
  NMgr. POL 

1) Podle francouzského politologa Maurice 

Duvergera prostý většinový volební 

systém silně napomáhá ke vzniku: 

a) občanské společnosti 

b) multipartismu 

c) bipartismu 

d) systému dvou a půl strany 

e) korupčního prostředí 

2) Kdy byl použit ve Francií poporční systém 

pro volbu poslanců? 

a) 1968 

b) 1973 

c) 1986 

d) 1988 

e) 1995 

3) Politický systém Švýcarska je: 

a) prezidentský 

b) poloprezidentský, 

c) parlamentní 

d) poloparlamentní 

e) direktoriální 

4) Strany kádrů neboli kádrové strany 

označují podle M.Duvergera: 

a) komunistické strany 

b) fašistické strany 

c) tradiční křesťansko-demokratické 

strany 

d) tradiční liberální a konzervativní 

strany 

e) tradiční sociálnědemokratické strany 

5) Sdružení nezávislých kandidátů musí pro 

svoji kandidaturu v komunálních vobách v 

ČR 

a) předložit petici s podpisy 

oprávněných voličů, musí jich být 

vždy 7% z celkového počtu obyvatel 

obce 

b) předložit petici s podpisy oprávněných 

voličů, musí jich být vždy 7% z 

celkového počtu oprávněných voličů 

c) předložit petici s podpisy oprávněných 

voličů, musí jich být vždy 7% z 

celkového počtu oprávněných voličů, 

minimálně však 100 

d) předložit petici s podpisy alespoň 7% 

oprávněných voličů, avšak pouze za 

předpokladu, že sdružení doposud 

nemělo zastoupení v zastupitelstvu 

příslušné obce 

e) podat jednorázovou registraci na 

Ministerstvu vnitra a přiložit k ní 

podpisy přípravného výboru 

6) Počet obcí v ČR (resp. české části 

Československa) po roce 1989 vzrostl 

přibližně o 

a) 10% 

b) 30% 

c) 50% 

d) 70% 

e) počet obcí v ČR po roce 1989 nevzrostl 

7) Jaká se aplikuje uzavírací klauzule v 

komunálních volbách v České republice? 

a) 5% 

b) 10% 

c) 3% 

d) záleží na počtu kandidujících 

volebních stran v koalici 

e) žádná 

8) Hannah Arendtová rozvíjí koncept banality 

zla ve svém díle: 

a) Původ totalitarismu 

b) Mezi minulostí a budoucností 

c) Eichmann v Jeruzalémě 

d) O násilí 

e) Vita activa 

9) Který politický myslitel je autorem 

konceptu dělby politické moci na moc 

výkonnou, zákonodárnou a soudní? 

a) Aristotelés 

b) Cicero 

c) John Locke 

d) James Madison 

e) Montesquieu 

10) Premiéra Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska jmenuje 

panovník 

a) na návrh mluvčího Dolní sněmovny 

b) na návrh odstupujícího premiéra 

c) na návrh lorda kancléře 
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d) na návrh předsedy politické strany, 

která vyhrála parlamentní volby 

e) z vlastní iniciativy 

11) Autorem eseje Dva pojmy svobody je: 

a) Issiah Berlin 

b) Benjamin Constant 

c) John Stuart Mill 

d) Alexis de Tocqueville 

e) John Locke 

12) Mezi prezidenty Spojených států nepatří: 

a) James Madison 

b) Thomas Jefferson 

c) Alexander Hamilton 

d) John Adams 

e) Martin Van Buren 

13) Mezi předsedy vlád členských zemí EU 

patří: 

a) Angela Merkel, Donald Tusk, Jean-

Marc Ayrault 

b) François Hollande, Robert Fico, Petr 

Nečas 

c) Nick Clegg, Mario Monti, Viktor Orbán 

d) David Cameron, José Luis R. Zapatero, 

Angela Merkel 

e) Mariano Rajoy, Radosław Sikorski, 

Silvio Berlusconi 

14) Autorem práce Souostroví Gulag je: 

a) G. Orwell 

b) A. Sacharov 

c) A. Solženicyn 

d) J. Verne 

e) V. Havel 

15) Americký prezident: 

a) má právo vyhlásit válku se souhlasem 

Kongresu USA 

b) má právo vyhlásit válku bez souhlasu 

Kongresu USA 

c) nemá právo vyhlásit válku bez 

souhlasu Senátu Kongresu USA 

d) nemá právo vyhlásit válku bez 

souhlasu Sněmovny Kongresu USA 

e) nemá právo vyhlásit válku  

16) Termín bargaining proposition je spojený s 

autorem: 

a) W. Riker 

b) R. Axelrod 

c) A. de Swaan 

d) M. Laiserson 

e) A. Lijphart 

17) Autorem kategorie atomizovaný stranický 

systém je: 

a) M. Duverger 

b) G. Sartori 

c) M. S. Shugart 

d) J. M. Carey 

e) W. Riker 

18) R. Aron je autorem práce: 

a) Demokracie v Americe 

b) Cesta do nevolnictví 

c) Opium intelektuálů 

d) Nesnesitelné břemeno dějin 

e) Smysl konzervatizmu 

19) Princip suverenity parlamentu vyjadřuje: 

