
Testy k přijímacím pohovorům do bakalářského studia IMS 
Červen 2006 (správné odpovědi jsou zaznačeny podtrženě) 
 
 
 
31. Které číslo na mapě Evropy označuje místo konání „konference ve Wannsee“, kde nacistická elita 
rozhodla o uplatnění tzv. konečného řešení židovské otázky? 
 
a) 1 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 
32. Pojem „KULAK“ ozna čuje: 
 
a) příslušníka bohaté selské vrstvy, kterou po roce 1917 zlikvidovali bolševici 
b) název posledního modelu sovětskéhé raketoplánu 
c) systém sovětských koncentračních táborů 
d) příslušníka pravoslavné hierarchie 
e) sídelní jednotku kavkazských horalů 
 
33. Označte správnou větu 
 
a) Trumanova doktrína vznikla v roce 1949 jako reakce na založení RVHP 
b) Trumanova doktrína vznikla v roce 1948 jako reakce na únorový puč v Československu  
c) Trumanova doktrína vznikla v roce 1947 jako reakce na vývoj v Řecku a Turecku 
d) Trumanova doktrína vznikla v roce 1946 jako reakce na vznik Bizónie 
e) Trumanova doktrína vznikla v roce 1945 jako reakce na sovětskou interpretaci Jalty 
 
34. Schumanův plán měl 
 
a) koordinovat volný obchod v rámci ES na počátku 60. let 
b) koordinovat jaderný výzkum v rámci EURATOM na konci 40. let 
c) koordinovat vytváření jednotné evropské legislativy v 70. letech 
d) koordinovat německou a francouzskou produkci uhlí a oceli na počátku 50. let 
e) koordinovat obrannou politiku západní Evropy na počátku 80. let 
 
35. Děj románu Poslední Mohykán se odehrává v době:  
 
a) prvního osídlení Virginie anglickými kolonisty 
b) salemských čarodějnických procesů 
c) sedmileté války 
d) americké revoluce 
e) americké občanské války 
 
36. Hlavními autory projektu podmořského baltického plynovodu jsou 
 
a) Rusko a skandinávské státy  
b) Pobaltské a skandinávské státy 
c) Rusko a Polsko 
d) Rusko a Německo 
e) Polsko a Německo 



37. Mezi deseti největšími světovými producenty oceli není 
 
a) Čína 
b) Japonsko 
c) Velká Británie 
d) Rusko 
e) Brazílie 
 
38. Hongkong se stal britskou kolonií 
 
a) během tzv. sedmitelé války 1756-1763 
b) během tzv. opiové války 1839-1842 
c) po tzv. povstání tchajpingů 1850-1864 
d) po zahájení reforme Meidži v Japonsku 
e)  po tzv. boxerském povstání 1899-1900 
 
 
39. Označte na mapě místo, kde se nalézá Mezinárodní soudní dvůr? 
 
a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 
e) 15 
 
40. Označte správnou časovou posloupnost 
 
a) první použitelný telefon; bessemerizace; objev penicilinu; první spalovací motory na benzín; objev 
polonia a rádia 
b) objev polonia a rádia; první použitelný telefon; objev penicilinu; bessemerizace; první spalovací motory 
na benzín 
c) objev penicilinu; bessemerizace; první použitelný telefon; první spalovací motory na benzín; objev 
polonia a rádia 
d) bessemerizace; první použitelný telefon; první spalovací motory na benzín; objev polonia a rádia; objev 
penicilinu 
e) první spalovací motory na benzín; první použitelný telefon; bessemerizace; objev polonia a rádia; objev 
penicilinu 
 
41. Opera Aida byla poprvé uvedena při příležitosti: 
 
a) sjednocení Itálie 
b) otevření Suezského průplavu 
c) deklarace italské svrchovanosti nad Tuniskem 
d) oslav vítězství v první světové válce 
e) dobytí Habeše 
 
42. Edmonton leží v provincii 
 
a) Manitoba 
b) Ontario 
c) Britská Kolumbie 
d) Alberta 
e) Saskatchewan 
 



43. Seřaďte do správné časové souvislosti 
 
a) aféra Watergate; vytvoření separátního tureckého státu na Kypru; zavraždění italského premiéra A. Mora; 
mírové dohody z Camp David; atentát na Jana Pavla II. 
b) atentát na Jana Pavla II.; aféra Watergate; vytvoření separátního tureckého státu na Kypru; zavraždění 
italského premiéra A. Mora; mírové dohody z Camp David; 
c) mírové dohody z Camp David; aféra Watergate; vytvoření separátního tureckého státu na Kypru; 
zavraždění italského premiéra A. Mora; atentát na Jana Pavla II. 
d) vytvoření separátního tureckého státu na Kypru; aféra Watergate; zavraždění italského premiéra A. Mora; 
mírové dohody z Camp David; atentát na Jana Pavla II. 
e) zavraždění italského premiéra A. Mora; aféra Watergate; vytvoření separátního tureckého státu na Kypru; 
mírové dohody z Camp David; atentát na Jana Pavla II. 
 
