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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program N7310 Filologie - Navazující magisterské studium, jednooborové, 

dvouoborové, učitelství SŠ 
 

a) Studijní obor Anglický jazyk a literatura, Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ   
Navazující jednooborová forma studia 

Navazující dvouoborová forma studia 

Kombinace:   

Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Učitelství pro střední školy: 

Kombinace:   

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 

Test z Anglického jazyka a literatury - varianta A 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):       

 

 

PART I – Linguistics (50 points) 

1. Write at least six English plosives using IPA symbols. 

Fortis [………p………],[……t…………],[……k…………] 

Lenis [……b…………],[……d…………],[……g…………] 

 

2. Transcribe these words as pronounced in British English using IPA symbols. Mark stress. 

analyses [..з’næl з si:z.......................] 

symposium [...sim’pзuzi зm.................] 

salmon [......... ...................] 

 

3. Fill in all possible plural forms of the following nouns: 

volcano__volcanoe/noes__________________ curriculum_curricula/curriculums_ 

brother__brothers/brethren_______________   genus______genera________________ 

 

4. Use slashes to divide the word below into morphs and name the types of the morphs 

appropriately: 
paint·er·s 

                                                  root ·wordformative suffix·plural ending 
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5. Rewrite the following sentence so that the reference used becomes generic: 

You should read the books, they are worth it. 

You should read books, they are worth it. 

 

6. Use proper terminology to name the forms highlighted in the following text; use the lines 

below for your answers (to mark a form as „-ing form‟ only is not sufficient): 

Utah is a mecca for mountain-bikers, and getting (1) in the saddle‟s (2) perhaps the best way to 

explore (3) the mountains, red-rock canyons and deserts. The largest and wildest national park is 

Canyonlands, a rugged (4) place with breathtaking vistas. Join a six-day trip with Escape Adventures, 

covering (5) 138 miles and staying in inns or campsites along the way, and you'll really get off the 

beaten track in this sandstone wonderland.  

(1) (de)verbal noun, gerund  (2) present form of the verb “to be” 

(3) to-infinitive    (4) adjective (in –ed form) 

(5) present participle    

 

7. Sentence pattern: analyze the sentence complex in italics down to the clause level and state 

what relation holds between the clauses/units based on their mutual interdependency (the 

information in [...] offers the context): 

[Isaac Newton believed the influence of gravity was instantaneous. Later, Albert Einstein assumed it 

travelled at the speed of light and built his 1915 General Theory of Relativity around the assumption.] 

 If gravity travelled at the speed of light (1) / it would mean (2) / that / if the Sun suddenly vanished 

from the Solar System,(3) / the Earth would remain in orbit for about eight minutes (4) – the time 

taken for light to travel from the star to our planet. [Then, in the absence, Earth would move off in a 

straight line.] 

 

    MC2 (it would mean) 

 

DC1 adverbial (If gravity ...) DC3 noun cl. (that the Earth ...) 

 

       DC4 adv. (if the Sun ...) 

 

         semi-clause appositive (the time ..) 

 

8. Define the lexico-semantic relations which characterise the following pairs: 

crazy / mad     stone / diamond 

synonymy     hyponymy 

course / coarse    front / rear 

homophony     antonymy 

 

9. Explain the differences (e.g. in emphasis, style...) between the following active and passive 

sentences; write your explanation on the line below the pair: 

Many people think that the Prime Minister should resign. 

It is generally thought that the Prime Minister should resign. 
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The first sentence sounds informal and as taken from spoken interaction, the subject is very 

general/vague. The second sentence is impersonal, it sounds formal and as taken from mass 

media discourse. 

___________________________________________________________________________ 

 

Old age is often characterised by vulnerability, little identity, psychological autonomy and personal 

control.  

Vulnerability, little identity, psychological autonomy and personal control often characterise old age.  

The first sentence is impersonal, formal, a typical sample of academic discourse; the second 

sentence is stylistically awkward, the structure is not well-balanced because of a very long 

subject contrasting with a very brief predicate.   

 

10. Read the text and answer the questions bellow:   

As a measure of their personal perception of time in life, 320 participants completed the Lines Test. 

