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Pozorně si přečtěte následující ukázky a odpovězte na otázky k nim se vztahující. 

What is a 'state'? Sociologically, the state cannot be defined in terms of its ends. There is scarcely any task that some 

political association has not taken in hand, and there is no task that one could say has always been exclusive and 

peculiar to those associations which are designated as political ones: today the state, or historically, those 

associations which have been the predecessors of the modern state. Ultimately, one can define the modern state 

sociologically only in terms of the specific means peculiar to it, as to every political association, namely, the use of 

physical force.  

'Every state is founded on force,' said Trotsky at Brest-Litevsk. That is indeed right. If no social institutions existed 

which knew the use of violence, then the concept of 'state' would be eliminated, and a condition would emerge that 

could be designated as 'anarchy,' in the specific sense of this word. Of course, force is certainly not the normal or the 

only means of the state-but force is a means specific to the state. Today the relation between the state and violence 

is an especially intimate one. In the past, the most varied institutions have known the use of physical force as quite 

normal. Today, however, we have to say that a state is a human community that (successfully) claims the monopoly 

of the legitimate use of physical force within a given territory. Note that 'territory' is one of the characteristics of the 

state. Specifically, at the present time, the right to use physical force is ascribed to other institutions or to individuals 

only to the extent to which the state permits it. 

1. Podle autora můžeme stát definovat: 

a. s odkazem na jeho cíle  

b. s odkazem na prostředky 

c. s odkazem na cíle i prostředky 

2. Současná situace se liší od minulosti tím, že  

a. užití síly ze strany státu se stalo normální věcí 

b. stát se už nedopouští násilí 

c. stát si úspěšně nárokuje monopol na užití síly  

3. Jiné instituce než stát 

a. nikdy neužívají násilí 

b. užívají násilí v míře, v níž jim to stát dovolí 

c. státu v užívání násilí úspěšné konkurují 

4. Mezi charakteristické znaky státu nepatří 

a. anarchie 

b. násilí 

c. území 

5. Text byl napsán 

a. v první polovině 19. století 

b. ve druhé polovině 19. století 

c. v první polovině 20. století 

The proletariat seizes from state power and turns the means of production into state property to begin with. But 

thereby it abolishes itself as the proletariat, abolishes all class distinctions and class antagonisms, and abolishes also 

the state as state. Society thus far, operating amid class antagonisms, needed the state, that is, an organization of 

the particular exploiting class, for the maintenance of its external conditions of production, and, therefore, 

especially, for the purpose of forcibly keeping the exploited class in the conditions of oppression determined by the 

given mode of production (slavery, serfdom or bondage, wage-labor). The state was the official representative of 

society as a whole, its concentration in a visible corporation. But it was this only insofar as it was the state of that 

class which itself represented, for its own time, society as a whole: in ancient times, the state of slave-owning 

citizens; in the Middle Ages, of the feudal nobility; in our own time, of the bourgeoisie. When at last it becomes the 

real representative of the whole of society, it renders itself unnecessary. As soon as there is no longer any social 

class to be held in subjection, as soon as class rule, and the individual struggle for existence based upon the present 

anarchy in production, with the collisions and excesses arising from this struggle, are removed, nothing more 

remains to be held in subjection — nothing necessitating a special coercive force, a state. The first act by which the 



state really comes forward as the representative of the whole of society — the taking possession of the means of 

production in the name of society — is also its last independent act as a state. State interference in social relations 

becomes, in one domain after another, superfluous, and then dies down of itself. The government of persons is 

replaced by the administration of things, and by the conduct of processes of production. The state is not 'abolished'. 