 
44. Označte správný výrok: 
 
a) Společenství nezávislých států vzniklo ve stejném roce, kdy se B. Clinton stal prezidentem USA 
b) Portugalsko a Španělsko se staly členy ES ve stejném roce, kdy zemřel L. I. Brežněv 
c) projekt Partnerství pro mír vznikl ve stejném roce, kdy ES uznalo nezávislost Chorvatska a Slovinska 
d) J. Major vystřídal M. Thatcherovou v úřadu britského premiéra ve stejném roce, kdy v Moskvě došlo k 
tzv. srpnovému puči 
e) J. Chirac se stal prezidentem Francie ve stejném roce, kdy došlo k atentátu na budovu v Oklahoma City 
 
 
45. Přiřaďte správně autora k jeho dílu:  
 
1. Igor Stravinskij   A. Tma o polednách 
2. Georges Braque   B. Brasilia 
3. Arthur Koestler   C. Zátiší s kytarou 
4. Oscar S. Niemeyer   D. Svěcení jara 
5. Arthur Miller    E. Smrt obchodního cestujícího 
Možnosti: 
a) 1A – 2D – 3C – 4B – 5E 
b) 1A – 2C – 3B – 4C – 5D 
c) 1D – 2C – 3B – 4A – 5E 
d) 1D – 2C – 3A – 4B – 5E 
e) 1C – 2D – 3B – 4A – 5E 
 
 
46.  Správný výrok zní: 
 
a) Britové potlačili mahdistické povstání před založením II. internacionály 
b) zákon o všeobecném hlasovacím právu v Rakousku byl přijat před objevem bezdrátové telegrafie 
c) fašodská krize proběhla před povstáním na křižníku Potěmkin 
d) Dreyfusova aféra byla důsledkem francouzských neúspěchů na západní frontě v roce 1915 
e) ruská narodnická organizace Zemlja i Volja vznikla po vynálezu kinematografu 
 
 
47. „Uncle Joe“ (Strýček Joe) byl název, kterým 
 
a) byla přezdívka bývalých černých otroků sloužících v jednotkách Unie 
b) byla přezdívka, kterou si od tisku v 50. letech vysloužil senátor McCarthy 
c) byla přezdívka, kterou od Roosevelta dostal Stalin 
d) byla přezdívka amerických vojáků sloužících v okupační zóně Německa 
e) byla přezdívka, kterou prezident Reagan dal papeži Janu Pavlu II. 



 
48. Které číslo na mapě Severní Ameriky označuje místo, kde byl zavražděn prezident Kennedy 
 
a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 5 
e) 9 
 
 
49. Ke slovu „CEUTA“ má nejblíž  slovo: 
 
a) Visegrád 
b) jaderný výzkum 
c) indický subkontinent 
d) geneticky modifikovaná soja 
e) Španělsko 
 
 
50.  Zaškrtněte číslo, které podle vašeho názoru označuje na mapě Evropy místo, kde došlo k založení 
Společenství nezávislých států 
 
a) 16 
b) 17 
c) 18 
d) 19 
e) 20 
 
 
51. Casablanca je: 
 
a) lokalita ve Španělsku, kde se odehrává děj románu Komu zvoní hrana  
b) lokalita v Mexiku známá svým mariánským kultem 
c) lokalita v Maroku, která dala jméno slavnému filmu s H. Bogartem a I. Bergmannovou 
d) lokalita v Portugalsku, kde se odehrává děj románu Alchymista od P. de Coelho 
e) lokalita na Filipínách, kde americké jednotky pod velením T. Roosevelta porazily španělskou armádu 
 
 
52. Nejblíže pravdě je výrok, že francouzská nadvláda nad Indočínou skončila: 
 
a) kvůli tzv. incidentu v tonkinském zálivu 
b) kvůli bitvě u Dien Bien Phu 
c) kvůli suezské krizi 
d) kvůli francouzskému vetu britské účasti v ES 
e) kvůli rozpadu IV. republiky 
 
53. Pojem „PROHIBICE“ označuje: 
 
a) proces vytváření ústavních dodatků v USA na konci 18. století 
b) zákaz prodeje alkoholických nápojů v meziválečných Spojených státech 
c) hnutí za zrušení otroctví v USA před občanskou válkou 
d) formální proces odvolání prezidenta USA z jeho funkce 
e) přistěhovalecké zákony přijímané po roce 1945 



