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Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 2011  

KČJ/KČL FF OU 

Jméno a příjmení ……………....…………………………….….…..    

Univerzitní číslo .….……………………… 

Studijní obor/kombinace ……………………………….….……… 

 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU na 
akademický rok 2011/12 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách 
https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) 
vykonat písemný test. 
 

Datum: ..............................................................  Podpis: ......................................................... 
 
 

Písemný test – jazyková část – varianta A 
 

Poznámka:  Správnou možnost, pokud není uvedeno jinak, označte zakroužkováním 

příslušného písmene, např.  (A)  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

(B) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

       (C)  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

Maximální počet dosažených bodů z jazykové části je 50. 

 

1. Vyberte správnou možnost. Slovo neutrpěli  obsahuje: 

(A) 9 písmen, 9 hlásek, 5 slabik, 4 samohlásky 

(B) 9 písmen, 10 hlásek, 5 slabik, 4 samohlásky 

(C) 9 písmen, 10 hlásek, 4 slabiky, 5 samohlásky 

(D) 9 písmen, 9 hlásek, 4 slabiky, 4 samohlásky 

 

2. Vyberte správnou možnost, která označuje fonetickou transkripci slova drůbky ve spisovné češtině:    

(A) [dru:bky] 

(B) [drůpky] 

(C) [dru:pki] 

(D) [dru:bki] 



 
 

Text k úkolu č. 3: 

Odlišnost *****  a apelativ je reflektována i v pravopise. Vlastní jména se konvenčně píší s velkým 

počátečním písmenem. Velké písmeno se užívá i v souslovích, která sice uchovávají apelativní význam 

svých členů, jako celek však zároveň plní úlohu vlastních jmen označujících jedinečné nebo významné 

skutečnosti (např. Ministerstvo financí ČR, Pražský hrad, Helsinské dohody apod.).   

 

3. Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo (***** ) tak, aby smysl textu zůstal 

zachován? Označte správnou možnost: 

(A) synonym 

(B) kompozit 

(C) proprií 

(D) diftongů 

 

4. Označte větu (věty), ve které (kterých) je chyba: 

(A) Nové umění bylo pro publikum zvláštní a tak se stávalo častým tématem žertů. 

(B) Získat práci v prestižní českobritské makléřské společnosti není snadný úkol, ale je to velká výzva. 

(C) Počty českých samoplátců již překročily počty pacientů vysílaných zdravotními pojišťovnami. 

(D) Prognostický ústav se měl zanedlouho stát zvěstovatelem mnohem radikálnějších změn. 

(E) Ve volném čase se zabýval o astronomii a matematiku. 

(F) Na nočním stolku pod popelníkem jí nechal dvě stě dolarů. 

 

5. Označte charakteristiku (charakteristiky) vztahující se ke slovu výrobna, která je pravdivá (které 

jsou pravdivé): 

(A) Slovo obsahuje prefix vý- a koncovku -na. 

(B) Slovo obsahuje prefix vý- a koncovku -a. 

(C) Kořenem slova je -robn-. 

(D) Slovo vzniklo kompozicí. 

(E) Slovo vzniklo derivací. 

 

6. Přiřaďte příklady k termínům, které dané jevy označují (číslice přiřaďte k písmenům dole): 

(A) malér – průšvih – nehoda – průser – karambol   (1) opozita 

(B) servis „jídelní souprava“ – servis „opravářská služba“  (2) internacionalismy 

(C) odvážný X zbabělý      (3) synonyma 

(D) doktor – profesor – ilustrace – univerzita – autobus  (4) homonyma 
 

A ...........    B ...........    C ...........    D ...........  

    



 
 
7. Označte větu, ve které je verbální substantivum utvořené ze slovesa běhat:   

(A) Celé dny jsem musela běhat od jednoho pacienta k druhému. 

(B) Běhací trenažéry pro fitness nabízíme již od 3.999 Kč. 

(C) Po práci si ještě musím zaběhnout nakoupit. 

(D) Plaváním, běháním nebo jiným sportem si výrazně zlepšíte fyzickou kondici. 

(E) Každé ráno běhám trasu podél řeky až do Děhylova. 

 

8. Označte větu, ve které není zastoupen větný člen objekt: 

(A) V roce 1997 František Skála spoluzaložil výtvarnou skupinu Tvrdohlaví. 

