31. Vyberte správné tvrzení:
a) Americký Jih před Občanskou válkou byl ekonomicky závislý na vývozu zemědělských
plodin, proto podporoval celkově spíše nízká cla a volný obchod.
b) Americký Jih před Občanskou válkou byl ekonomicky závislý na dovozu zemědělských plodin,
proto podporoval celkově spíše vysoká cla a omezení obchodu.
c) Americký Jih před Občanskou válkou byl ekonomicky závislý na vývozu průmyslových
výrobků, proto podporoval celkově spíš nízká cla a volný obchod.
d) Americký Jih před Občanskou válkou byl ekonomicky závislý na dovozu průmyslových
výrobků, proto podporoval celkově spíše vysoká cla a omezení obchodu.

32. Co nelze označit za jednu z významných příčin porážky USA ve Vietnamské válce?
a) Postupnou ztrátu podpory veřejného mínění pro další pokračování v konfliktu
b) Neschopnost vytvořit v Jižním Vietnamu legitimní funkční demokratickou vládu
c) Trvalou neschopnost amerických vojenských sil zastavit guerillové útoky Vietcongu
d) Vysoké ztráty na životech jihovietnamských civilistů v případě pokračování konfliktu

33. Jaké je postavení rozhodnutí Nejvyššího soudu v právním systému USA?
a) Je závazné pro všechny a lze ho nahradit pouze pozdějším rozhodnutím Nejvyššího soudu
na stejné téma.
b) Je závazné pro všechny, ale prezident ho může se souhlasem obou komor Kongresu vetovat.
c) Je závazné pouze pro Nejvyšší soud a federální policii FBI, která podle něj vykoná rozsudek.
d) Je závazné pro všechny, ale jeho účinnost může až na deset let pozastavit ministr spravedlnosti
(Attorney General).

34. Ve kterých místech tradičně byl a dodnes z velké části je koncentrován americký automobilový
průmysl?
a) širší oblast kolem Los Angeles a San Diega v Kalifornii
b) oblast Velkých jezer
c) oblast kolem New Yorku a Bostonu
d) oblast kolem dolního toku řeky Mississippi

35. Ve kterém z následujících měst je nejspíš nejvyšší procentuální podíl černošského obyvatelstva?
a) Atlanta
b) Los Angeles
c) Houston
d) Boston

36. Která z následující dvojice měst má mezi sebou nejmenší vzdálenost?
a) Los Angeles – Mexico City
b) Miami – Atlanta
c) New York – Boston
d) Chicago – Calgary

37. Který z následujících politiků oficiálně nekandidoval proti Johnu McCainovi na post kandidáta
Republikánské strany pro volbu prezidenta?
a) Rudolph Giuliani
b) Mitt Romney
c) Mike Huckabee
d) Dick Cheney

38.
Mám sen, že jednoho dne na rudých svazích Georgie se synové bývalých otroků bratrsky sesednou k
jednomu stolu se syny bývalých otrokářů. Mám sen, že jednoho dne dokonce i stát Mississippi, stát,
který umdlévá v horku nespravedlnosti, který padá horkem útisku, se promění v oázu svobody a
spravedlnosti.
Mám sen, že jednoho dne mé čtyři děti budou žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své
kůže, ale podle svého charakteru. Dnes mám svůj sen!
Mám sen, že jednoho dne v Alabamě, s jejími odpornými rasisty, s jejím guvernérem, jemuž se pusa
křiví při slovech zprostředkování a zrušení, že jednoho dne právě tam v Alabamě se malí černí kluci
a děvčata budou držet za ruce s bílými kluky a děvčaty jako sestry a bratři. Dnes mám svůj sen!
Mám sen, že jednoho dne každé údolí ať jest vyvýšeno, a všeliká hora i pahrbek ať jest snížen; což
jest křivého, ať jest přímé, a místa nerovná ať jsou rovinou. Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uzří
všeliké tělo spolu, že ústa Hospodinova mluvila. To je naše naděje. To je víra, s níž se vrátím na Jih.
Tento úryvek pochází nejspíše z
a) inauguračního projevu Thomase Jeffesrona z roku 1801
b) proslovu Abrahama Lincolna o osvobození otroků v roce 1863
c) řeči Martina Luthera Kinga z roku 1963
d) předvolební řeči Baracka Obamy z dubna 2008

39. Švédsko v roce 1814
a) postupuje Rusku Petrohrad
b) ztrácí nezávislost a připadá Dánsku
c) předává Polsku kontrolu nad přístavem Gdańsk
d) získává v rámci personální unie Norsko

40. Seřaďte následující události chronologicky (od nejstarší po nejmladší):
1. Charles de Gaulle se stává francouzským prezidentem
2. Winston Churchill se poprvé stává premiérem Velké Británie
3. Frankisté vítězí ve španělské občanské válce
4. Umírá Benito Mussolini
a) 1, 3, 2, 4
b) 4, 2, 3, 1
c) 3, 2, 4, 1
d) 2, 3, 1, 4

41. Celkový hrubý domácí produkt Francie (podle parity kupní síly) činí přibližně
a) 2 biliony (2 x 1012) USD
b) 20 bilionů (2 x 1013) USD
c) 200 bilionů (2 x 1014) USD
d) 2 triliony (2 x 1015) USD

42. Přiřaďte autory k dílům
A) Albert Camus
B) Antoine de Saint-Exupéry
C) Michel Foucault
D) Raymond Aron

1) Demokracie a totalitarismus
2) Dějiny šílenství
3) Mor
4) Moje planeta

a) A4, B3, C2, D1
b) A3, B2, C1, D4
c) A3, B4, C2, D1
d) A4, B2, C1, D3

43. Turín (Torino) je hlavním městem regionu
a) Piemont
b) Kampánie
c) Toskánsko
d) Benátsko

44. Který z následujících výroků týkajících se Španělska není pravdivý?
a) Španělsko je konstituční monarchií.
b) Španělsko má v současnosti levicovou vládu.
c) Některé španělské regiony (tzv. autonomní provincie) usilují o větší míru autonomie na centrální
vládě v Madridu.
d) Španělsko je v současnosti v přepočtu na obyvatele nejchudší ze „starých“ členských zemí
EU (které byly členy Unie před rozšířením v roce 2004)

45. Vyloučení členské země z Evropské unie
a) je podle článku 4 Smlouvy o EU možné pouze pokud členská země dlouhodobě a přes opakovaná
varování ze strany Evropské komise porušuje základní hodnoty Unie, především ochranu
základních lidských práv nebo ochranu menšin, a to jednomyslným rozhodnutím Evropské rady
(země, proti níž je řízení vedeno, se hlasování neúčastní) na návrh Evropského soudního dvora
b) je podle protokolu č. 15 ke Smlouvě o EU možné pouze pokud členská země dlouhodobě a přes
opakovaná varování ze strany Evropské komise neimplementuje směrnice týkající se čtyř svobod
jednotného vnitřního trhu, a to jednomyslným rozhodnutím Evropské rady (země, proti níž je řízení
vedeno, se hlasování neúčastní) na návrh Evropské komise
c) je možné v obou uvedených případech
d) není možné

46. Rozpočet Evropské unie dosahuje úrovně přibližně
a) 1 % celkového HDP Evropské unie
b) 10 % celkového HDP Evropské unie
c) 20 % celkového HDP Evropské unie
d) 30 % celkového HDP Evropské unie