54. Českou společnost Unipetrol koupila  
 
a) rakouská společnost ÖMV 
b) maďarská společnost MOL 
c) ruská společnost Gazprom 
d) polská společnost Orlen 
e) německá společnost Ruhrgas 
 
55. Zaškrtněte správnou časovou posloupnost: 
 
a) Vídeňský kongres-bitva u Lipska-chartistické hnutí ve Velké Británii-začlenění Finska do Ruska-vznik 
samostatného Řecka 
b) bitva u Lipska- chartistické hnutí ve Velké Británii-začlenění Finska do Ruska-vznik samostatného 
Řecka-Vídeňský kongres 
c) vznik samostatného Řecka-Vídeňský kongres-bitva u Lipska- chartistické hnutí ve Velké Británii-
začlenění Finska do Ruska- 
d) začlenění Finska do Ruska-bitva u Lipska-Vídeňský kongres-vznik samostatného Řecka-chartistické hnutí 
ve Velké Británii 
e) chartistické hnutí ve Velké Británii-začlenění Finska do Ruska-bitva u Lipska-Vídeňský kongres-vznik 
samostatného Řecka 
 
56. Termín gerrymandering označuje v anglosaském světě 
 
a) nevyvážené zastoupení obou pohlaví ve státní službě 
b) proces obsazování poslaneckého místa po úmrtí zvoleného poslance 
c) prosazování volebního práva žen 
d) vyjednávání mezi zaměstnavateli a odbory 
e) manipulaci s hranicemi volebního obvodu 
 
 
57.  Které pořadí (rozloha v km2 od největšího k nejmenšímu) je správné 
 
a) Švédsko, Velká Británie, Španělsko, SRN, Itálie,  
b) SRN, Španělsko, Švédsko, Itálie, Velká Británie 
c) Velká Británie, Španělsko, Švédsko, SRN,  
d) Itálie, Španělsko, Švédsko, SRN, Velká Británie 
e) Španělsko, Švédsko, SRN, Itálie, Velká Británie 
 
 
58. Která trojice je správná? 
 
a) Amarcord; Německo v roce nula; Roma 
b) Amarcord; Darmošlapové; Řím, otevřené město 
c) Amarcord; Evangelium podle Matouše, Roma,  
d) Amarcord, Roma, Satyrikon 
e) Amarcord; Darmošlapové, Víkend na Zuydcoote 
 
59. S otázkou režimu překračování hranic EU souvisí slovo 
 
a) Cern 
b) Eureka 
c) Schengen 
d) Erasmus 
e) Unicef 



60.  Které číslo na mapě Severní Ameriky označuje místo, kde se v roce 1836 odehrál poslední 
mexický vojenský pokus zabránit Texasu v získání nezávislosti 
 
a) 2 
b) 6 
c) 9 
d) 11 
e) 12 
 
61. Američané přistáli na Měsíci: 
 
a) v roce, kdy došlo k intervenci vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa 
b) rok po vystoupení Francie z vojenských struktur NATO 
c) v roce, kdy došlo k prvnímu sovětsko-čínskému vojenskému střetu na Ussuri a Amuru 
d) rok po ukončení II. Vatikánského koncilu 
e) v roce, kdy v Polsku došlo ke krvavým dělnickým bouřím na baltickém pobřeží 
 
62. Přiřaďte správně autora k jeho dílu:  
 
1. George Orwell   A. Demokracie v Americe 
2. Hannah Arendt   B. Otevřená společnost a její nepřátelé 
3. Alexis de Tocqueville   C. O banalitě zla 
4. Karl Popper    D. Hold Katalánsku 
5. Aldous Huxley    E. Konec civilizace 
Možnosti: 
a) 1E – 2D – 3C – 4B – 5A 
b) 1A – 2C – 3E – 4C – 5B 
c) 1B – 2E – 3B – 4A – 5C 
d) 1D – 2C – 3A – 4B – 5E 
e) 1C – 2E – 3B – 4A – 5D 
 
63. Pod kterým číslem na mapě Severní Ameriky se skrývá místo bitvy u Gettysburgu v červnu 1863 
 
a) 3 
b) 4 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 
64. Označte správný výrok 
 
a) V květnu 2006 byl schválen rozpočet EU na léta 2007-2009  
b) V květnu 2006 byl schválen rozpočet EU na léta 2007-2010 
c) V květnu 2006 byl schválen rozpočet EU na léta 2007-2011 
d) V květnu 2006 byl schválen rozpočet EU na léta 2007-2012 
e) V květnu 2006 byl schválen rozpočet EU na léta 2007-2013 
 
65. Které číslo na mapě Evropy označuje místo, podle kterého dostala jméno republikánská fáze 
meziválečných německých dějin 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 



 
 
 

 


