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Ročník: maturitní ročníky
Anotace DUMu: Studijní materiál je určen pro studenty maturitních ročníků společenskovědního
semináře a je v podobě pracovních listů. Cílem je zopakovat základní pojmy, které
se týkají mezinárodních organizací a jejich orgánů.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
Úkol č. I: Podle následujících charakteristik určete, o které mezinárodní organizace se
jedná:
a) Je to nejznámější a celosvětově nejuznávanější mezinárodní organizace, jejímž posláním je
udržování světového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy. Snaží se zajistit
členským státům jejich suverenitu. Poskytuje členským státům i humanitární a rozvojovou
pomoc. Byla založena v roce 1945 v San Franciscu. Hlavní sídlo je v New Yorku.
b) Jde o seskupení, které sdružuje evropské státy a jehož cílem je politická a hospodářská
integrace členských zemí. Tato organizace vznikla na základě Maastrichtské smlouvy. Její
sídlo je v Bruselu.
c) Je nejvýznamnější vojensko-politickou organizací na světě. Byla založena 4. dubna 1949
ve Washingtonu. Sídlo této organizace je v Bruselu. Její členové plánují společnou
obrannou politiku a armády členských států podléhají společnému velení.
d) Je to mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států

zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod.
Vznikla 5. 5. 1949, sídlo má ve Štrasburku.
e) Tato organizace vznikla transformací tzv. Helsinské konference, která přijala v roce 1975
Závěrečný akt. Byl podepsán představiteli 33 států Evropy, USA a Kanadou a pojednával
o otázkách bezpečnosti v Evropě, hospodářské i humanitární spolupráci.

Úkol č. II: Urči, součástí které mezinárodní organizace jsou tyto orgány:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evropský soudní dvůr
Sekretariát
Rada bezpečnosti
Evropský parlament
Evropská rada
Mezinárodní soudní dvůr
Hospodářská a sociální rada
Rada ministrů

Organizace spojených národů

Evropská unie

Úkol č. III: Přiřaďte k danému termínu správnou definici:
1. summit
2. rezoluce
3. poručenství
4. arbitráž
5. ratifikace
6. integrace
7. referendum
8. embargo

a) rozhodnutí, usnesení
b) vyjádření souhlasu/ nesouhlasu občanů
c) proces prohlubování spolupráce mezi jednotlivými státy
d) potvrzení, podepsání; konečný souhlas s mezinárodní dohodou
e) zvláštní forma řešení mezinárodních obchodních sporů
f) omezení suverenity státu ve prospěch jiného
g) donucovací prostředek, zejm. zákaz obchodních styků
h) vrcholné setkání nejvyšších představitelů

Úkol č. IV: Vyberte 1 správnou odpověď:
1. Současný generální tajemník OSN se jmenuje
a) Ban Ki-moon
b) Kurt Waldheim
c) Kofi Annan
2. V roce 1946 byl založen „Dětský fond“, který má zkratku
a) UNEP
b) UNICEF
c) UNESCO
3. V čele Rady NATO stojí:
a) náčelník generálního štábu
b) generální tajemník
c) guvernér
4. Mezinárodní soudní dvůr má sídlo v
a) Paříži
b) Ženevě
c) Haagu

Úkol č. V: Napište, k jakým organizacím patří tato loga:

1.

2.

3.

4.

5.

Úkol č. VI: Doplňte správné údaje:
1. Jako tzv. Bretton-Woodské organizace bývají označovány 2 organizace a to………….
2. World Bank má 2 hlavní složky označované zkratkami………………………………...
3. Jako ropný kartel bývá nazývána organizace……………………………………………
4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má zkratku…………………………
5. NAFTA, CEFTA, EFTA mají společné to, že………………………………………….
6. Hlavním úkolem WTO je……………………………………………………………….
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