47. Ve které z těchto zemí nikdy neproběhlo celostátní referendum k otázce týkající se evropské
integrace, které skončilo záporným výsledkem?
a) ve Francii
b) ve Velké Británii
c) v Dánsku
d) v Irsku

48. Kdy bylo založeno Rakouské císařství ?
a) 1804, v důsledku zániku Svaté říše římské národa německého
b) Na Vídeňském kongresu 1815, jako výsledek porážky Napoleona
c) V roce 1848 jako výsledek revoluce, prvním císařem František Josef I.
d) Po prusko – rakouské válce v roce 1866

49. Který výrok je věcně nesprávný?
a) Člověk, který se v roce 1900 vypravil do města Breslau, se ocitl v Německu
b) Člověk, který se v roce 1900 vypravil do města Danzig, se ocitl v Německu
c) Člověk, který se v roce 1900 vypravil do města Laibach, se ocitl v Německu
d) Člověk, který se v roce 1900 vypravil do města Memel, se ocitl v Německu

50. Který z následujících výroků není pravdivý
a) SRN vstoupila do OSN společně s NDR
b) Rudi Dutschke byl významným protagonistou radikálního hnutí v SRN konce 60. let
c) Hallsteinova doktrína zakazovala sloučení Německa a Rakouska
d) Rozhovory „2 + 4“ se týkaly sjednocení Německa na počátku 90. let 20. století

51. SRN se v posledních letech potýkala především s:
a) Příliš rychlým růstem HDP a jím způsobeným přebytkem kapitálu
b) Vysokou nezaměstnaností především ve východních částech země
c) Dramatickým propadem vývozu domácích průmyslových výrobků
d) Vysokou inflací způsobenou stoupajícími cenami nerostných surovin

52. Významným malířem není
a) Paul Klee
b) Oskar Kokoschka
c) Edvard Munch
d) Herbert von Karajan

53. Která dvě města leží v jiných spolkových zemích
a) Zwickau a Chemintz
b) Hamburg a Bremen
c) Stuttgart a Heidelberg
d) Düsseldorf a Bielefeld

54. Současná spolková vláda v SRN je tvořena koalicí
a) CDU/CSU a SPD
b) CDU/CSU a FDP a Zelení
c) SPD a Zelení a FDP
d) CDU/CSU a PDS

55. Oblast kolem města Terstu byla po roce 1954 rozdělena mezi:
a) Jugoslávii a Itálii
b) Jugoslávii a Maďarsko
c) Jugoslávii a Německo
d) Jugoslávii a Rakousko

56. Které z uvedených měst není námořním přístavem země ležící u uvedeného moře?
a) Gdyně-Polsko-Balt
b) Drač-Albánie-Jadran
c) Archangelsk-Rusko-Bílé Moře
d) Tiraspol-Moldova-Černé moře

57. Který z uvedených politiků nebyl nikdy prezidentem?
a) Ivan Gašparovič
b) Ferenc Gyurcsányi
c) Lech Kaczyński
d) Boris Tadić

58. Největší část příjmů ruského státního rozpočtu pochází z:
a) zemědělství
b) exportu ropy a plynu
c) zahraničních dotací
d) těžby diamantů

59. Která menšina nežije na území u ní uvedeného státu?
a) Kašubové –Polsko
b) Huculové - Rumunsko
c) Evenkové - Estonsko
d) Gagauzové-Moldova

60. Na bukurešťském summitu NATO na jaře 2008 bylo bez výhrad akceptováno perspektivní
členství:
a) Albánie a Makedonie
b) Chorvatska a Gruzie
c) Albánie a Chorvatska
d) Gruzie a Makedonie

JAZYKOVÝ TEST - ANGLIČTINA – DRUHÝ JAZYK
French and Indian War was the North American chapter of the Seven Years' War. The name refers to the
two main enemies of the British: the royal French forces and the various American Indian forces. The
conflict, the fourth such colonial war between the kingdoms of France and Great Britain, resulted in the
British conquest of all of New France east of the Mississippi River, as well as Spanish Florida. The outcome
was one of the most significant developments in the persistent Anglo-French Second Hundred Years' War.
To compensate its ally, Spain, for its loss of Florida, France ceded its control of French Louisiana west of the
Mississippi. France's colonial presence north of the Caribbean was reduced to the tiny islands of Saint Pierre
and Miquelon.
The conflict is known by several names. In British North America, wars were often named after the sitting
British monarch, such as King William's War or Queen Anne's War. Because there had already been a King
George's War in the 1740s, British colonists named the second war in King George's reign after their
opponents, and thus it became known as the French and Indian War. This traditional name remains standard
in the United States, although it obscures the fact that American Indians fought on both sides of the conflict.
American historians generally use the traditional name or the European title (the Seven Years' War), and
have also invented other, less frequently used names for the war, including the Fourth Intercolonial War and
the Great War for the Empire.
In Great Britain and France, the North American theatre of the Seven Years' War war usually has no special
name, and so the entire worldwide conflict is known as the Seven Years' War (or the Guerre de sept ans).
The "Seven Years" refers to events in Europe, from the official declaration of war in 1756 to the signing of
the peace treaty in 1763. These dates do not correspond with the actual fighting in North America, where the
fighting between the two colonial powers was largely concluded in six years, from the Jumonville Glen
skirmish in 1754 to the capture of Montreal in 1760.
Causes
* Both New France and New England wanted to expand their territories with respect to fur trading and other
pursuits that matched their economic interests.
* Using trading posts and forts, both the British and the French claimed the vast territory between the
Appalachian Mountains and the Mississippi River, from the Great Lakes to the Gulf of Mexico, known as the
Ohio Country. (English claims resulted from royal grants which had no definite western boundaries. The
French claims resulted from La Salle's claiming the Mississippi River for France - its drainage area includes
the Ohio River Valley.)
* Both European countries took advantage of Native American factions to protect their territories and to keep
each other from growing too strong.
* The English colonists feared papal influence in North America (New France was administered by French
governors and Roman Catholic hierarchy, and missionaries such as Armand de La Richardie were active
during this period). For the predominantly Protestant British settlers, French control over North America
could have represented a threat to their religious and other freedoms provided by English law.
* The French feared the anti-Catholicism prevalent among English holdings. In this period, Catholicism was
still enduring persecution under English law.
* There were many differences in ideology between the French, Catholic colony, and the English, Protestant
colony.
* The French-Canadians were fighting to protect their colony's power, policies and socio-economy.
* Newfoundland's Grand Banks were fertile fishing grounds and coveted by both sides. The conclusion of
this war would see France keeping only the islands of Saint Pierre and Miquelon, allowing them access to the
Grand Banks to this day.
War
The French and Indian War was the last of four major colonial wars between the British, the French, and
their Native American allies. Unlike the previous three wars, the French and Indian War began on North
American soil and then spread to Europe, where Britain and France continued fighting. Britain officially
declared war on France on May 15, 1756, marking the beginnings of the Seven Years' War in Europe. Native
Americans fought for both sides, but primarily alongside the French (with one exception being the Iroquois
Confederacy, which sided with the American colonies and Britain). The first major event of the war was in
1754. Major George Washington, then twenty-one years of age, was sent to negotiate boundaries with the
French, who did not give up their forts. Washington led a group of Virginian (colonial) troops to confront the
French at Fort Duquesne (present day Pittsburgh). Washington stumbled upon the French at the Battle of
Jumonville Glen (about six miles (10 km) NW of soon-to-be-established Fort Necessity), and in the ensuing

