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 DŮLEŽITÉ! 
 
1 – Vyplňováním testu dokládáte, že jste zcela zdrávi a nebudete při odvolání 
uplatňovat zdravotní důvody. V opačném případě okamžitě odevzdejte test a 
odeberte se k lékaři.  
2 – Zkontrolujte si, že máte kompletní test, který obsahuje celkem 35 otázek 
týkajících se oborových znalostí a zadání eseje. 
3 – S výjimkou přidělených psacích potřeb není při testu dovoleno používat 
jakýchkoliv dalších pomůcek, a to ani vlastní psací potřeby, kalkulačky, tabulky, 
mobilní telefony a jiné prostředky. 
4 – Na skórovací list, test a esej se student nepodepisuje, kolonka podpis 
skórovacího listu je pro pedagogický dozor. Na skórovací list vyplňte pouze typ 
testu, a to velkými písmeny. 
5 – Nerespektování výše uvedených pravidel či opuštění zkušební místnosti 
během doby vymezené pro psaní testu je důvodem ukončení přijímací zkoušky. 



 
 

  



 
 

 

 1. Prezidentem Venezuely byl od roku 2013? 

a) Jair Bolsonaro 
b) Christian Fernandez 
c) Juan Gaudio 
d) Hugo Chavez 
e) Nicolas Maduro 

 

2. V systému OSN může přijímat právně závazné rezoluce: 

a) Rada bezpečnosti 
b) Valné shromáždění 
c) Rada bezpečnosti spolu s Valným shromážděním (k přijetí je třeba souhlas obou těles) 
d) Rada bezpečnosti i Valné shromáždění (každé těleso samo za sebe) 
e) ani Rada bezpečnosti ani Valné shromáždění takovou pravomoc nemají 

 

3. Která země čelila v souvislosti s válkou v Etiopii (Habeši) ve 30. letech 20. století 
mezinárodním hospodářským sankcím? 

a) Bulharsko 
b) Egypt 
c) Itálie 
d) Německo 
e) Turecko 

4. Globální ekonomický výkon měřený světovým hrubým domácím produktem (HDP) se 
během prvního roku pandemie COVID-19 (2020): 

a) propadl zhruba o 32% 
b) propadl zhruba o 17% 
c) propadl zhruba o 3% 
d) zvýšil zhruba o 8% 
e) zvýšil zhruba o 19% 

 

5. Klíčovou mezinárodní organizací primárně odpovědnou za dohled nad mezinárodním 
finančním systémem a za podporu makroekonomické stability členských zemí je: 

a) Mezinárodní měnový fond 
b) Mezinárodní rozvojová asociace 
c) Rozvojový program OSN 
d) Světová banka 
e) Světová obchodní organizace 



 
 

6. Který teoretický proud v disciplíně mezinárodní vztahy je nejlépe reprezentován texty 
Andrew Moravcsika, například článkem „Taking Preferences Seriously“ (1997)? 

a) konstruktivismus 
b) liberalismus 
c) marxismus 
d) neorealismus 
e) post-strukturalismus 

 

7. Který z následujících států nepodpořil (hlasoval proti nebo se zdržel) rezoluci Valného 
shromáždění OSN odsuzující ruskou agresi na Ukrajině a požadující stažení ruských vojsk ES-
11/1 z 2. března 2022? 

a) Gruzie 
b) Indie 
c) Maďarsko 
d) Saudská Arábie 
e) Ukrajina 

 

8. Která z následujících zemí nemá suchozemskou hranici s Ruskou federací? 

a) Afghánistán 
b) Finsko 
c) Gruzie 
d) Kazachstán 
e) Mongolsko 

 

9. Který stát není členem uskupení G7? 

a) Austrálie 
b) Francie 
c) Itálie 
d) Japonsko 
e) Kanada 

  



 
 

 

10. Během Kubánské raketové krize v roce 1962 byli reprezentanty USA a SSSR: 

a) Leonid Brežněv a Dwight D. Eisenhower 
b) Leonid Brežněv a John F. Kennedy 
c) Nikita Chruščov a Lyndon B. Johnson 
d) Nikita Chruščov a John F. Kennedy 
e) Josif Stalin a John F. Kennedy 

 

11. Podíl Německa na světovém hospodářském výkonu, měřeno hrubým domácím produktem 
(HDP) v mezinárodních cenách, je přibližně: 

a) 0,1% 
b) 4% 
c) 17% 
d) 24% 
e) 39% 

 

12. Pomocí korelační analýzy modelujeme vztah mezi bohatstvím států a jejich politickým 
režimem (do jaké míry je daný stát demokracií nebo naopak autokracií). Předpokládejme, že 
jsme mezi oběma proměnnými identifikovali silný pozitivní vztah. Pokud korelaci modelujeme 
pomocí nejběžnějšího tzv. Pearsonova korelačního koeficientu r, která hodnota r 
z následujících možností tento silný pozitivní vztah zachytí? 

