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A) 

Písemná část  
- test z volitelného cizího jazyka (30 bodů) 
- integrovaný test z moderních dějin a politických, ekonomických a kulturních reálií (70 bodů) 
  
Test z moderních dějin a politických, hospodářských a kulturních reálií: 
 

1. První mezinárodní odzbrojovací konference se sešla: 
a. roku 1920 v Ženevě 
b. roku 1899 v Haagu 
c. roku 1919 v Paříži 
d. roku 1922 v Janově 
 

2. V tzv. Dreyfusově aféře se významně angažoval francouzský spisovatel: 
a. A. Dumas ml. 
b. E. Zola 
c. H. de Balzac 
d. V. Hugo 
 

3. Uveďte správnou časovou posloupnost: 
a. podpis bezpodmínečné kapitulace německých vojsk v Berlíně – svržení 

atomové pumy na Hirošimu – vstup SSSR do války s Japonskem – začátek 
postupimské konference 

 
b. podpis bezpodmínečné kapitulace německých vojsk v Berlíně – vstup SSSR do 

války s Japonskem  – začátek postupimské konference – svržení atomové 
pumy na Hirošimu 

 
c. začátek postupimské konference – podpis bezpodmínečné kapitulace 

německých vojsk v Berlíně – vstup SSSR do války s Japonskem – svržení 
atomové pumy na Hirošimu 

 
d. podpis bezpodmínečné kapitulace německých vojsk v Berlíně – začátek 

postupimské konference – svržení atomové pumy na Hirošimu – vstup SSSR 
do války s Japonskem 

 
4. Členy Severoamerického pásma volného obchodu (NAFTA) jsou 

a. USA, Kanada a Mexiko 
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b. USA a Mexiko 
c. USA, Kanada 
d. USA, Kanada, Mexiko a Panama 
 

5. Spojeneckému vylodění v Normandii roku 1944 velel generál: 
a. Patton 
b. Pershing 
c. Eisenhower 
d. Montgomery 
 

6. Irské tzv. Velikonoční povstání vypuklo: 
a. roku 1891 
b. roku 1916 
c. roku 1919 
d. roku 1944 
 

7. Mezinárodní olympijský výbor byl založen: 
a. roku 1896 v Athénách 
b. roku 1894 v Paříži 
c. roku 1900 v Londýně 
d. roku 1891 v Olympii 
 

8. Italský  diktátor Mussolini začínal svou politickou dráhu v řadách: 
a. monarchistů 
b. klerikálů 
c. fašistů 
d. socialistů 
 

9. Memel bylo sporné území mezi 
a. Německem a Litvou (litevsky Klajpeda) 
b. Německem a Belgií (vlámsky Eupen a Memel) 
c. Belgií a Nizozemím (nizozemsky Mechelen) 
d. Slovinskem a Rakouskem (Memelgrad) 
 

10. Titul italského krále přijal dosavadní sardinský panovník Viktor Emanuel: 
a. roku 1859 po vítězné válce s Rakouskem 
b. roku 1870 po dobytí Říma 
c. roku 1861 na zasedání italského Národního shromáždění 
d. roku 1866 po získání Benátek 



 

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  

UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE 

 ________________________________________________________________ 

 
Ukázky př i j ímacích  tes tů  » IMS baka lářské s tud ium  
 
 

________________________________________________________________ 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  IMS: ims@fsv.cuni.cz 

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1   tel: 251 080 250  

 

3 

11. Ústava V. francouzské republiky byla přijata: 
a. po skončení světové války roku 1945 
b. v době alžírské krize roku 1958 
c. po studentských nepokojích roku 1968 
d. po pádu prezidenta Ch. de Gaulla roku 1969 
 

12. Gregoriánský kalendář byl v Rusku zaveden: 
a. během reforem Petra I. 
b. po krymské válce 
c. v roce 1918 
d. po vstupu SSSR do Společnosti národů 
 

13. Tvůrcem německé politické koncepce tzv. Mitteleuropy byl: 
a. F. Naumann 
b. K. Adenauer 
c. W. Brandt 
d. G. Stresemann 
 

14. Americký politik Robert F. Kennedy byl zavražděn, když vykonával funkci 
a. guvernéra 
b. senátora 
c. prezidenta 
d. viceprezidenta 
 

15. Pojem numerus clausus označuje  
a. seznam zakázané literatury vydávaný komunistickou cenzurou 
b. závěrečná ustanovení versailleské mírové konference o omezení německé 

armády 
c. zákaz přijímání buržoazních elementů do velení sovětské armády 
d. opatření omezující přístup židů ke vzdělání a státní službě 
 

16. Komunistická internacionála byla rozpuštěna: 
a. v roce uzavření paktu Ribbentrop-Molotov 
b. v roce zahájení německého útoku na Sovětský svaz 
c. v roce ukončení stalingradské bitvy 
d. v roce založení Informbyra 
 

17. Jedna z následujících zemí není německou spolkovou zemí  
a. Dolní Sasko 
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b. Sasko-Anhaltsko 
c. Sasko 
d. Horní Sasko 
 