skirmish, a French Officer (Joseph Coulon de Jumonville) was killed, news of which would have certainly
provoked a strong French response. Washington pulled back a few miles and established Fort Necessity. The
French forced Washington and his men to retreat. Meanwhile, the Albany Congress was taking place as
means to discuss further action.
Edward Braddock led a campaign against the French at Fort Duquesne in 1755; Washington was again
among the British and colonial troops. Braddock employed European tactics: bold, linear marches and firing
formations. This led to disaster at the Monongahela, where the French and natives, though heavily
outmanned and outgunned (the British had a heavy cannon), used superior tactics (using the trees and bushes
as cover) to gun down and rout the British. Braddock was killed; Washington, despite four close calls,
escaped unharmed and led the survivors in retreat. This stunning British defeat heralded a string of major
French victories over the next few years, at Fort Oswego, Fort William Henry, Fort Duquesne, and Carillon,
where veteran Montcalm famously defeated five times his number. The sole British successes in the early
years of the war came in 1755, at the Battle of Lake George, which secured the Hudson Valley; and in the
taking of Fort Beauséjour (which protected the Nova Scotia frontier) by Lieutenant Colonel Robert
Monckton. An unfortunate consequence of the latter was the subsequent forced deportation of the Acadian
population of Nova Scotia and the Beaubassin region of Acadia.
The year 1756 brought with it William Pitt, Secretary of State of Great Britain. His leadership, and France's
continued neglect of the North-American theater, eventually turned the tide in favor of the British. The
French were driven from many frontier posts such as Fort Niagara, and the key Fortress Louisbourg fell to
the British in 1758. In 1759, the Battle of the Plains of Abraham gave Quebec City to the British, who had to
withstand a siege there after the Battle of Sainte-Foy a year later. In September of 1760, Pierre François de
Rigaud, Marquis de Vaudreuil-Cavagnal, the King's Governor of New France, negotiated a surrender with
British General Jeffrey Amherst. General Amherst granted Vaudreuil's request that any French residents who
chose to remain in the colony would be given freedom to continue worshiping in their Roman Catholic
tradition, continued ownership of their property, and the right to remain undisturbed in their homes. The
British provided medical treatment for the sick and wounded French soldiers and French regular troops were
returned to France aboard British ships with an agreement that they were not to serve again in the present
war.
Outcome
Though most of the North American fighting ended on September 8, 1760, when the Marquis de Vaudreuil
surrendered Montreal — and effectively all of Canada — to Britain (one notable late battle allowed the
capture of Spanish Havana by British and colonial forces in 1762), the war officially ended with the signing
of the Treaty of Paris on February 10, 1763. The treaty resulted in France's loss of all its North American
possessions east of the Mississippi (all of Canada was ceded to Britain) except Saint Pierre and Miquelon,
two small islands off Newfoundland. France regained the Caribbean islands of Guadeloupe and Martinique,
which had been occupied by the British. The economic value of these islands was greater than that of Canada
at the time, because of their rich sugar crops, and the islands were easier to defend. Spain gained Louisiana,
including New Orleans, in compensation for its loss of Florida to the British.
Also, Britain gained control of French Canada, a colony containing approximately 65,000 French-speaking,
Roman Catholic residents. Early in the war, in 1755, the British had expelled French settlers from Acadia
(some of whom eventually fled to Louisiana, creating the Cajun population). Now at peace, and eager to
secure control of its hard-won colony, Great Britain found itself obliged to make concessions to its newly
conquered subjects; this was achieved with the Quebec Act of 1774.
The European theatre of the war was settled by the Treaty of Hubertusburg on February 15, 1763. The war
changed economic, political, and social relations between Britain and its colonies. It plunged Britain into
debt, which the Crown chose to pay off with tax money from its colonies. These taxes contributed to the
beginning the American Revolutionary War.

Zaškrtněte v mřížce písmeno označující správnou odpověď – správnou odpovědí se rozumí taková,
která vychází z pochopení textu, nikoliv z vaší znalosti tématu, o kterém text vypovídá
61. Protiklad mezi protestanty a katolíky v Severní Americe
A) nehrál v Sedmileté válce žádnou roli
B) se stal příčinou Sedmileté války
C) byl jednou z příčin konfliktu
D) byl urovnán až po vzniku Spojených států
62. K vítězství Britů v Severní Americe přispělo/y
A) lineární strategie vedení války
B) vůdcovské schopnosti ministerského předsedy Pitta
C) špatný výcvik francouzského vojska
D) to, že se Francouzi soustředili na dobytí Martiniku a Guadeloupe
63. Sedmiletá válka byla pro Británii velice nákladná. To způsobilo, že
A) byli Britové nuceni odstoupit Louisianu Španělům
B) byli Britové nuceni připustit katolický charakter francouzské Kanady
C) američtí kolonisté ucítili slabost Británie a rozhodli se vyhlásit nezávislost
D) se změnily vztahy mezi mateřskou zemí a jejími koloniálními državami
64. Britové předali Lousianu Španělům, protože chtěli
A) posílit odvěké protivníky Francouzů
B) nahradit Španělům ztrátu Floridy
C) nahradit Francouzům ztrátu Québeku
D) Španělům poskytnout významný přístav New Orleans
65. Britský velitel Braddock
A) se – spolu s Georgem Washingtonem – stal hlavním strůjcem vítězství Britů
B) bojoval nejen proti Francouzům, ale i proti alianci mnoha indiánských kmenů
C) vedl tažení proti Francouzům u Pittsburghu
D) uplatňoval taktiku, jaká připomíná moderní partyzánskou válku
66. Martinik a Guadeloupe měly v 18. století
A) větší hospodářský význam než dnešní Kanada
B) stejný hospodářský význam jako dnešní Kanada
C) zandebatelný hospodářský význam
D) větší hospodářský význam než dnešní Kanada, protože se tam pěstovala rýže
67. V době Sedmileté války bylo římskokatolické náboženství v Británii
A) pronásledováno
B) povoleno, ale jeho stoupenci znevýhodňováni
C) na ústupu
D) povoleno, ale ze Severní Ameriky byli vykazováni francouzští katoličtí misionáři
68. Hlavní boje Sedmileté války v Severní Americe skončily v roce
A) 1774, schválením Quebeckého zákona
B) 1762, dobytím Havany
C) 1763, uzavřením Hubertusburské mírové smlouvy
D) 1760, po dobytí Montrealu
69. Američtí indiáni
A) bojovali všichni na straně Francouzů
B) bojovali většinou na straně Francouzů
C) s výjimkou Irokézské konfederace bojovali většinou na straně Francouzů
D) se války účastnili pouze z donucení, neboť ji považovali za spor mezi bělochy
70. V důsledku Sedmileté války přišla Francie
A) o všechny své državy na sever od Karibského moře
B) o všechny své državy na sever od Karibského moře a o Martinik a Guadeloupe
C) o všechny své državy na sever od Karibského moře s výjimkou dvou ostrůvků
D) o Louisianu a o město, které se dnes jmenuje Pittsburgh