(B) Úspěch ve hře může přinést soupeření i spolupráce. 

(C) Protesty francouzských zaměstnanců bývají teatrální, ale ne násilné. 

(D) Ani tato skutečnost ji však neuchránila před pomluvami a ostrakizací. 

(E) Moderátor Leoš Mareš se v tisku ke své nové lásce, modelce Haně Svobodové, nevyjadřuje. 

 

9. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO nebo NE (odpovědi napište k písmenům dole): 

(A) Čeština, polština, lužická srbština a slovenština patří mezi západoslovanské jazyky.  

(B) Lingvista Václav Cvrček je hlavním autorem Mluvnice současné češtiny I  (Praha 2010). 

(C) V souvětí Často se říká, že výjimka potvrzuje pravidlo je pravopisná chyba. 

(D) Vědeckým pracovištěm (ústavem), které se zabývá českým jazykem, je Ústav pro český jazyk a 

literaturu Akademie věd ČR. 

(E) Ve větě Petr by se mu o králíky postaral jsou 3 příklonky. 

(F) Zvukovou stránkou jazyka se zabývají disciplíny fonetika a fonologie. 

(G) Jazykový purismus je soubor hledisek regulujících kodifikaci a kulturu spisovného jazyka ve 

shodě s ideálním modelem „čistého“ jazyka eliminováním prvků, které jsou s tímto modelem 

v rozporu. 

(H) Současný český pravopis je spřežkový. 
 

A ...........    B ...........    C ...........    D ...........    E ...........    F ...........    G ...........    H ...........   

 

10. Napište názvy dvou odborných časopisů, které se zabývají českým jazykem: 

............................................................................./ ............................................................................ 



 
 

Text k úkolům č. 11–14: 

V době, kdy Václav Ertl dospěl k těmto optimistickým závěrům (v roce 1927), však musel zároveň i 

konstatovat, že vznik samostatné republiky s sebou přinesl i novou generaci brusičů, která měla 

v úmyslu napojit českou řeč nikoli už životodárnou mízou českých nebo moravských nářečí jako kdysi, 

ale čerstvým popřevratovým objevem: slovenštinou. 

 

11. Souvětí obsahuje ......... vět hlavních a ......... vět vedlejších (napište číslice). 

 

12. Označte charakteristiku (charakteristiky) vztahující se k souvětí, která je pravdivá (které jsou 

pravdivé): 

(A) Souvětí obsahuje vedlejší větu doplňkovou. 

(B) Souvětí obsahuje alespoň jednu vedlejší větu. 

(C) Souvětí obsahuje tři neshodné přívlastky. 

(D) Výraz konstatovat je větný člen podmět. 

(E) Souvětí obsahuje t-ové participium. 

(F) V jedné z vět je subjekt vlastním jménem. 

(G) Souvětí obsahuje adjektivum utvořené kompozicí. 

 

13. K uvedeným výrazům (v textu zvýrazněny tučně) napište vhodná synonyma: 
 

zároveň ……………………………………………………

konstatovat ……………………………………………………

českou řeč …………………………………………………… 

nářečí           …………………………………………………… 

 

14. V souvětí najděte alespoň jedno metaforické/metonymické vyjádření. Vybrané vyjádření 

vypište na následující řádek: 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Písemný test – literární část – varianta A 
Pokyny: 

Správnou odpověď zřetelně a jednoznačně zakroužkujte.  

Pokud budete chtít dodatečně změnit odpověď, označte příslušné odpovědi zřetelně: „neplatí“ – „platí“. 

Jednotlivé otázky/úkoly nepřipouštějí více správných odpovědí/řešení. V případě více odpovědí na jednu 

otázku/více řešení jednoho úkolu je bodový zisk nulový. Za chybnou odpověď/nesplnění úkolu se body 

neodečítají, tj. bodový zisk nemůže být záporný.  

 

Maximální počet dosažených bodů z literární části je 50. 

Bodové ohodnocení v rozmezí 1-10 bodů je uvedeno v hlavičce otázky/úkolu. 