Participants were asked to mark off on a line their perceived present life location between the endpoint 

anchors of birth and death. The percentage of the life span marked was compared with actuarial life 

expectancy to establish a quantitative degree of difference for each respondent. Results indicated a 

significant sex difference in which women across the age range investigated were more accurate as to 

their life location. Results also showed a significant age effect in which older participants consistently 

underestimated their life location to a much greater degree than their younger peers. A second 

investigation presented an amended version of the traditional Lines Test and scaled the actuarial life 

span to each participant’s specific age. The pattern of findings was replicated by this procedure. 

Reasons for this overall pattern of results are discussed in terms of what is currently understood about 

the perception of short intervals of time and the perception of duration across the life span.  

Where can this type of text be found?  a (psychology) journal, academic discourse  

Characterise the target reader intended:  a specialist in the field (researcher, student) 

Which lexical and grammatical features define the style of the text and helped you answer the 

previous questions? 

lexical features: an extensive use of terminology (terms tend to be repeated), no expressive 

vocabulary (expressing emotions, attitudes or evaluation), nominal vocabulary (the core 

meanings are expressed in nouns and adjectives) 

grammatical features: the text is impersonal (the subjects of sentences do not refer  to human 

agents/author(s), which also leads to the frequent use of passive voice. The text provides a 

summary of the research presented and apparently saves space – infinitives and past participles 

are used as sentence condensors. 
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British and American literature (50 points)  
What is “anaphora”? (2 points) 

A rhetorical device involving the repetition of a word or group of words in successive clauses. 

What is “persona”? (2 points) 

Originally a mask or false face of clay or bark worn by actors. In literary and critical jargon it denotes 

the “person” (the “I” of an “alter ego”) who speaks in a poem or novel or other form of literature. 

Name at least four works by John Milton. (4 points) 

For example: Paradise Lost, Paradise Regained, Comus, Samson Agonistes. 

Who was Matthew Arnold? (2 points) 

Victorian poet (“Dover Beach”), literary (“The Study of Poetry”) and cultural critic (Culture and 

Anarchy).  

Name at least three representatives of the Harlem Renaissance. (4 points) 

For example: W. E. B. Du Bois, Alain Locke, Ma Rainey. 

Name at least eight 20
th

 century American poets. (4 points) 

For example: Charles Olson, Robert Frost, e. e. cummings, Elizabeth Bishop, Carl Sandburg, Robert 

Lowell, Randall Jarrell, Marianne Moore. 

Characterize the Gothic novel (name the most important authors, describe its aesthetics). (10 

points) 

For example: European Romantic, pseudomedieval fiction having a prevailing atmosphere of mystery 

and terror. Its heyday was the 1790s, but it underwent frequent revivals in subsequent centuries. Called 

Gothic because its imaginative impulse was drawn from medieval buildings and ruins, such novels 

commonly used such settings as castles or monasteries equipped with subterranean passages, dark 

battlements, hidden panels, and trapdoors. The vogue was initiated in England by Horace Walpole’s 

immensely successful Castle of Otranto (1765). His most respectable follower was Ann Radcliffe, 

whose Mysteries of Udolpho (1794) and Italian (1797) are among the best examples of the genre. 

Radcliffe distinguished two types of Gothic romances: the horror Gothic (aiming at shocking the 

readers) and the terror Gothic (aiming at terrifying the readers). A more sensational type of Gothic 

romance, i. e. the horror Gothic, exploiting horror and violence flourished in Germany and was 

introduced to England by Matthew Gregory Lewis with The Monk (1796). Other landmarks of Gothic 

fiction are William Beckford’s Oriental romance Vathek (1786) and Charles Robert Maturin’s story of 

an Irish Faust, Melmoth the Wanderer (1820). The classic horror stories Frankenstein (1818), by Mary 

Wollstonecraft Shelley, and Dracula (1897), by Bram Stoker, are in the Gothic tradition but introduce 

the existential nature of humankind as its definitive mystery and terror. Etc., etc. 

Explain the importance of Walt Whitman. (10 points) 

For example: Whitman was one of the fathers (with Poe and Dickinson) of modern American poetry. 