18. Problémy německé ekonomiky trvají: 
a. přes rychlý růst německého exportu  
b. v důsledku stagnace německého exportu 
c. v důsledku poklesu německého exportu 
d. v důsledku strukturální krize německého exportu 
 

19. Lokalita, kde se 18. 6. 1815 odehrála bitva, v níž byl definitivn ě poražen 
Napoleon, ležela tehdy na státním území: 

a. Belgického království 
b. Francie 
c. Lucemburského velkovévodství 
d. Nizozemského království 
 

20. Do společného dobového kontextu nepatří 
a. Bertha  Suttnerová 
b. Gabi Zimmerová 
c. Klara Zetkinová 
d. Rosa Luxemburgová 
 

21. Kteří ze dvou uvedených lidí nebyli současníky (tj. jejich životy se vůbec 
nepřekrývají v čase): 

a. V. I. Lenin a B. Pasternak 
b. F. M. Dostojevskij a M. Šolochov 
c. J. V. Stalin a A. Solženicyn 
d. A. P. Čechov a N. S. Chruščov 
 

22. Reformní projekt Agenda 2010 je koncepce: 
a. Gerharda Schrödera 
b. Quido Westerwelle 
c. Angely Merkelové 
d. Wolfganga Schüssela 

 
23. Autorem proslulého textu Prohlášení nezávislosti byl americký politik 

a. James Madison 
b. Thomas Jefferson 
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c. George Washington 
d. Alexander Hamilton 
 

24. Vyberte správnou variantu: Konvent 
a. jedná o návrzích na budoucí ústavu EU 
b. jedná mj. o začlenění ČR do EU 
c. sjednává mezinárodní smlouvy mezi EU a OSN 
d. stanoví vzájemnou spolupráci mezi členskými státy EU 
 

25. Jako první v Evropě získaly ženy rovné přímé hlasovací právo jako muži  
a. ve Francii 
b. v Dánsku 
c. ve Finsku 
d. v Belgii 
 

26. Západoněmecká provizorní ústava - Grundgesetz - z roku 1949 
a. byla po sjednocení Německa nahrazena ústavou, přijatou spojeným 

parlamentem 
b. byla po spojení Německa rozšířena o vybrané ústavní zákony NDR z konce 

roku 1989 
c. byla roku 1992 nahrazena ústavou, jak požadovaly velmoci během jednání 2+4 
d. zůstala v platnosti dodnes 
 

27. V čele jednoho evropského státu stál v meziválečném období admirál. Jednalo se o 
a. Řecko 
b. Nizozemí 
c. Portugalsko 
d. Maďarsko 
 

28. Volby do Sněmovny representantů Kongresu USA se konají  
a. podle principu většinového zastoupení každé čtyři roky 
b. podle principu poměrného zastoupení každé dva roky 
c. podle principu většinového zastoupení každé dva roky 
d. podle principu poměrného zastoupení každé čtyři roky 
 

29. OBSE. a  KBSE jsou ve vztahu: 
a. OBSE předcházela KBSE 
b. KBSE předcházela založení OBSE 
c. fungují paralelně vedle sebe 
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d. mezi nimi neexistuje souvislost 
 

30. NATO vzniklo podpisem 
a. Atlantické charty 
b. Pařížské smlouvy 
c. Londýnské proklamace  
d. Washingtonské smlouvy 
 

31. Seřaďte za sebou podle doby vzniku krycí názvy německých operačních plánů z 
konce 30. let a 2. světové války 

a. Fall Weiss - Barbarossa - Fall Grün - Fall Rot 
b. Fall Grün - Fall Weiss - Fall Rot - Barbarossa 
c. Fall Rott - Fall Grün - Fall Rot - Barbarossa 
d. Barbarossa - Fall Rot - Fall  Grün - Fall Weiss 
 

32. Irsko vstoupilo do Evropského hospodářského sdružení 
a. společně s Dánskem 
b. za tři roky po Velké Británii 
c. vstoupilo až do Evropské unie 
d. bylo zakládajícím členem EHS 
 

33. Seřaďte podle počtu obyvatelstva následující státy 
a. Španělsko - Nizozemí - Švédsko – Portugalsko 
b. Švédsko - Španělsko - Nizozemí - Portugalsko 
c. Španělsko - Nizozemí - Portugalsko - Švédsko 
d. Španělsko - Portugalsko - Nizozemí – Švédsko 
 

34. Nejlidnatějším státem USA je  
a. Pennsylvánie 
b. New York 
c. Texas 
d. Kalifornie 
 

35. Sídlem Rady Evropy je 
a. Brusel 
b. Štrasburk 
c. Maastricht 
d. Haag 
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B) 
ústní část zkoušky – orientace v cizojazyčném krátkém textu v druhém cizím jazyce 20 bodů  

• pohovor na základě seznamu četby 20 bodů 
• pohovor ověřující základní orientaci v oboru 20 bodů 

 
C) 
k ústní zkoušce postoupili uchazeči od 56 bodů, po ústní zkoušce byli přijati uchazeči od 100 
bodů.  Přijato bylo 88 uchazečů. 