a) -0,3 
b) 0,02 
c) 0,2 
d) 0,8 
e) 7,3 

 

13. Předsedou/předsedkyní Evropského parlamentu je (duben 2022)? 

a) David Maria Sassolli 
b) Charles Michel 
c) Roberta Metsola 
d) Ursula von der Leyen 
e) Manfred Weber 

  



 
 

 

14. Funkcionalismus je jednou z prvních teorií integrace. Které tvrzení o něm není pravdivé? 

a) Funkcionalismus předpokládá, že rostoucí vzájemná závislost ekonomik si vyžaduje 
institucionalizaci vzájemné spolupráce v nejvíce provázaných sektorech. 

b) Funkcionalismus zavádí pojem spillover. 
c) Předním představitelem funkcionalismu byl David Mitrany. 
d) Funkcionalismus očekává přesun loajality obyvatelstva směrem k nadnárodním 

institucím. 
e) Funkcionalismus tvrdí, že proces integrace je řízen technokraty, ne politickými elitami. 

 

15. Mezi hlavní instituce Evropské unie patří: 

a) Rada Evropy 
b) Evropská rada 
c) Parlamentní rada 
d) Evropský soud pro lidská práva 
e) Vysoký úřad 

 

16. Řádný legislativní postup: 

a) zrovnoprávnil Evropskou komisi a Evropský parlament v procesu přijímání unijní 
legislativy 

b) umožňuje Evropskému parlamentu přehlasovat Radu ve třetím čtení 
c) před třetím čtením zahrnuje jednání Dohadovacího výboru, který se za tímto účelem 

schází čtyřikrát ročně 
d) má tři čtení, ale velká většina legislativních návrhů je přijata v prvním čtení 
e) v případech, kdy některý členský stát vyjádří, že se daný návrh legislativního aktu 

dotýká jeho životních zájmů, ho lze nahradit zvláštním legislativním postupem 
 

17. Soudní dvůr Evropské unie je jednou z klíčových institucí EU. Který z následujících výroků 
pro něj neplatí? 

a) Soudní dvůr EU interpretuje právo Evropské unie na základě žádosti národních soudů 
b) Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku 
c) Soudní dvůr EU dohlíží na zákonnost legislativních návrhů 
d) Soudní dvůr EU přezkoumává zákonnost aktů přijímaných institucemi EU 
e) Soudní dvůr EU zajišťuje, aby členské státy dodržovaly závazky obsažené v 

zakládajících smlouvách 

  



18. Mezi zdroje rozpočtu EU nepatří:

a) cla
b) daň z příjmu nadnárodních korporací
c) podíl na vybrané dani z přidané hodnoty
d) příspěvky členských zemí počítané jako podíl na HND
e) daně z příjmu zaměstnanců institucí EU

19. Součástí pravidel týkajících se vnitřního trhu Evropské unie není:

a) harmonizace standardů všech typů produktů
b) úprava pracovněprávních podmínek vysílaných pracovníků
c) směrnice o službách
d) vzájemné uznávání kvalifikací
e) úprava elektronického obchodu (e-commerce)

20. Mezi současné uprchlické krize podle UNHCR nepatří:

a) ukrajinská krize
b) afghánská krize
c) etiopská tigrajská krize
d) kolumbijská krize
e) rohingyjská (myanmarská) krize

21. Evropský semestr je:

a) dohoda s cílem zvýšit dostupnost, přitažlivost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání a 
vytvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání

b) cyklus koordinace hospodářských, fiskálních a sociálních politik a politik 
zaměstnanosti v rámci EU

c) proces přijímání evropského rozpočtu
d) cyklus koordinace monetárních politik zemí, jejichž měnou je euro
e) proces slaďování výchovy k občanství ve školách v Evropě

22. V reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině přijala EU několik sankčních balíčků. Mezi tyto 
sankce nepatří :

a) zákaz vstupu ruských občanů na území EU
b) uzavření vzdušného prostoru EU všem ruským letadlům
c) pozastavení vysílání státních sdělovacích prostředků Russia Today a Sputnik v EU
d) zákaz dovozu uhlí a dalších tuhých fosilních paliv z Ruska
e) uzavření přístavů EU všem ruským plavidlům 



 
 

 

23. Autor J.C. ve svém článku International Institutions and Socialization in Europe: 
Introduction and Framework (2005) cituje jednoho z respondentů svého výzkumu následovně: 
„Dělat to takhle je správné, i když jsem si to kdysi nemyslel.“ Tímto příkladem ilustruje proces 
socializace a  

a) uvažování aktéra v kontextu logiky výhodnosti 
b) strategické chování aktéra 
c) uvažování aktéra v kontextu logiky vhodnosti 
d) opakovanou hru z teorie her 
e) proces formování preferencí na základě objektivně existujícího zájmu aktéra 