It withers away.“ 

6. Co vystihuje názor autora na stát: 

a. Stát patří výlučně do otrokářské a feudální společnosti 

b. Stát je projevem třídních protikladů v jakékoli třídní společnosti 

c. Stát se zabývá pouze správou věcí, nad lidmi vládnou konkrétní jednotlivci 

7. V socialistické společnosti podle autora  

a. stát se stane zbytečným, a proto postupně odumře 

b. stát bude pokračovat ve své roli nositele třídní nadvlády 

c. stát okamžitě zruší rozhodnutím vítězných revolucionářů 

8. Donucovací moc státu je podmíněna 

a. Existencí soukromého vlastnictví 

b. Sociálními vztahy 

c. korporacemi 

9. Hlavní rolí státu je podle autora: 

a. byrokratická správa veřejných záležitostí 

b. udržování vykořisťovaných tříd v podřízeném postavení 

c. záruka kontinuity napříč historickými obdobími 

10. Autorem výroku je 

a. Konzervativec 

b. liberál 

c. marxista 

________________________________________________________________________________________ 

11. Prezidentem Spolkové republiky Německo byl v roce 2017 zvolen: 

a. Theodor Heuss 

b. Joachim Gauck 

c. Frank-Walter Steinmeier 

12. Dvoukolový většinový volební systém se nepoužívá: 

a. pro volby do Senátu Parlamentu ČR 

b. pro volbu prezidenta ČR 

c. pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

13. Džaváharlál Néhrú byl předsedou vlády v: 

a. Egyptě 

b. Indii 

c. Izraeli 

14. Předsedou vlády ČSSR během tzv. pražského jara v roce 1968 byl: 

a. Viliam Široký 

b. Ladislav Adamec 

c. Oldřich Černík 

15. Dilma Rousseffová byla do roku 2016: 

a. prezidentkou Brazílie 

b. prezidentkou Kostariky 

c. prezidentkou Ekvádoru 

16. Petr Pithart nikdy nezastával funkci: 

a. předsedy vlády ČR 

b. předsedy Senátu Parlamentu ČR 

c. předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 



17. Která z těchto posloupností prezidentů USA není správná 

a. Bush, Clinton, Bush 

b. Carter, Reagan, Bush 

c. Ford, Reagan, Bush 

18. Prezidentem Slovenské republiky nikdy nebyl: 

a. Ivan Gašparovič 

b. Vladimír Mečiar 

c. Michal Kováč 

19. V Íránu početně převládají 

a. Sunnité 

b. Šíité 

c. Zoroastriáni 

20. Jako druhou republiku označujeme období: 

a. Mezi Mnichovskou konferencí 1938 a okupací Československa 1939 

b. Mezi vyhlášením exilové vlády 1940 a osvobozením Československa 1945 

c. Mezi vyhlášením Košického vládního programu 1945 a osvobozením celého československého území 

1945 

21. Mezi muže 28. října patřil 

a. Eduard Beneš 

b. Karel Kramář 

c. Alois Rašín 

22. Podněstří je mezinárodně neuznávaný kvazistátní útvar na území 

a. Gruzie 

b. Moldávie 

c. Ukrajiny 

23. Tzv. Moskevský protokol nepodepsal 

a. Ludvík Svoboda 

b. Alexander Dubček 

c. František Kriegel 

24. Tzv. Vestfálský mír ukončil 

a. Sedmiletou válku   

b. Třicetiletou válku 

c. Stoletou válku 

25. Všeobecná deklarace lidských práv byla vyhlášena: 

a. 1918 

b. 1945 

c. 1948 

26. Enver Hodža byl komunistickým vůdcem 

a. Bulharska 

b. Albánie  

c. Rumunska 

27. Heliodor Píka byl 

a. vysoký československý důstojník popravený v roce 1949 po politickém procesu 

b. účastník atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha roku 1942 

c. protikandidát Ludvíka Svobody v prezidentské volbě roku 1968 

28. Mezi vůdce mexické revoluce po roce 1910 nepatřil 

a. Emiliano Zapata 

b. Porfirio Díaz 

c. Pancho Villa  

29. Prezidentem Slovenského státu v době druhé světové války byl 

a. Gustav Husák 

b. Josef Tiso 

c. Vavro Šrobár 



30. Mezi agrárníky nepatřil 

a. Antonín Švehla 

b. Rudolf Beran 

c. Karel Kramář 

31. Označení doublespeak pochází z  

a. románu George Orwella 1984 

b. eseje Ericha Fromma Strach ze svobody 

c. románu Arthura Koestlera Tma o polednách 

32. Nobelovu cenu za literaturu obdržel z českých autorů 

a. Jaroslav Seifert 

b. Vladimír Holan  

c. Milan Kundera 

33. Autorem románů Cizinec a Mor je 

a. Jean-Paul Sartre 

b. Albert Camus 

c. Egon Hostovský 

34. Autorem opery Fidelio je: 

a. Ludwig van Beethoven 

b. Antonín Dvořák 

c. Bohuslav Martinů 

35. Charles de Gaulle byl prezidentem Francie v letech 

a. 1939 - 1949 

b. 1949 - 1959 

c. 1959 - 1969 

36. Winston Churchill  

a. obdržel Nobelovu cenu míru 

b. obdržel Nobelovu cenu za literaturu 

c. neobdržel Nobelovu cenu 

37. Režisérem filmu Markéta Lazarová byl 

a. Zdeněk Svěrák 

b. Jiří Menzel 

c. František Vláčil 

38. Hannah Arendtová je autorkou knihy: 

a. Bytí a čas 

b. Původ totalitarismu 

c. Pojem politična 

39. Vlajku Belgie tvoří tři barevné pruhy: 

a. černý bílý červený 

b. černý žlutý červený 

c. zelený bílý červený 

40. Ludvík Vaculík byl v roce 1968 autorem manifestu 

a. Moc bezmocných 

b. Dva tisíce slov 

c. Několik vět 

41. Název masové politické strany ustavené 21. 3. 1939, k níž se oficiálně hlásilo 97 % mužské populace v 

Protektorátu Čechy a Morava 

a. Národní sjednocení 

b. Národní souručenství 

c. Národní strana práce 

42. Poslední císař Rakousko-Uherska byl 

a. Karel I. Habsburský 

b. František Josef I. 

c. Ferdinand d’Este 



43. Myšlenkou přímého vztahu mezi vznikem kapitalismu a reformovaným křesťanstvím se zabývá: 

a. Martin Luther 

b. Karel Marx 

c. Max Weber 

44. Přezdívkou „Rudá pornografka“ bývá označována tato rakouská nositelka Nobelovy ceny za literaturu 

a. Herta Müller 

b. Elfriede Jelinek 

c. Bertha von Sutner 

45. Román Plechový bubínek, který tragikomickým způsobem  vystihuje některé prvky každodennosti  Německa 

během druhé světové války, napsal   

a. Thomas Mann 

b. Günther Grass 

c. Hermann Hesse 

46. Autorem tvrzení Cogito ergo sum. (Myslím, tudíž jsem.) byl filosof 

a. Immanuel Kant 

b. Platón 

c. René Descartes 

47. Autorem souboru obrazů s názvem Slovanská epopej byl 

a. Egon Schiele 

b. Kazimir Malevič 

c. Alfons Mucha 

48. Režisérem filmu Amarcord byl 

a. Michelangelo Antonioni 

b. Federico Fellini 

c. Alberto Moravia 


