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Test zaměřený na ověření znalostí tématu politologie, které studenti 

získali i prací s pracovním listem „Složky státní moci“ 



 
 

 

Test z úvodu do politologie- SKUPINA „A“ 
1. S jakým historickým obdobím souvisejí počátky politického myšlení?  

A. starověk 

B. středověk 

C. novověk 

2. Kdy a kde vznikla politologie jako samostatná vědní disciplína? Doplň. 

3. Který autor se ve své teorii pokusil o výklad tzv. ideálního státu? 

A. Platon 

B. Aristoteles 

C. Machiavelli 

D. Sokrates 

4. Definuj, co zkoumá tzv. pozitivní politologie 

5. Mezi typické metody politologie nepatří 

A. srovnávací metoda 

B. průzkum veřejného mínění 

C. historická metoda  

D. pozorování 

6. Jaké teorie vzniku státu znáš? Pouze vyjmenuj 

7. Následující uvedené náležitosti jsou typické pro stát i organizované pospolitosti 

uvnitř státu, tj. obce a kraje. S výjimkou jedné, kterou má jen stát. 

A. státní aparát 

B.  ohraničené území 

C. občané 

D. ozbrojená moc 

E. státní suverenita 

F. právní subjektivita 

8. Co je to tzv. forma vlády 

A. soubor politických vzorců 

B. způsob organizace státní moci tj. vztah obyvatel ke státní moci a složení nejvyšších 

orgánů 

C. způsob fungování státní moci 

D. územní organizace státu a systém vztahů mezi státem a jeho částmi 

9. Mezi autokratické vlády skupin nepatří 

A. plutokracie  

B. monokracie 

C. ochlokracie 

D.  aristokracie 

 

10. V dualistické monarchii existuje 



 
 

 

A. dělba moci zákonodárné a soudní 

B. dělba moci mezi panovníkem a parlamentem 

C. neexistuje jakákoli dělba moci 

11. Parlamentní monarchií není  

A. Dánsko 

B. Španělsko 

C. Omán 

D.  Japonsko 

 

12. Prostředkem nepřímé demokracie je  

A. referendum 

B. plebiscit 

C. volby 

D.  iniciativa 

13. Co znamená zkratka ČSFR a kdo z uvedených prezidentů byl jejím prezidentem?  

A. Gustáv Husák 

B. Václav Havel 

C. Václav Klaus 

14. V ČR se referendum běžně užívá na úrovni 

A. místní a krajské 

B. celostátní 

C. krajské a celostátní 

D. neužívá se  

15. Přiřaď k obrázkům příslušnou instituci 

A. Okresní soud v Olomouci………….Obrázek č:………….. 

B. Vrchní soud v Olomouci…………..Obrázek č:………….. 

C. Nejvyšší soud v Brně……………….Obrázek č:………….. 

Obrázek 1      Obrázek 2 
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ZDROJE: 

Obrázek č.1: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Budova_Nejvy%C5%A1%C5%A1%C

3%ADho_soudu_%C4%8CR.jpg , autor: Dezidor 

 

Obrázek č.2: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VS_Olomouc.jpg , autor: Fext 

 

Obrázek č.3: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OS_Olomouc.jpg, autor: Fext 
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Test z úvodu do politologie- SKUPINA „B“ 
1. Z které vědní disciplíny se politologie vyčlenila? 

A. sociologie 

B. filozofie 

C. ekonomie 

D. psychologie 

2. Kdy a kde vznikaly první státy? 

3. Se kterou vědou politologie úzce nesouvisí? 

A. Sociologie 

B. filozofie 

C. státověda 

D. logika 

4. Přečti si následující text, urči jeho autora a název díla 

„Kdo získá a chce udržet dané území, musí dbát dvou věcí: Zaprvé, aby vyhladil 

rod dosavadního vladaře, aby neměnil jejich zákony, ani daně… 

Proto si nutno pamatovat, že lidi musíme zahrnout laskavostí, nebo je zničit, neboť 

za drobná příkoří se mstí, ale za velká nemohou… 

Vladař nemusí mít všechny dobré vlastnosti, ale musí umět vzbudit zdání, že je 

má.“ 

5. Co znamená, že státní moc je suverénní a svrchovaná? 

A. závislá, ale neodvozená od žádné jiné 

B. nezávislá a neodvozená od žádné jiné 

C. odvozená od vůle lidu 

6. Jak vznikl stát podle patriarchální teorie? Vysvětli. 

7. Státní občanství  ČR zaniká 

A. narozením 

B. osvojením 

C. nalezením 

D. nabytím cizího státního občanství 

8. Jak se nazývá typ státu, v němž je zaručená dědičná, doživotní vláda 1 

panovníka? 

9. Který z uvedených států není unitární? 

A. ČR 

B. Polsko 

C. Německo 

D. Francie 

10. Mezi absolutistické monarchie nepatří 

A. Omán 

B. Brunej 

C. Svazijsko 



 
 

 

D. Japonsko 

11. Který z následujících výroků o parlamentní republice je pravdivý? 

A. prezident jmenuje soudce a soudce Ústavního soudu na návrh předsedy vlády 

B. prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády 

C. prezident jmenuje prezidenta NKÚ, vláda musí vyjádřit důvěru Poslanecké 

sněmovně 

D. prezident jmenuje soudce Ústavního soudu se souhlasem Senátu, vláda musí 

vyjádřit důvěru Poslanecké sněmovně 

 

12. Jaké typy republiky rozlišujeme a kolik jich přibližně mezi všemi státy na světě 

existuje 

A. absolutní, parlamentní, cca 2/3 všech států 

B. absolutní, parlamentní, kancléřská, cca 1/3 všech států 

C. prezidentská, parlamentní, kancléřská, cca 2/3 všech států 

D. prezidentská, parlamentní, kancléřská, cca polovina všech států 

13. Přiřaď k obrázkům příslušnou instituci 

A. Vrchní soud v Olomouci ………………….Obrázek č:………….. 

B. Okresní soud v Olomouci………………...Obrázek č:………….. 

C. Krajský soud v Olomouci……….………….Obrázek č:………….. 

 

Obrázek 1      Obrázek 2 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Obrázek 3 

14. Jaké složky státní moci v demokracii rozlišujeme, uveď i latinské termíny 

15. V roce 1960 byl změněn název našeho státu na ČSSR. Vysvětli zkratku 

 

 

ZDROJE: 

David, R., Politologie základy společenských věd, 3. přepracované vydání, Olomouc, 

Nakladatelství Olomouc, 1999, 392s. ISBN 80-7182-084-9, strana 47 

                                                               

Obrázek č.1: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KS_Ostrava_-_pobo%C4%8Dka_Olomouc.jpg , autor: 

Fext  

 

Obrázek č.2: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OS_Olomouc.jpg, autor: Fext  

 

Obrázek č.3: Dostupný pod licencí Creative Commons na www  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VS_Olomouc.jpg , autor: Fext 
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