Bodový zisk za jednotlivou správnou odpověď/splnění dílčího úkolu odpovídá poměru mezi bodovým 

ziskem uvedeným v hlavičce a počtem správných odpovědí/splněných úkolů na něj připadajících, např. 

pokud je oddíl honorovaný šesti body tvořen šesti otázkami, za každou správnou odpověď získáte po 

jednom bodu.  



 

 „AI“ (14)  

a/ Takový ryze ekologický přístup se neupíná k lidské mysli a jejím představám o budoucnosti, ale chce 

pronikat hlouběji a hlouběji do smyslové přítomnosti. Snaží se jasněji vnímat jiný život, jiné způsoby 

vnímání a citlivosti, které nás obklopují tady a teď. Ostatní zvířata nebo kupící se mraky totiž – na rozdíl 

od nás – neexistují v lineárním čase. Setkáme se s nimi, pouze podaří-li se nám vykročit z času 

historického, ven ze svých hlav, do cykličnosti života světa kolem nás… 

Vrátit se k našim smyslům znamená obnovit pouto s okolním životem, znamená cítit půdu pod dlažbou 

chodníku, dokonce – třebaže jsme uvnitř – vnímat pohled měsíce na střechu. 

       D. Abram, Kouzlo smyslů      

 

b/ Když si lidé stěžují, že se dnes v literární vědě objevuje příliš mnoho teorie, jde jim konkrétně o to, že se 

příliš probírají obecné otázky, jejichž vztah k literatuře takřka není patrný, a že se velký prostor věnuje 

četbě náročných psychoanalytických, politických a filozofických textů.     J. 

Culler, Krátký úvod do literární teorie  

 

1. (6) Rozhodněte, které z tvrzení vztahující se k prvnímu z textů (a) je pravdivé:  

Abram rozebírá přístup konkrétního autora.     ANO  NE 

Lineární, historický čas je přístupný pouze člověku.     ANO  NE 

Abram je vůči smyslovému vnímání života nedůvěřivý.   ANO  NE 

Ekologický přístup zde znamená překonání izolace člověka od živého světa, jehož je součástí. 

           ANO  NE 

Abramova argumentace je výhradně racionální.    ANO  NE 

„Cítit půdu pod dlažbou chodníku“ je metaforou obnovené citlivosti. ANO  NE 

   

2. (8) Rozhodněte, které z tvrzení vztahující se ke druhému z textů (b) je pravdivé:  

Cullerův postřeh by se vedle jiných mohl týkat také úvahy D. Abrama. ANO  NE 

Cullerův text je přímou kritikou Abramova eseje.    ANO  NE 

Podle Cullera si lidé pod pojmem teorie představují řešení obecných otázek a soustředění na 

mimoumělecké texty.          ANO  NE 

Z úryvku nelze vyčíst Cullerův postoj k současné literární vědě.  ANO  NE 

 

 



 

„AII“ (10)  

 

Zemřela matka a do hrobu dána,  Mateří-douško vlasti naší milé, 

siroty po ní zůstaly;    vy prosté naše pověsti! 

i přicházely každičkého rána   natrhal jsem tě na dávné mohyle – 

a matičku svou hledaly.   komu mám tebe přinesti? 

 

I zželelo se matce milých dítek:  Ve skrovnou já tě kytici zavážu, 

duše její se vrátila    ozdobně stužkou ovinu; 

a vtělila se v drobnolistý kvítek,  do šírých zemí cestu ti ukážu, 

jímž mohylu svou pokryla.   kde příbuznou máš rodinu. 

 

Poznaly dítky matičku po dechu,  Snad že se najde dcera mateřina, 

poznaly ji a plesaly,    jíž mile dech tvůj zavoní; 

a prostý kvítek, v něm majíc’ útěchu,  snad že i najdeš některého syna, 

mateří-douškou nazvaly. –   jenž k tobě srdce nakloní! 

 

 

1. (2) Matčina smrt, její hledání a konečně návrat k dětem jsou dostatečným důvodem k přičlenění 

básně k žánru balady.      ANO  NE 

 

2. (2) Motiv dětské, mateřské i vlastenecké lásky svědčí o typu poezie milostné.   

        ANO  NE 

 

3. (2) Uvedená Erbenova báseň nese název: A) Matka  C) Kytice 

B) Mateřídouška D) Země mluví 

 

4. (2) Který ze vztahů významově propojujících první a druhou část v básni ve skutečnosti 

nenajdeme?  