JAZYKOVÝ TEST - FRANCOUZŠTINA – DRUHÝ JAZYK
On estime à deux millions le nombre de citoyens ottomans de confession arménienne vivant dans
l’empire à la veille de la Première guerre mondiale. À l’issue du conflit, entre la moitié et les deux
tiers de cette communauté avait physiquement disparu au cours d’un processus de déportation des
populations décidés et organisé par le régime de Constantinople. Même si le chiffre des victimes
n’est pas encore établi avec une parfaite exactitude, on doit considérer que plus d’un million de
personnes (selon la quasi-totalité des spécialistes, 300 000 selon les estimations établies par les
autorités ottomanes en 1919) ont été les victimes directes de massacres perpétrés sur des critères de
race et ont péri dans des violences dont de nombreux témoignages autorisés soulignent le caractère
effrayant.
La culpabilité du gouvernement des Jeunes-Turcs et de l’État ottoman qu’il contrôlait est établie, à
la fois dans l’assassinat de masse des Arméniens à la faveur de ses déportations, mais aussi dans la
volonté de détruire un peuple qui pouvait représenter une menace pour l’irrédentisme turc, le
nationalisme musulman et la dictature unioniste. La Grande Guerre a systématisé un processus
émergé à la fin du XIXe siècle et favorisé par l’échec de la démocratisation de l’empire en 1878.
Avec la pression croissante des puissances européennes sur l’empire, consécutive à la signature du
traité de Berlin, les Arméniens ont perdu progressivement, par réaction nationaliste, leur statut de
communauté privilégiée (dhimmi). Entre 1894 et 1896, ils subirent massacres à grande échelle qui
causèrent la mort violente de plus de 100 000 personnes, sans compter les blessés et les familles
condamnés à mourir de faim dans des régions dévastées. „Le caractère prémonitoire des massacres
d’Abdül-Hamîd“ (Dadrian) tient en particulier à une pratique systématique de spoliation des biens
arméniens créant alors une très forte vulnérabilité des populations au massacre, un processus
dénoncé à l’époque par des intellectuels français. Les opinions publiques européennes se sont
élevées contre cette politique du meurtre collectif réalisée dans plusieurs régions de l’empire, et ont
souligné, documents à l’appui, la responsabilité des fonctionnaires et des responsables ottomans, au
premier rang desquels le sultan Abdül-Hamîd. Elles ont aussi mis en cause la faiblesse de leurs
propres gouvernements, soucieux avant tout de protéger leurs intérêts économiques et
diplomatiques auprès de la Porte. En avril 1909, des violences sont perpétrées, d’abord à
Constantinople à la faveur de la mutinerie de soldats musulmans dite „incident du 31 mars“, qui
entraîne le massacre de plusieurs milliers d’Arméniens, puis en Cilicie, la „Petite Arménie“ qui
n’avait pas été ravagée en 1894-1896 et où périssent 25 000 Arméniens sous le regard passif des
marins de l’Entente dont les navires mouillaient en rade d’Adana (Arkun in Actualité du génocide
des Arméniens). Engageant la pleine responsabilité du nouveau régime instauré par la révolution de
juillet 1908, ces nouveaux massacres attestent de l’évolution du nationalisme turc considérant le
problème des minorités comme destiné à être réglé par la force et revendiquant la domination de
l’islam dans un empire pourtant forgé dans la tradition du tanzîmât et des principes d’égalité entre
musulmans et non-musulmans. La situation sociale et politique des Arméniens s’aggrave à la suite
des défaites militaires ottomanes dans la guerre des Balkans de 1912, engendrées précisément par le
développement des irrédentismes nationaux. Et, à la veille de la confrontation générale, l’accord du
8 février 1914 en faveur des Arméniens, imposé à la Porte par les Russes, les Français et les
Anglais, les désigne davantage encore comme des „ennemis de l’intérieur“ – suspectés
particulièrement de soutenir les menées moscovites sur les provinces orientales.

Zaškrtněte v mřížce písmeno označující správnou odpověď – správnou odpovědí se rozumí taková,
která vychází z pochopení textu, nikoliv z vaší znalosti tématu, o kterém text vypovídá
61. V náboženské oblasti se turecký nacionalismus na přelomu 19. a 20. století diferencuje od
osmanské tradice a vyvíjí se:
A) k větší toleranci ne-muslimů.
B) k právnímu zakotvení stejných práv muslimů i ne-muslimů.
C) k odmítnutí tradičních zásad rovnosti mezi muslimy a ne-muslimy.
D) k celkově větší netoleranci k ne-muslimům.
62. Během první světové války fyzicky zmizelo
A) 2 miliony Arménů.
B) 1 až 1,3 milionů příslušníků arménské komunity.
C) 500 až 600 tisíc Arménů.
D) 25 000 Arménů.
63. V roce 1878
A) došlo k berlínskému kongresu.
B) začala první fáze demokratizace Osmanské říše.
C) došlo k prvním masakrům Arménů.
D) došlo v Osmanské říši k neúspěšnému pokusu o demokratizaci .
64. Důsledkem smlouvy ve prospěch arménské menšiny, která byla Osmanské říši vnucena
Ruskem, Francií a Anglií v předvečer války, je zvýrazněno vnímání této komunity
A) jako cizorodého prvku
B) jako loajálního subjektu
C) jako vnitřního nepřítele
D) jako spojence Západu
65. Dne 31. března 1909 došlo
A) ke vzpouře arménských policistů.
B) k masakru arménských vojáků.
C) ke vzpouře muslimských vojáků.
D) k násilnostem proti muslimským vojákům.
66. Důležitým momentem vedoucím ke zhoršení sociální i politické situace arménské komunity
v předvečer první světové války byl(a)
A) série vojenských neúspěchů otomanské armády ve válkách na Balkánu
B) generační výměna politických elit u mladoturků
C) soustředěný mediální tlak francouzských intelektuálů
D) stoupající vliv Ruska na Balkáně
67. Abdül-Hamîd
A) byl sultán.
B) byl mladoturecký aktivista.
C) je místo v regionu „Malá Arménie“, kde došlo k velkým masakrům Arménů v letech 1894-6.
D) je jeden z význačných tureckých historiků, zabývajících se problematikou menšin.
68. V předvečer první světové války žilo v Osmanské říši přibližně 2 000 000 občanů
A) arménské rasy.
B) arménské národnosti.
C) arménského původu.
D) arménského vyznání.
69. K masakrům arménské populace na jaře 1909 došlo
A) se souhlasem ruské vlády.
B) navzdory protestům francouzské, ruské a anglické vlády.
C) před očima dohodových námořníků.
D) na přímý rozkaz sultána.

70. Varovnost masakrů z let 1894-1896 spočívá dle citované literatury v tom, že
A) poprvé ukázaly brutalitu muslimské populace.
B) k nim došlo na popud čelních mladotureckých politiků.
C) při nich byly arménské komunity systematicky olupovány, a tak se staly ještě zranitelnějšími.
D) při nich byly poprvé systematicky vražděny i ženy a děti.