Whitman incorporated natural speech rhythms into poetry; he disregarded meter, but the overall effect 

has a melodic character. Whitman’s wavelike verse and his fresh use of language helped to liberate 

American poetry; he wanted to be a national bard, his prophetic note echoed, among other books, the 

Bible, but his erotic candor separated him from conventionally romantic poets. Whitman maintained 

that a poet’s style should be simple and natural, without orthodox meter or rhyme. His poems were 

written to be spoken, but they have great variety in rhythm and tonal volume. The central theme arises 

from Whitman’s pantheistic view of life, from symbolic identification of regeneration in nature. 

Whitman’s use of free verse has influenced generations of poets – Ezra Pound, Carl Sandburg, 

William Carlos Williams, Langston Hughes, Randall Jarrell, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, etc. Etc., 

etc.  

Assign the names of the authors to the names of their works. (12 points) 

Philip Roth – The Human Stain  

Angela Carter – The Magic Toyshop  

John Fowles – The Collector  

Louise Erdrich – The Beet Queen  

Ben Jonson – The Alchemist 

Toni Morrison – The Tar Baby  

 

 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.ArticleIdentifier?articleId=76002&library=EB&query=null&title=Horace%20Walpole#9076002.toc
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=98704&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.ArticleIdentifier?articleId=62384&library=EB&query=null&title=Ann%20Radcliffe#9062384.toc
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=400760&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.ArticleIdentifier?articleId=48022&library=EB&query=null&title=Matthew%20Gregory%20Lewis#9048022.toc
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=389554&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=623964&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=374036&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=217228&library=EB
ebcid:com.britannica.oec2.identifier.IndexEntryContentIdentifier?idxStructId=170698&library=EB
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 

 

Anglický jazyk a literatura (následné jednooborové studium) 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 26 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,27 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,91 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura (následné dvouoborové studium) 

 

Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 81 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Kombinace: Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 49 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Kombinace: Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 48 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,36 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství pro střední školy (následné dvouoborové studium) 

Kombinace:   

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,90 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství německého jazyka a literatury pro 

SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 32,53 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství španělského jazyka a literatury pro 

SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 39 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 46 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

Ostrava 25. 6. 2010 

 

Zpracovala: Petra Barešová    

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová 

  

 



Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program N7310 Filologie - Navazující magisterské studium, jednooborové, 

dvouoborové, učitelství SŠ 
 

a) Studijní obor Anglický jazyk a literatura, Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ   
Navazující jednooborová forma studia 

Navazující dvouoborová forma studia 

Kombinace:   

Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Historie 

Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Učitelství pro střední školy: 

Kombinace:   

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ  

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ 

   

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 

Test z Anglického jazyka a literatury - varianta B 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):       

 

PART I - Linguistics (50 points) 

1. Write at least six English fricatives using IPA symbols. 

Fortis [……s…………],[……… ʃ ………],[…… ɸ  , f…………] 

Lenis [………z………],[……… ʒ ………],[…… β  , v…………] 

 

2. Transcribe these words as pronounced in British English using IPA symbols. Mark stress. 

hypothesis [...hai’poθ·з·sis, .. hai’pa:θ·з·sis..]   

knowledge [...’nol·idξ.., ’na:l·id ʒ ..............] 

occurrence [...з’k∆r·зnts, .... з’kзr·зnts....] 

 

3. Fill in all possible plural forms of the following nouns: 

dwarf__dwarfs/dwarves_________   bacillus___bacilli___________________ 

appendix__appendices, appendixes_   chateau__chateaux________________ 

 

4. Use slashes to divide the word below into morphs and name the types of the morphs 

appropriately: 
kill·er·s 



                                                               root ·wordformative suffix·plural ending 

 

5. Rewrite the following sentence so that the reference used becomes generic: 

We should listen to the children, we can learn from them.  

We should listen to children, we can learn from them.  

 

6. Use proper terminology to name the forms highlighted in the following text; use the lines 

below for your answers (to mark a form as „-ing form‟ only is not sufficient): 

After four hours we turn into a wood, and find ourselves outside a log cabin. We're knackered (1). 

Standing (2) on the back of a sled for four hours is surprisingly tiring. But chores come first - it's 

down to the lake to collect (3) water. We bore down with a giant drill and fill two old milk pails with 

the brown-coloured but clean water. Standing (4) in the middle of the lake, I wonder aloud what it 

looks like in summer. "Where there's (5) trees, that's woods, and where there ain't no trees, that's 

water," comes Ant's retort. Stupid question, I guess.  

