
1. Porovnejte tyto mapy: a) současnou politickou mapu Afriky, b) mapu koloniální Afriky, c) 

mapu rozšíření domorodých jazyků v Africe a d) mapu současných úředních jazyků afrických 

zemí. Interpretujete výsledek. 

 

2. Portugalština je jedním z nejrozšířenějších světových jazyků. V jaké zemi žije nejvíce 

rodilých mluvčích? Jak se souborně nazývají portugalsky mluvící země a které to jsou (a 

proč)? 

 

3. Vysvětlete následující výrok: 

„Středozemní moře protéká Francií.“ 

Charles de Gaulle 

 

3. Na Dálném východě je jediná země, která bývala španělskou kolonií. Která to je? Lze uvést 

nějaké kulturní reálie, které by svědčily o někdejším španělském vlivu? 

 

4. Jak známo vietnamština používá pro svůj zápis dominantně latinku. Proč a od kdy? Existují 

i jiná písma, která vietnamština používá?  

 

5. Proč byl sv. František Xaverský označován jako Apoštol indiáský? Kde jako působil? 

 

6. Co je důvodem zvláštního postavení Hongkongu v rámci Čínské lidové republiky? Jaké je 

toto postavení? Existuje v ČLR i jiné město či místo s obdobným statusem? 

 

7. Jaký je oficiální název politického útvaru obecně známého jako Tchaj-wan? Kde leží a jaký 

je jeho vztah s Čínskou lidovou republikou (popište pohled z obou stran)?  

 

8. Co má společného belgický dobrodruh Léon Rom (1859–1924) s novelou Josepha Conrada 

Srdce temnoty, a jako to celé souvisí s Duchem krále Leopolda?  

 

9. Vysvětlete mezinárodněobchodní institut svobodného přístavu. 

 

10. I v ČR si běžně můžete v potravinách koupit Holandské kakao. V Holandsku ale příliš 

kakaovníků nenajdete. Proč se to kakao takhle jmenuje, jaký je původ tohoto označení? 

 

11. Která část Jižní Ameriky je oficiálně součástí Eurozóny? Proč? A jaký je vztah tohoto 

území k EU (např. ohledně pohybu osob, zboží atp.)? 

 

12. Která dvě území v Africe jsou oficiálně součástí Evropské unie a proč? A jaký je jejich 

vztah k EU (např. ohledně pohybu osob, zboží atp.)? 

 

13. Kde se oficiálně užívá měna obecně označovaná jako Pacifický frank a Proč? Jaký je 

původ této měny? 

 

14. V r. 2011 se Francie rozšířila o nové území, ze kterého byl vytvořen nový department 

(jejich celkový počet se tak rozrostl na 101). O jaké území se jednalo a kde leží? Jaký je jeho 

vztah k EU? 

 

15. Původ svastiky je všeobecně spojován s hinduismem (i když je podle všeho starší). Stejně 

tak je známé její zneužití jako nacistického symbolu. Existují i příklady jejího užití v Evropě 

mimo rámec nacismu? 



16. Co mají společného kanadská provincie Québec a americký stát Louisiana?  

 

17. Vysvětlete pojem Demografické revoluce. 

 

18. O jaké historické události zpívá Michal Tučný v písni Blízko Little Big Hornu a Tony 

Linhart v písni Poraněný koleno? A jak s tím souvisí Déšť ve tváři? 

 

19. Ve hře Járy Cimrmana Afrika se česká výprava setkává s kmenem černošských albínů. 

Existují v domorodé populaci subsaharské Afriky albíni? Jaká je příčina tohoto jevu? Jaké je 

jejich postavení v tamní společnosti?  

 

20. V románech o malajském pirátu Sandokanovi od Emilia Salgariho (následně též 

zfilmovaných) vystupuje jako hlavní záporná postava James Brooke označovaný jako bílý 

rádža ze Sarawaku. Jaký je historický předobraz této postavy a co zmíněné označení 

znamenalo? Dalším protivníkem Sandokana byla jistá významná obchodní korporace (rovněž 

existující i ve skutečnosti), která sloužila jako hlavní nástroj pronikání britského vlivu 

v oblasti. O Jakou společnost se jedanlo? 

 

21. Dohledejte aktuální názvy těchto lokalit a uveďte, co motivovalo původní název a co 

vedlo l přejmenování: 

 Formosa 

 Port Arthur 

 Nový Amsterodam 

 Saigon 

 Leopoldville 

 Batavia 

 Kočinčína 

 Nové Holandsko 

 Barma 

 

22. Co byly následující politické celky a kdy a kde se rozkládaly (na území kterých dnešních 

států, a mají tyto dnes něco společného?): 

 Vicekrálovství Nové Španělsko  

 British Raj 

 Francouzská rovníková Afrika 

 Nizozemská východní Indie 

 Vicekrálovství Peru 

 Britská Západní Indie 

 Německá východní Afrika 

 

23. Na Náměstí svornosti v Paříži je centrálně umístěn jistý obelisk. Jaký je jeho původ? 

 

24. Vysvětlete mezinárodněprávní režim Volného moře. 

 

25. Srovnejte mezinárodněprávní režim Arktidy a Antarktidy. 

 

26. Vysvětlete rozdíl mezi dnešní mezinárodněprávní institucí konzula a diplomata 