JAZYKOVÝ TEST - ITALŠTINA – DRUHÝ JAZYK

Quanti cechi in Italia!
Pavel Nedved e Alena Seredova sono sicuramente i più noti, ma non gli unici: cresce il numero dei
cittadini cechi residenti in Italia
I contatti e gli scambi tra Italia e Repubblica Ceca nascono da lontano, e i viaggi da un paese
all'altro hanno una tradizione più che secolare: già intorno all'anno Mille, infatti, san Adalberto
(sv.Vojtech) viaggiava in Italia e Carlo IV, grande amico del Petrarca, attraversava le Alpi da
imperatore. Il compositore Josef Myslivecek fece di Roma la sua seconda dimora. Non ci si
sorprende, dunque, se per i Cechi ancora dopo tanti secoli l'Italia costituisce più di una semplice
destinazione turistica. E i numeri parlano da soli: lo scorso anno, secondo fonti dell'ufficio ceco del
turismo, circa 500.000 turisti hanno visitato l' Italia. Roma, Venezia e Firenze le città italiane
preferite, con picchi raggiunti a giugno e luglio. Ma c'è anche chi, per scelta di vita o perché non si
accontentava di una breve vacanza, ha deciso di venirci a vivere. Le ultime indagini parlano di più
di 4.000 cechi che risiedono in Italia, più della metà nel Settentrione, mentre il resto diviso tra la
capitale Roma, il centro e le regioni del Sud. Un fenomeno di mobilità crescente che presenta alcuni
aspetti di indubbio interesse: di fatto, oltre che numericamente, ad esere cambiata è soprattutto la
tipologia del residente. Fino a circa dieci anni fa erano soprattutto donne ceche a trasferirsi in Italia
per sposarsi. Oggi, grazie all'apertura delle frontiere e alla libera circolazione, il numero degli
studenti e, in genere, dei giovani cechi in Italia è aumentato in maniera esponenziale.
Alcuni decidono di viverci per alcuni mesi all'anno. Come ha fatto Jakub, neolaureato
venticinquenne di Ceské Budejovice, che da circa un anno si divide tra la Boemia e la Toscana.
„Vivo praticamente sei mesi in Italia e sei mesi in Repubblica Ceca – ci racconta – dopo un anno di
Erasmus fatto a Firenze durante il periodo universitario ho capito che dovevo trovare un'alternativa
al freddo di Ceské Budejovice. Da qui l'idea di venire a svernare in Italia: per metà anno lavoro in
una struttura alberghiera in Italia e per l'altra metà ritorno a casa per seguire i miei studi. Ora però
mi sono laureato e non so che cosa farò in futuro.“ Diverso è il caso di Milena, da più di vent'anni
nel nostro Paese, con marito italiano e figli cresciuti nelle Marche: „Il mio grande timore è che i
miei figli non riescano a mantenere un contatto vivo con la lingua ceca, la lingua dei loro nonni.“
Problematiche dunque diverse, ma legate alle sempre più diverse tipologie di residenti cechi in
Italia. Per far fronte a questo tipo di esigenze, non è dunque casuale che negli ultimi anni sia
cresciuto l'associazionismo italo-ceco, con diverse organizzazioni no-profit nate dall'idea e
dall'entusiasmo di persone di origine ceca che vivono nel nostro Paese. Ricordiamo la
„Associazione Praga“ di Roma, l'„Associazione dei Connazionali e degli Amici della RC“ a
Milano, l'Associazione Culturale RC-Emilia Romagna „Vicolo d'oro“/Zlata ulicka“ con sede a
Bologna, la „Bohemia“ di Napoli, l'“Arca-Amici della Repubblica Ceca Associati“ di Firenze, la
Camera di Commercio e Cultura Italo Ceca di Monza e soprattutto il Centro di Cultura Ceca di
Roma.

Zaškrtněte v mřížce písmeno označující správnou odpověď – správnou odpovědí se rozumí taková, která
vychází z pochopení textu, nikoliv z vaší znalosti tématu, o kterém text vypovídá
61. Svatý Vojtěch
A) kázal o Itálii
B) v Itálii nikdy nebyl
C) byl v Itálii
D) o Itálii se nezajímal
62. Císař Karel IV.
A) bojoval v italských Alpách
B) Itálii navštívil
C) v Itálii nikdy nebyl
D) neznal Franceska Petrarku
63. Josef Mysliveček
A) žil v Itálii, ale ne v Římě
B) byl v Itálii velmi známý
C) napsal Římskou symfonii (byla to jeho 2.symfonie)
D) žil v Římě
64. V roce 2007 navštívilo Itálii
A) více než 4 000 Čechů
B) půl milionu Čechů
C) mnoho Čechů, především na jaře
D) 500 000 Čechů, které zajímaly hlavně pobyty u moře
65. V severní Itálii žije
A) 500 000 Čechů
B) méně než 1 000 Čechů
C) více než 2 000 Čechů
D) 4 000 Čechů
66. V Itálii žije dnes
A) stále více českých studentů
B) především české ženy provdané za Italy
C) hlavně čeští sportovci (jako Nedvěd)
D) více než 4 000 mladých Čechů
67. Student Jakub
A) studoval jeden rok v Itálii
B) chce v budoucnu pracovat nastálo v Itálii
C) hledá alternativu ke svému podnikání v Itálii
D) stále studuje
68. Paní Milena
A) žije kousek od Florencie
B) má strach, že její děti nebudou mít češtinu rády
C) její děti mluví dokonale česky
D) se provdala do Itálie před více než dvaceti lety
69. V Itálii vznikají česko-italská sdružení
A) v Římě
B) protože to zajišťují kulturní dohody
C) protože Češi žijící v Itálii je chtějí a potřebují
D) pro právní ochranu Čechů žijících v Itálii
70. Kontakty mezi Čechy a Italy
A) jsou novějšího data
B) jsou pro náš stát méně významné než kontakty s jinými zeměmi
C) existují již po staletí
D) čeká je velká budoucnost