 

(1) past participle     (2) (de)verbal noun 

(3) to infinive     (4) present participle 

(5) present form of the verb to be     

 

7. Sentence pattern: analyze the sentence complex down to the clause level and state what 

relation holds between the units based on their mutual interdependency (dominance/hierarchy): 

King Hu’s fourth film, “A Touch of Zen”, / which was made in 1968 / but only released in its present 

form in 1975, // is a remarkable and assured reflection on the mesh of historic forces / that define 

Chinese culture.  

SUBJECT PART      VERB  COMPLEMENT SUBJECT 

King Hu’s fourth film, “A Touch of Zen”    is    a remarkable and assured reflection on the mesh of  

 

which ... / but only ...  in 1975, [non-def. historic forces that define Chinese culture [defining  

relative clauses joined by a coordinating conj.]  relative clause] 

 

8. Define the lexico-semantic relations which characterise the following pairs: 

freedom/liberty   a nail on a finger/a nail in a hardware shop 

synonymy    homonymy 

vehicle/car    young/old 

hyponymy    antonymy    

 

9. Explain the differences (e.g. in emphasis, style...) between the following active and passive 

sentences; write your explanation on the line below the pair: 

Somebody has murdered him. 

He has been murdered. 

 

The first sentence sounds informal and as taken from spoken interaction, the subject is very 

vague, the second sentence is neutral up to formal (depending on the wider context), impersonal, 

agent is not expressed (it is unknown), attracts attention to the action itself. 

_________________________________________________________________________ 

 



She has starred a number of excellent films and journalists have asked her for dozens of interviews. 

She has starred a number of excellent films and has been asked for dozens of interviews. 

The first sentence sounds informal, potentially spoken; the second sentence is neutral and well-

written avoiding the unnecessary change of the subject (she/journalists) – the agent/journalists is 

clear from the context.   

 

10. Read the text and answer the questions bellow:   

The present study extends the reality monitoring framework by examining whether a portion of the 

phenomenal characteristics by which perceived and imagined events are theorized to differ appear in 

event narratives at different rates. The study analyzed the narratives of childhood events that 

participants either reportedly experienced or denied experiencing but imagined. Two types of events 

were included: emotional and neutral. In comparison to imagined events, participants’ narratives of 

experienced childhood events were lengthier and contained a greater percentage of words indicative of 

cognitive processes. Imagined events contained a greater percentage of emotion words. There were no 

significant differences in perceptual processes. In some cases the findings differed significantly across 

the emotional and neutral events. This study provides the first available evidence that memory 

characteristics extend to narratives and thereby distinguish experienced from imagined childhood 

events.  

 

Where can this type of text be found?  a (psychology) journal 

Characterise the target reader intended:  a specialist in the field (researcher, student) 

 

Which lexical and grammatical features define the style of the text and helped you answer the 

previous questions? 

lexical features: an extensive use of terminology (terms tend to be repeated), no expressive 

vocabulary (expressing emotions, attitudes or evaluation), nominal vocabulary (the core 

meanings are expressed in nouns and adjectives) 

grammatical features: the text is impersonal (the subjects of sentences do not refer  to human 

agents/author(s), which also leads to the use of passive voice. The text provides a summary of the 

research presented and apparently saves space – a gerund and past participles are used as 

sentence condensors.  

 

British and American literature (50 points)  
What is “apostrophe”? (2 points) 

A figure of speech in which a thing, a place, an abstract quality, an idea, a dead or absent person, is 

addressed as if present and capable of understanding. 

 

What is “dénouement”? (2 points) 



The event or events following the major climax of a plot, or the unravelling of a plot’s complications 

at the end of a story or play. 

 

Name at least four works by Eugene O‟Neill. (4 points) 

For Example: The Emperor Jones, The Hairy Ape, Dynamo, A Touch of the Poet 

 

Who was John Ruskin? (2 points) 

Victorian art critic (The Stones of Venice, Modern painters), social thinker (Fors Clavigera) and 

cultural critic, poet and painter. 