a) převahu parlamentu nad prezidentem 

ve Francii 

b) převahu parlamentu nad vládou ve 

Francii 

c) převahu premiéra nad prezidentem ve 

Francii  

d) převahu parlamentu nad premiérem 

ve Velké Británii 

e) převahu parlamentu nad panovníkem 

ve Velké Británii  

20) Autorem práce Osmnáctý brumaire 

Ludvíka Bonaparta je: 

a) J. J. Rousseau 

b) Voltaire 

c) K. Marx 

d) B. Engels 

e) R. Aron 

21) Zájmová skupina je: 

a) dobrovolná organizace, která se podílí 

na artikulaci a agregaci politických 

zájmů svých členů ve společnosti 

b) dobrovolná organizace, která se podílí 

na zprostředkování politických zájmů 

svých členů 

c) dobrovolná organizace, která vytváří 

nátlak na reprezentanty politické moci 
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d) dobrovolná organizace, která se 

podílí na zprostředkování zájmů 

svých členů ve společnosti  

e) dobrovolná organizace, která se snaží 

v zájmu svých členů ovlivňovat 

politické strany  

22) Termínem bantustan byly označovány: 

a) administrativně-správní jednotky 

Nigérie během britské koloniální 

správy 

b) teritoriální jednotky, které jihoafričtí 

běloši v době apartheidu vyhradili 

pro domorodce 

c) na Berlínské konferenci (1884/1885) 

se tak označovaly všechny africké 

domorodé státy 

d) britské koloniální državy ve východní 

Africe 

e) tento termín nemá žádný význam 

23) Vyberte chronologicky správné pořadí 

ministrů zahraničních věcí ČR: 

a) J. Šedivý – J. Zieleniec – J. Kavan – C. 

Svoboda – A. Vondra 

b) J. Zieleniec – J. Šedivý – J. Kavan – C. 

Svoboda – A. Vondra 

c) J. Zieleniec – C. Svoboda – J. Šedivý – 

J. Kavan – A. Vondra 

d) J. Zieleniec – J. Šedivý – C. Svoboda – 

J. Kavan – A. Vondra 

e) A. Vondra – J. Zieleniec – J. Kavan – J. 

Šedivý – C. Svoboda 

24) Ministrem pro místní rozvoj v ČR nikdy 

nebyl: 

a) Petr Gandalovič 

b) Kamil Jankovský 

c) Jiří Paroubek 

d) Pavel Němec 

e) Vladimír Mlynář 

25) Autorem publikace „Democracies: 

Patterns of Majoritarian and Consensus 

Government in Twenty One Countries“ je: 

a) Robert Dahl 

b) Giovanni Sartori 

c) William Riker 

d) Arendt Lijphart 

e) Joseph Schumpeter 

26) Která dvojice autorů je nejméně logická? 

a) G. Almond – S. Verba 

b) S. M. Lipset – S. Rokkan 

c) M. S. Shugart – M. P. Wattenberg 

d) A. Przeworski – R. Dahl 

e) K. Strøm – W. C. Müller 

27) S kolektivní exekutivou na úrovni obcí se 

nesetkáme: 

a) v Německu 

b) na Slovensku 

c) v Rakousku 

d) v České republice 

e) v Nizozemí 

28) Mezi současné monarchie nepatří: 

a) Japonsko 

b) Island 

c) Švédsko 

d) Austrálie 

e) Saúdská Arábie 

29) Současným hlavou státu Nizozemska je: 

a) královna Beatrix 

b) prezident Mark Rutte 

c) královna Markéta II. 

d) král Vilém Alexandr 

e) král Vilém III. 

30) Mezi funkce vstupů politického systému 

nepatří: 

a) political socialiation 

b) interest articulation 

c) rule making 

d) interest agregation 

e) political communication 

31) David Easton je autorem publikace. 

a) The Politics in Developing Areas 

b) An Introduction to Comparative 

Government 

c) The Civic Culture 

d) Comparative Politics. A 

Developmental Approach 

e) A System Analysis of Political Life 

32) Která kombinace není správná? 

a) G. Sartori – strana mas 

b) R. Katz, P. Mair – kartel stran 

c) J. Charlot – strana notáblů 
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d) O. Kirchheimer – Catch-all Party 

e) M. Duverger – strana kádrů 

33) Ke kritériím polyarchie nepatří: 

a) svoboda projevu 

b) všeobecné volební právo 

c) menšinové veto 

d) svoboda sdružování 

e) volení vládní úředníci 

34) K hlavním představitelům konzervatismu 

nepatří: 

a) Joseph de Maistre 

b) Thomas Hill Green 

c) Benjamin Disraeli 

d) Michael Oakeshott 

e) Roger Scruton 

35) Vyberte takovou variantu, v níž jsou 

zastoupena výhradně statutární města ČR: 

a) Prostějov, Jablonec nad Nisou, Třinec 

b) Liberec, Havlíčkův Brod, Děčín 

c) Zlín, Frýdek-Místek, Svitavy 

d) Opava, Karlovy Vary, Karviná 

e) Most, Tábor, Chomutov

 

 