JAZYKOVÝ TEST – NĚMČINA – DRUHÝ JAZYK
Internet-Aufklärer „Wikileaks“ - Diese Dokumente bergen Sprengstoff
Von Thomas Thiel
Zu Beginn des vergangenen Jahres startete eine Website, vor der die dunklen Mächte der Welt erzittern
sollten. Sie könne, glauben ihre Macher, der mächtigste Nachrichtendienst der Welt werden; im Dienst „der
Völker dieser Erde“. Ziel sei es nicht nur, die Zensur despotischer Regierungen in China, Afrika, Russland
und dem Nahen Osten zu unterlaufen. Es gehe auch darum, in westlichen Staaten Ansprechpartner all jener
zu sein, die „unethisches Benehmen“ in Regierungen und Unternehmen enthüllen wollten. Was Institutionen
verbergen, mache Wikileaks, so der Name der Website, der Welt zugänglich.
Die basisdemokratische Emphase des Portals ähnelt dem Selbstverständnis des Internetlexikons Wikipedia,
an das sich Wikileaks rhetorisch anlehnt, mit dem es jedoch außer der Verwendung der Wiki-Software nichts
zu tun hat. Die Methode von Wikileaks ist es, die politischen Sprengstoff birgt: Die mehr als 1,1 Millionen
Dokumente, die das Portal listet, enthalten vertrauliche und geheime Papiere. Es finden sich Dokumente über
amerikanische Militäroperationen, britische Pläne zur Einführung einer Identity Card; auch ein Schreiben des
bayerischen Justizministeriums über den „Bayerntrojaner“, mit dem man verschlüsselte Internettelefonate
überwachen will, ist einzusehen. Vor allem aber geht es auf Wikileaks um vertrauliche Dokumente, die
Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe belegen sollen. Die meisten tragen das Kürzel BJB die Initialen des Schweizer Bankhauses Julius Bär.
Und dieses Bankhaus bewirkte, dass Wikileaks erstmals in seiner Geschichte gesperrt wurde. Am 18.
Februar verfügte ein Richter in Kalifornien, dass die amerikanische Registrierungsstelle Dynadot die Seite
sperren musste. Allerdings hob der Richter die Verfügung jetzt wieder auf - weil sie zwecklos war.
Wikileaks war über Ausweichportale in anderen Ländern immer erreichbar.
Das Bankhaus Julius Bär wehrt sich gegen die Veröffentlichung von Dokumenten, die von angeblicher
Steuerhinterziehung und Geldwäsche auf den Cayman-Inseln handeln. Die Dokumente entfalten ein düsteres
Panorama: Sie listen geheime Finanztransfers auf, Verhörprotokolle, Anwaltsbriefe, Gerichtsurteile. Es geht
um Beträge von bis zu zweihundert Millionen Dollar, Namen werden genannt, teils sogar mit Anschrift.
Wer die Dokumente der Website zugespielt hat, ist offen, genauso wie die Frage, ob sie echt sind. „Es gibt
Dokumente die echt sind, und welche, die nicht echt sind. Das ist sozusagen ein Mix“, sagt der
Pressesprecher von Julius Bär, Martin Somogyi, wobei die echten Papiere so ausgewählt seien, dass sie die
Bank gezielt in ein schlechtes Licht rückten.. /…/
Sein Fortbestehen über das kalifornische Urteil hinweg feiert Wikileaks als Erfolg der dezentralen Struktur
des Internets, des subversiven Potentials der Netzarchitektur, die staatliche Rechtssysteme übergreift. Doch
es bleiben grundsätzliche Zweifel an dem Prinzip von Wikileaks, anonym Dokumente ins Internet zu stellen
und die Frage nach ihrer Authentizität dem vielzitierten „Wissen der vielen“ zu überlassen: Im
Zusammenspiel der Meinungen und Kommentare sollen sich die Besucher der Website, so meint man bei
Wikileaks, ein Urteil über die Authentizität der Dokumente bilden.
Nicht jeder teilt den Glauben an diese Form der Expertise. Die „Federation of American Scientists“, die
Wikileaks um Beratung bat, lehnte ab. Es sei zu gefährlich, so ihr Vorsitzender Steven Aftergood, geheime
Dokumente auf diese Weise zu veröffentlichen: „Durch das Fehlen verantwortlicher redaktioneller Kontrolle
können Publikationen sehr einfach einen Akt der Aggression oder eine Aufwiegelung zur Gewalt darstellen,
nicht zu erwähnen die Invasion des Privaten oder der Angriff auf den guten Geschmack.“ Wikileaks sei für
den Kampf gegen die Zensur in undemokratischen Regimen gebildet worden, könne in demokratischen
Staaten aber auch antidemokratisch wirken.

Zaškrtněte v mřížce písmeno označující správnou odpověď – správnou odpovědí se rozumí taková, která
vychází z pochopení textu, nikoliv z vaší znalosti tématu, o kterém text vypovídá
61. Wikileak
A) je dle mínění odborníků jedním z nejvlivnějších zpravodajských serverů
B) začala svůj provoz v roce 2000
C) zpřístupňuje široké veřejnosti materiály, které chtěly instituce utajit
D) upozorňuje na cenzuru v řadě regionů světa
62. Co má web Wikileak společného s Wikipedií?
A) počet dokumentů, které web obsahuje
B) používaný software
C) rétorické zdůrazňování demokratičnosti portálu
D) odhalování a rozbor politicky třaskavých témat
63. Web Wikileak se zabývá
A) pouze politickými a vojenskými tématy
B) majetkovými trestnými činy, především pak korupcí
C) tajnými dokumenty státních institucí, které dokazují porušování lidských práv
D) důvěrnými dokumenty, které mají dokázat miliardové finanční delikty
64. BJB
A) je americká banka
B) bránil/a zveřejnění materiálů na Wikileak soudní cestou
C) byl/a usvědčena z praní špinavých peněz a daňových úniků
D) poskytl/a serveru pravé, ale i falešné materiály
65. Martin Somogyi
A) je manažer banky BJB
B) uvítá zveřejnění dokumentů
C) kritizuje výběr zveřejněných dokumentů
D) označuje všechny zveřejněné dokumenty za padělky
66. Steven Aftergood
A) nepovažuje zveřejňování tajných dokumentů za bezpečné
B) podporuje projekt Wikileak
C) podporuje myšlenku ověřování autenticity dokumentů tzv. „věděním většiny“
D) je předsedou skupiny, která ověřuje pravost dokumentů
67. Rozsudek soudu v Kalifornii o zablokování webu Wikileak
A) netrval ani měsíc
B) ohrozil svobodu slova a práva na informace
C) byl účelný
D) měl za následek vytvoření podobných webů jako je Wikileak
68. Riziko zveřejnění dokumentů na Wikileak dle expertů z Federation of American Scientists
A) není v možnosti nabourávání se do soukromí
B) není v možnosti nedemokratického využití dokumentů
C) je v přehnané redakční kontrole
D) je v možnosti podněcování k násilí a agresi
69. Zveřejněné dokumenty BJB na Wikileak
A) prošly registrací amerického úřadu Dynadot
B) obsahují seznamy finančních toků a dopisy soudcům
C) zmiňují částky vyšší než 150 milionů dolarů
D) obsahují protokoly výslechů, jména a popisy osob
70. O pravosti dokumentů má dle Wikileak rozhodovat
A) většina návštěvníků stránek hlasováním
B) rozsudek o autenticitě
C) návštěvníci stránek na základě souhry názorů a komentářů
D) Federation of American Scientists