 

Name at least four representatives of British Aestheticism. (4 points) 

For example: D. G. Rossetti, Edward Burne-Jones, Aubrey Beardsley, Algernon Charles Swinburne. 

 

Name at least four post-World War II American playwrights. (4 points) 

For example: Tony Kushner, David Mamet, Neil Simon, Arthur Kopit. 

 

Characterize American Transcendentalism (name its representatives, describe its philosophy). 
(10 points) 

For example: American transcendentalism was an important movement in philosophy and literature 

that flourished during the early to middle years of the nineteenth century. It began as a reform 

movement in the Unitarian church, extending the views of W. E. Channing on an indwelling God and 

the significance of intuitive thought. It was based on a monism holding to the unity of the world and 

God, and the immanence of God in the world. For the transcendentalists, the soul of each individual is 

identical with the soul of the world and contains what the world contains; they believed in the innate 

goodness of man, and the supremacy of insight over logic and experience for the revelation of the 

deepest truths. Transcendentalists were inspired by German transcendentalism, Platonism and 

Neoplatonism, the Indian and Chinese scriptures, and the writings of such mystics as Emanuel 

Swedenborg and Jakob Böhme. Transcendentalism attracted such diverse and highly individualistic 

figures as Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Margaret Fuller, Elizabeth Peabody, James 

Freeman Clarke, etc. The writings of the Transcendentalists and those of contemporaries such as Walt 

Whitman, Herman Melville, and Nathaniel Hawthorne, for whom they prepared the ground, represent 

the first flowering of the American artistic genius and introduced the American Renaissance in 

literature. Heavily indebted to the Transcendentalists’ organic philosophy, aesthetics, and democratic 

aspirations have been the works of William James, John Dewey, Lewis Mumford, Frank Lloyd 

Wright, Alfred Stieglitz, etc. Etc., etc. 

 

Explain the importance of William Wordsworth. (10 points) 

For example: William Wordsworth started with Samuel Taylor Coleridge the English Romantic 

movement with their collection Lyrical Ballads in 1798. When many poets still wrote about ancient 

heroes in grandiloquent style, Wordsworth focused on the nature, children, the poor, common people, 

and used ordinary words to express his personal feelings. In „The Advertisement“ (1798) and „The 

Preface“ (1800) to Lyrical Ballads Wordsworth formulated the main principles of the English 

Romantic poetry and outlined the new Romantic sensitivity: the subject and themes of poetry are to be 

taken from the common experience of men (this view was, in fact, preparing the ground for Walt 

Whitman); language of poetry is to be comprehensible to common people; poetry is to be a source of 

poetic pleasure, etc. Etc., etc.     

 

Assign the names of the authors to the names of their works. (12 points) 

Muriel Spark – The Prime of Miss Jean Brodie 

George Eliot – Middlemarch  

John Millington Synge – The Playboy of the Western World 

Vladimir Nabokov – Lolita  

Saul Bellow – Herzog  

Salman Rushdie – Midnight’s Children  
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http://www.britannica.com/EBchecked/topic/185770/Ralph-Waldo-Emerson
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/593225/Henry-David-Thoreau
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/221891/Margaret-Fuller
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/447684/Elizabeth-Palmer-Peabody
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/120015/James-Freeman-Clarke
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/120015/James-Freeman-Clarke
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/642866/Walt-Whitman
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/642866/Walt-Whitman
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/374228/Herman-Melville
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http://www.britannica.com/EBchecked/topic/160445/John-Dewey
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/397310/Lewis-Mumford
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/649476/Frank-Lloyd-Wright
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 

 

Anglický jazyk a literatura (následné jednooborové studium) 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 34 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,85 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,04 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura (následné dvouoborové studium) 

Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Kombinace:  Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,49 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Kombinace: Anglický jazyk a literatura – Historie 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,61 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Kombinace: Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 49 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství pro střední školy (následné dvouoborové studium) 

Kombinace:   

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství francouzského jazyka a literatury 

pro SŠ  



Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,66 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství španělského jazyka a literatury pro 

SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 49  

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 56 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1,41 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

Ostrava 25. 6. 2010 

 

Zpracovala: Petra Barešová    

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová 
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