v česko-německé deklaraci z  roku 1997   uznala  neplatnost  Mnichovské dohody od 
samotného počátku (ex tunc). 
e)  Spolkový sněm podle ústavy SRN  schvaluje nasazení bundeswehru v zahraničí jen tehdy, 
nejedná-li se o operace OSN.  
 
53. Které číslo na mapě označuje místo, kde sovětské Rusko uzavřelo s Německem mír, jímž se 
zavázalo vyklidit Finsko, Polsko, Ukrajinu, východ pobaltského regionu a část Zakavkazska? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
54. Za vnější vztahy a tzv. evropskou politiku sousedství odpovídá v Barrosově Komisi komisař/ 
(komisařka) 
 
a) Günter Verheugen 
b) Javier Solana 
c) Franco Frattini 
d) Benita Ferrero-Waldnerová 
e) Danuta Hübnerová 
 
55. Která země se nepodílela na invazi do Československa v roce 1968? 
 
a) Německá demokratická republika 
b) Polsko 
c) Bulharsko 
d) Maďarsko 
e) Rumunsko 
 



56. Termín cohabitation označuje 
 
a) vztah Paříže k tzv. frankofonii 
b) soužití křesťanů a muslimů ve Francii  
c) model soužití prezidenta a vlády ve Francii 
d) vztah francouzské vlády ke kanadskému Quebecu 
e) poměr mezi světskou a církevní mocí ve Francii 
 
57.  Označte na mapě číslo města, kde v roce 1934 ustašovští nacionalisté spáchali atentát na 
jugoslávského krále Alexandra a francouzského ministra zahraničí Louise Barthou 
 
a) 12 
b) 32 
c) 38 
d) 40 
e) 41 
 
58. Benito Mussolini začínal svou politickou kariéru jako 
 
a) fašista 
b) socialista 
c) křesťanský demokrat 
d) agrárník 
e) monarchista 
 
59. Autorem hesla „Evropa od Atlantiku po Ural“ byl : 
 
a) K. Adenauer 
b) W. Churchill 
c) Ch. de Gaulle 
d) N. Chruščov 
e) O. Palme 
 
60. Jaké číslo má na mapě město, na něž k útoku zavelel ve slavné Haškově knize Josef Švejk? 
 
a) 20 
b) 21 
c) 22 
d) 23 
e) 32 
 
61. Po tzv. pomerančové revoluci v čele Ukrajiny stanuli jako prezident a premiér: 
 
a) L. Kučma a V. Juščenko 
b) V. Juščenko a J. Timošenko 
c) L. Kučma aj. Timošenko 
d) V. Juščenko a V. Janukovyč  
e) V. Janukovyč aj. Timošenko 
 
62. Přiřaďte správně autora k jeho dílu:  
 
1. Betty Friedan    A Střet civilizací 
2. Zbigniew Brzeziński   B Budoucnost svobody  
3. Samuel Huntington   C Bez kontroly 
4. Fareed Zakaria   D Mystika ženství 
5. David Brooks   E Bobos 



 
Možnosti: 
a) 1A – 2D – 3C – 4B – 5E 
b) 1A – 2C – 3B – 4C – 5E 
c) 1B – 2C – 3B – 4A – 5E 
d) 1D – 2C – 3A – 4B – 5E 
e) 1C – 2D – 3B – 4A – 5E 
 
63. Která  z níže uvedených dvojic umělců netvořila svá hlavní díla v tomtéž druhu umění? 
 
a)  Leni Riefenstahlová, Rainer Maria Fassbinder 
b)  Anton Webern, Robert Musil 
c)  Bertolt Brecht, Werner Schwab 
d)  Joseph Beuys,  Egon Schiele 
e) Wim Wenders, Fritz Lang 
 
64. Nejsilnější poslaneckou frakcí v Evropském parlamentu jsou po volbách v roce 2004  
 
a) křesťanští demokraté a konzervativci 
b) socialisté a komunisté 
c) liberálové a volnomyšlenkáři 
d) euroskeptici a nacionalisté 
e) agrárníci a ekologové 
 
65. Označte na mapě město, v němž se odehrává větší a podstatná část děje románu Michaila 
Bulgakova „Bílá garda” (v dramatizaci známo též jako Dni Turbinových) 
 
a) 3 
b) 7 
c) 9 
d) 34 
e) 36 
 
 



 