JAZYKOVÝ TEST - RUŠTINA – DRUHÝ JAZYK
Широко распространено мнение, что на протяжении десятилетия правления Амануллы-хана (19191929 гг.) отношения между Афганистаном и Российской федерацией представляли собой картину
постепенного сближения. В то время как последовавший за ним период Надир-шаха (1929-1933 гг.)
справедливо связывают с поражением CCCР в борьбе за влияние в Афганистане и постепенным
«сползанием» афганской проблемы на периферию советской внешней политики.
С приведенным выше утверждением конечно можно согласиться, но одного его недостаточно для
понимания всей совокупности взаимоотношений Афганистана с его северными соседями в 1920-х гг.
Они были куда более сложными. Речь идет об отношениях этнически близких народов, проживавших
по обе стороны советско-афганской границы, которые развивались довольно интенсивно на
протяжении третьего десятилетия ХХ в., пока в середине 1930-х гг. граница между советской
Средней Азией и Афганистаном не была закрыта наглухо, что фактически прекратило всяческие
контакты между родственными народами. В частности, отношения между Кабулом и Москвой
подверглись серьезным испытаниям после того, как РСФСР, советизировав регион Средней Азии в
1918-1920 гг., на протяжении последующего десятилетия пресекала борьбу населявших его народов
за национальное самоопределение. В ответ Кабул и афганские общественные круги делали попытки
поддержать мусульман-соседей в их борьбе против Советской власти.
Нельзя сказать, что эта тема не исследовалась. В работах Назифа Шахрани (американца афганоузбекского происхождения) и российского ученого Владимира Бойко, однако, даются прямо
противоположные оценки. Если Шахрани в политике Амануллы в отношении Средней Азии
разглядел «искреннюю поддержку и манифестацию исламского сочувствия», то для Бойко это —
недружественный по отношению к России авантюризм, панисламизм и попытка аннексии чужих
территорий.
Поддержка туркестанцев и бухарцев афганцами в 1920-х гг. имела объективные причины.
Афганистан вышел победителем из третьей англо-афганской войны (1919 г.) и его руководитель был
полон энтузиазма и стремления прослыть исламским триумфатором. Эмир Афганистана находился
под сильным влиянием реформаторских идей младоафганцев, в особенности их видного
представителя, журналиста Махмуда Тарзи - тестя Амануллы и ключевой фигуры его окружения.
Модернистское движение младоафганцев впитало в себя как идеи светского реформатора Мустафы
Кемаля Ататюрка, так и Саида Джалалудина Афгани. Последний сформулировал основные
постулаты исламского единства, которые не были чужды всем мусульманским лидерам первой трети
ХХ в.
Модернизация, доступ к передовым технологиям, национализм и некоторые другие реформаторские
идеи того времени были популярны, главным образом, среди элиты афганского общества. Основная
же масса населения была больше подвержена влиянию традиционных компонентов общественного
сознания, таких как идея независимости и объединенного сопротивления общему врагу, то есть
джихада против противников ислама. Естественно, борьба народов советской Средней Азии не могла
не привлечь внимания как простых афганцев, так и их молодого эмира, стремившегося заявить о себе
как о защитнике ислама в регионе.
Идея объединения разрозненных усилий мусульман во имя восстановления попранного величия веры
захватила воображение Амануллы. Амбициозный эмир не был чужд стремления стать первым после
падения Оттоманской империи объединителем мусульманских государств. Неизвестно, какого рода
объединение имел в виду Кабул; можно только догадываться, что афганская правящая династия
видела сильный и независимый Афганистан в центре такого союза. Если на Амануллу оказывала
влияние идея «мусульманского интернационала», то большевики никогда не оставляли идеи
интернационала пролетарского. Причем на каком-то промежутке времени, а именно в 1919-1920 гг.,
эти увлечения совпали во времени. В этот период РФСР, потерпев неудачу в попытках
осуществления «мировой революции» на Западе, поспешила отыграться на Востоке. В то же самое
время Аманулла, воспользовавшись окончанием первой мировой войны и ослаблением Англии,
пытался добиться большей независимости своей страны, которую он спешил видеть лидирующей в
мусульманском мире. Несостоятельность этих идеологизированных и опасных проектов открылась
позже, когда революционный порыв пошел на убыль, уступив место государственному прагматизму.
Напомним, что все это происходило на фоне «дружественных» отношений Ленина и афганского
эмира Аманулла-хана.

Zaškrtněte v mřížce písmeno označující správnou odpověď – správnou odpovědí se rozumí taková, která
vychází z pochopení textu, nikoliv z vaší znalosti tématu, o kterém text vypovídá
61. Afghánský emír se nacházel pod vlivem
A) Mustafa Kemala Atatürka
B) Sajjída Džamáluddína Afgháního
C) mladoafghánského hnutí
D) Muhammada Tarzího, bratra Amanulláha
62. Ruský historik Vladimir Bojko se při hodnocení sovětsko-afghánských vztahů opírá o
A) hodnocení americké historiografie
B) tezi o avanturismu, panislamismu v politice nepřátel Sovětského svazu
C) film a vzpomínky na Amanulláha
D) tezi o panislámské propagandě krále Amanulláha.
63. Hlavní část obyvatel Afghánistánu podporovala
A) Sovětský svaz
B) reformisty
C) evropský vzor
D) džihád s protivníky islámu
64. sovětsko-afghánské vztahy ve 20. letech byly ohroženy protože Sovětský svaz
A) zahájil násilnou sovětizaci
B) překazil jakékoliv plán na národností určení
C) uzavřel společné hranice
D) pomáhal muslimy zaměřené proti králi Amanulláhovi
65. Kdo byl nejvýkonnější armádou v regionu?
A) Vojska Emíra Amanulláha
B) oddíly Sajjída Álima Chána
C) Rudá armáda
D) britská vojska
66. V roce 1919 emír Amanullah porazil
A) Velkou Británii
B) Bucharu
C) Turkestán
D) Sovětský svaz
67. Vztahy Sovětského svazu a Afghánistánu za Nádira Šáha jsou obecně považovány za
A) za lepší než v době krále Amanulláha
B) za horší než v době krále Amanulláha
C) ústup Sovětského svazu z Afghánistánu
D) stále posilující
68. Které slovo nejlépe vystihuje koncepci Amanulláha i Lenina
A) komunismus
B) nacionalismus
C) tradicionalismus
D) universalismus
69. K obratu politiky Sovětského svazu na východ došlo v důsledku
A) zvýšeného zájmu světových velmocí o asijské záležitosti
B) boje proti islámu
C) neúspěchům na západní frontě
D) snahy uklidnit situaci v Afghánistánu
70. Mladoafghánské hnutí bylo převážně zaměřeno na
A) svržení afghánského krále
B) spolupráci se Sovětským svazem
C) modernizační tendence
D) obranu islámu proti sovětskému vpádu