 

24. Stát Izrael vznikl na území tzv. Britského mandátu Palestina: 

a) v rámci mírových dohod po první světové válce (1919) 
b) v průběhu druhé světové války (1943) 
c) v rámci mírových dohod po druhé světové válce (1945) 
d) vyhlášením nezávislého státu a po vítězné válce po ukončení Britského mandátu (1948) 
e) v rámci mírové dohody po tzv. Šestidenní válce (1967) 

 

25. Jaké je očekávání ofensivního realismu ohledně rostoucích materiálních kapacit Číny? 

a) Čína nemůže v dohledné době materiálními kapacitami dostihnout možnosti USA. 
b) Rostoucí moc Číny povede ke stažení USA z oblasti jihovýchodní a východní Asie. 
c) Rostoucí moc Číny povede k stabilnímu bipolárnímu uspořádání. 
d) Rostoucí moc Číny povede k velmocenskému soupeření s USA. 
e) Čína již s ohledem na materiální kapacity předstihla USA a stala se globálním 

hegemonem. 

 

26. Arabské jaro, série protivládních protestů v majoritně arabských zemích, začalo: 

a) v roce 2008 v Íránu 
b) v roce 2010/2011 v Tunisku 
c) v roce 2012 v Egyptě 
d) v roce 2013 v Libyi 
e) v roce 2014 v Maroku 

  



 
 

 

27. Vídeňský kongres byl mezinárodním jednáním, které: 

a) stanovilo mírové uspořádání Evropy po napoleonských válkách 
b) potvrdilo výsadní postavení Svaté říše římské na území mj. dnešního Německa, 

Rakouska a České republiky 
c) definovalo východiska poválečné evropské integrace 
d) potvrdilo výsledky Krymské války 
e) usilovalo o dosažní mocenské rovnováhy vzhledem k rostoucím ambicím nově 

sjednoceného Německa 

 

28. Pokud bychom studovali migraci směřující do Evropy v roce 2015 optikou tzv. Kodaňské 
školy, za sekuritizujícího aktéra bychom nejspíše označili: 

a) syrskou vládu a její mezinárodní spojence (např. Rusko) 
b) uprchlíky z válkou zasažené Sýrie 
c) organizace zaměřující se na bezpečný přechod uprchlíků přes Středozemní moře 
d) populaci jednotlivých evropských zemí, či jejich „tradiční způsob života“ 
e) některé evropské politické elity, které prezentovaly přicházející uprchlíky jako hrozbu 

 

29. Který stát nepatří mezi 9 zemí vlastnících jaderné zbraně? 

a) Francie 
b) Čína 
c) Pákistán 
d) Severní Korea 
e) Austrálie 

 

30. Kimberley Process Certification Scheme nastavil pravidla regulující obchodování s: 

a) ohroženými druhy zvířat 
b) dřevem pocházejícím z nelegálně kácených lesů tropického pásu 
c) diamanty pocházejícími z konfliktních oblastí 
d) zemědělskými produkty, na jejichž pěstování se podílí dětští pracovníci 
e) energetickými surovinami nejasného původu 

  



 
 

 

31. Pokud je obyvatelstvo podrobeno rozsáhlému násilí a selžou mírová opatření k jeho 
ukončení, mezinárodní společenství má právo přistoupit k donucovacím opatřením (včetně 
použití vojenské síly, pokud je to nezbytné), která mají zabránit pokračování tohoto násilí. Tato 
myšlenka charakterizuje mezinárodně uznanou odpovědnost: 

a) za obranu (responsibility to defend) 
b) za ochranu (responsibility to protect) 
c) za prevenci (responsibility to prevent) 
d) za reakci (responsibility to react) 
e) za obnovu (responsibility to rebuild) 

 

32. Řeka Odra tvoří část hranice mezi současným Německem a Polskem od: 

a) sjednocení Německa v 19. století 
b) Versaillské konference 
c) Paktu Ribbentrop-Molotov 
d) Postupimské konference 
e) Brandtovy Ostpolitik v 70. letech 20. století 

 

33. Které z uvedených měst, o které se také bojovalo v dosavadním průběhu války na Ukrajině, 
je významným přístavem na pobřeží Černého/Azovského moře? 

a) Kyjev 
b) Charkov 
c) Záporoží 
d) Doněck 
e) Mariupol 

 

34. Poslední konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu se konala 
ve kterém z následujících měst? 

a) Sharm El-Sheikh, Egypt 
b) Katowice, Polsko 
c) Paříž, Francie 
d) Glasgow, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
e) Marrákeš, Maroko 

  



 
 

 

35. Který z uvedených států nepatří, dle typologie OSN, mezi tzv. nejméně rozvinuté země 
(least developed countries)? 

a) Afghánistán 
b) Mali 
c) Čad 
d) Venezuela 
e) Kambodža 

 

 

 



 
 

 
  