JAZYKOVÝ TEST - ŠPANĚLŠTINA – DRUHÝ JAZYK
ENTREVISTA: EDUARDO MEDINA MORA Fiscal general de México
"Hay regiones donde las mafias disputan la autoridad al Estado"
Un año después de la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de México, la lucha contra el narcotráfico
sigue siendo el mayor desafío del Estado. Eduardo Medina Mora (Ciudad de México, 1957) tiene el mandato
de poner coto a los desmanes de los carteles de la droga, desde su puesto de procurador general de la
República, que reúne competencias del fiscal del Estado y del ministro de Justicia.
En algunos territorios de México, el crimen organizado campa a sus anchas. Hay historias de película: un
convoy de la muerte se adueña durante horas y con total impunidad de la ciudad de Cananea (Sonora); un
comando armado asalta la morgue de Tijuana y se lleva un cadáver; otro grupo de sicarios irrumpe en un
hospital en busca de un herido, tres cantantes de música norteña han sido asesinados en las últimas semanas
y la lista de decapitados en ajustes de cuentas crece imparable. "El esfuerzo del presidente Calderón en su
primer año de Gobierno va dirigido esencialmente a recuperar para los mexicanos el derecho a vivir en paz y
tranquilidad en sus comunidades", dice el procurador.
En su amplio despacho en la avenida de la Reforma, de la Ciudad de México, Medina Mora repasa logros y
fracasos, y habla sin rodeos de debilidad institucional en las fuerzas de seguridad: "Tenemos una policía
altamente fragmentada, con más de 1.600 cuerpos de policía distintos en todo el país".
Pregunta. ¿En qué medida la falta de una policía que genere confianza dificulta la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado?
Respuesta. Es un tema central. En algunas regiones del país, no muy extensas pero sí muy visibles, la
delincuencia organizada, las mafias, le disputan al Estado potestades básicas, como el monopolio del uso de
la fuerza y el derecho exclusivo a cobrar impuestos.
P. ¿Cuáles son los territorios en los que el crimen organizado trata de tú a tú al Estado?
R. La mayor impunidad es en la frontera norte, especialmente en los Estados de Baja California y
Tamaulipas, en los extremos de la costa del Pacífico y de la costa del golfo de México.
P. La impunidad del crimen organizado contrasta con el panorama optimista que dibuja el presidente
Calderón. ¿Peca de triunfalismo el Gobierno a la hora de evaluar la lucha contra el crimen organizado?
R. Creo que no. Hemos golpeado seriamente la capacidad operativa y logística de las organizaciones
delictivas. Los decomisos históricos de cocaína, metanfetaminas, seudoefedrina, marihuana, etcétera, han
sido muy significativos este año. En México, desarticulamos la organización más importante de Occidente de
tráfico de seudoefedrina, materia prima de las metanfetaminas. La organización del chino Zhenli Ye Gon
introducía más de 100 toneladas de seudoefedrina al año.
P. Pero en 2007 han aumentado las muertes violentas.
R. Hubo un aumento en abril y mayo. En periodos posteriores, la disminución fue consistente, con una
tendencia a la baja. El presidente Calderón dijo desde el primer día que ésta sería una batalla a largo plazo,
que costaría mucho esfuerzo, recursos y vidas humanas.
P. ¿Con cuántos muertos termina el año 2007?
R. El problema son las ejecuciones, que son homicidios dolosos cometidos con algún grado de violencia
extrema y que pueden ser atribuibles a la delincuencia organizada. En nuestra cuenta, cerraremos el año con
unas 2.500 ejecuciones. El año pasado terminamos con 2.350.
P. Usted ha denunciado intentos del narcotráfico de interferir en procesos electorales.
R. Es indudable. En Estados como Tamaulipas y Michoacán tenemos datos, denuncias de candidatos que
fueron intimidados o secuestrados, que recibieron amenazas con la pretensión de influir en el resultado y en
la conducta de los contendientes en una elección.
P. ¿Hay gobiernos municipales o estatales penetrados por el narcotráfico?
R. Hay policías municipales que están colapsadas, que funcionan más como un apoyo a las tareas del crimen
organizado que a las tareas de seguridad pública y protección ciudadana. Es ahí donde la responsabilidad de
los gobernadores y alcaldes es mayor.
P. ¿Es un fracaso del Estado que uno de los grandes capos de la droga, como el Chapo Guzmán, se pasee
impunemente en algunas zonas de la República desde que se fugó de la cárcel hace siete años?
R. Es una asignatura pendiente. Este capo del cartel del Pacífico es una figura emblemática, muy visible. Lo
arrestaremos, pero el Chapo Guzmán ya no tiene un papel activo en la organización. Desde luego, su captura
sería de una gran rentabilidad política y mediática, porque su figura es usada como un elemento de
distracción.
P. En la lucha contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico tampoco ha habido grandes logros.

R. México recibe del sistema bancario de Estados Unidos alrededor de 1.000 millones de dólares en efectivo
al año para satisfacer necesidades del propio sistema financiero, y devuelve a EE UU cerca de 17.000
millones de dólares. Hemos rastreado con las autoridades y las instancias de inteligencia estadounidenses
este flujo de efectivo. Una parte puede explicarse por el turismo, transacciones fronterizas y dinero de los
emigrantes mexicanos, pero hay 10.000 millones de dólares [unos 6.800 millones de euros] que cruzaron la
frontera en efectivo que no tienen otra explicación que no sea el narcotráfico.
P. ¿Cómo valora la colaboración de EE UU en la lucha contra el tráfico de drogas?
R. En el aspecto de cooperación internacional, EE UU juega un papel fundamental. México tiene un
problema de narcotráfico inmenso por su vecindad con el primer mercado de drogas del mundo. Hemos
hecho un esfuerzo muy grande y pedimos a EE UU que asuma su responsabilidad. Por ejemplo, en el tráfico
ilícito de armas. El poder de fuego de las organizaciones criminales no se explica sin la adquisición de armas
de alto poder en el país vecino.

Zaškrtněte v mřížce písmeno označující správnou odpověď – správnou odpovědí se rozumí taková, která
vychází z pochopení textu, nikoliv z vaší znalosti tématu, o kterém text vypovídá
61. Jak hodnotí Eduardo Medina Mora spolupráci se Spojenými státy?
A) Výhradně negativně, Spojené státy prodávají do Mexika zbraně, což zhoršuje pozici mexické policie.
B) Není pro řešení současných problémů Mexika zase tak důležitá.
C) Hraje zásadní úlohu, Spojené státy musí nést za situaci ohledně boje proti drogám v Mexiku svůj díl
odpovědnosti.
D) Spojené státy říkají Mexiku, co má dělat, což je jedině dobře.
62. Kolik peněz v hotovosti pocházejících z obchodu z drogami překročí podle Eduardo Medina Mory
každoročně hranici ze Spojených států do Mexika?
A) 1 milión dolarů
B) 1 miliarda dolarů
C) 10 miliard dolarů
D) 17 miliard dolarů
63. V čem zejména spočívá podle Mediny Mory institucionální slabina bezpečnostních struktur v Mexiku?
A) mají k dispozici pouze 1600 mužů
B) nemají dostatek těžkých zbraní a helikoptér
C) každý policista má úplně jinou úroveň vzdělání a praxe
D) jsou rozdrobené do mnoha různých útvarů
64. V jaké situaci se v době rozhovoru nacházel Chapo Guzmán?
A) Byl v té době ve věznici, ze které organizoval trh z narkotiky za spolupráce místních úřadů.
B) Byl na svobodě, ale podle všeho se přestal aktivně podílet na pašování drog.
C) Byl právě zadržen mexickými úřady po útěku z věznice.
D) Byl zastřelen vládními agenty, aby se vyslal jasný politický a mediální signál ohledně nepřípustnosti
pašování drog
65. Jakým způsobem podle Mediny Mory ovlivňují obchodníci s drogami demokratický proces?
A) V některých státech došlo k vyhrožování i únosům jednotlivých kandidátů.
B) Nijak, mexická vláda úspěšně zamezila pronikání pašeráků drog do politiky.
C) Ve státě Tamaulipas došlo k sérii brutálních vražd politiků, kteří se snažili omezit vliv obchodníků
s drogami.
D) Většina mexických politiků spolupracuje s různými drogovými kartely, které jim dávají peníze na volební
kampaně.
66. Která z následujících událostí není v článku citována jako znak vlivu organizovaného zločinu?
A) za poslední rok dramaticky vzrostl počet policistů zastřelených ve službě
B) ozbrojení muži odnesli z márnice v Tijuaně mrtvolu
C) nájemní vrazi vnikli do nemocnice, když hledali zraněného muže
D) v posledních týdnech byli zavražděni tři zpěváci
67. Čím se vlastně zabývá tento článek?
A) organizovaným zločinem v Mexiku
B) mexickou dokonalostí ve fotbale
C) organizovaným zločinem v USA
D) pravděpodobností, že Calderon bude znovu zvolen prezidentem
68. Který problém v článku není zmíněn?
A) drogy
B) násilí
C) praní špinavých peněz
D) prostituce
69. Ve které části Mexika je podle článku nejhorší problém s organizovaným zločinem?
A) jižní
B) východní
C) severní
D) západní
70. Které tvrzení odpovídá pravdě?
A) policie ve všech mexických městech a regionech a krajích spolupracuje s mafiány
B) policie ve všech mexických městech a regionech dodržují zákony a zachovávají pořádek
C) policie v některých mexických městech a regionech spíše spolupracuje s mafiány

D) policie v některých mexických městech a regionech provozuje bordely