A) využití květinové metaforiky (mj. mateří-douškové napojení obou částí) 

B) provokativní kontrast mezi matkou hledanou milujícími dětmi a vlastí, která naopak s pomocí 

básníka své děti sama hledá 

C) kontrast mezi pesimismem první a optimismem druhé části 

 



 

5. (2) Přítomnost básníka v téměř otcovské roli lze chápat jako zdůraznění úlohy spisovatele 

v národním obrození.      ANO  NE 

 

„AIII“ (14) 

 1. (8) K charakteristikám žánrů reflektujících svět přírody přiřaďte odpovídající pojmy. Do kolonek 

vepisujte pouze příslušné písmeno! 

 

A-venkovský román  B-ekloga  C-přírodní lyrika  D-idyla  

  

......... básnický nebo prozaický obraz poklidného života ve stabilním světě založeném na tradičních 

hodnotách rodiny, práce a lásky 

......... žánr směřující k subjektivně laděné deskripci; vyjadřuje vztah básnického subjektu k jednotlivým 

přírodním jevům i k přírodě v celku; příroda bývá tematizována jako citově, smyslově a 

intelektuálně vzrušující obraz estetické kontemplace, její obraz je zpravidla nasycen symbolickými 

významy  

......... prozaický žánr spatřující ve venkovu zdroje lidské autenticity; východiskem je návrat k tradičním 

základům lidské existence; je konzervativní, víceméně polemickou reakcí na technologismus a 

dynamismus moderní civilizace, vzdalující člověka od jeho přirozených vazeb k přírodě, rodině, 

obci; vyjadřuje potřebu řádu hodnot, stability a kontinuity 

......... řadí se ke klasickým formám idylické bukolické poezie; její náměty, vztahující se k přírodě a 

k životu na venkově, spojuje topos líbezného místa s jeho prostými potřebami a vztahy; líčením 

harmonické lásky i utěšených pocitů vychází vstříc touze čtenářů alespoň v iluzorních představách 

projasňovat život  

 

2. (6) K názvu díla přiřaďte autora. Do kolonky vepište pouze příslušné písmeno! 

K. Klostermann (A)  A. Sova (C)    Vergilius (E)  

V. Mrštík (B)   I. S. Turgeněv (D)   W. Whitman (F)  

 

Lovcovy zápisky  …… 

Zpěvy rolnické   …… 

Stébla trávy   …… 

Z mého kraje   …… 

Pohádka máje   …… 

Ze světa lesních samot  …… 

 

 

 



 

 

 

 

„AIV“ (12)  

Mizející, rychle se rozpouštějící led měl příchuť lesů severní Evropy; voda si vždy pamatuje, odkud přišla 

naposledy. 

V noci jsem nemohl spát. Vyšel jsem do lesa a ještě před kuropěním vklouzl pod hladinu Koňského 

rybníka, ulehl na dohled skály zvané Smrtka, nevysokého kamenného klínu vraženého do vody, 

s vypouklým převisem připomínajícím lebku skloněnou k zamyšlení. Tahle voda byla pod ledem hustá 

jako kaše. Rozvířil jsem kal na dně, počkal si, až se usadí, a natáhl se do bílého písku. Usnul jsem za zpěvu 

ptáků, který ke mně tlumeně pronikal pod hladinu, a procitl, když se poprvé toho dne unavili, mohlo být 

k deváté ranní. Led nade mnou už úplně roztál, poslední zbytky zůstaly ve stínu pod skálou, budou se tam 

držet do příštího novoluní. 

Hleděl jsem do azuru protkaného stužkami vysokých oblak, viděl jsem modrý oceán omývající břehy 

bílých pevnin, byla to stará mapa, nepřesná a nestálá, a co chvíli lákala k novým objevům. To já byl v tu 

chvíli nahoře a shlížel jsem na svět dole, byla to hra objevená v dětství. Jednou mi ji vezmou lidé, kteří si ji 

promění v skutečnost.     Miloš Urban, Hastrman 

 

1. (2) V úryvku hraje výraznou úlohu popis.    ANO  NE 

2. (2) Jedinou nadpřirozenou schopností vypravěče je jeho obojživelnost.    

        ANO  NE 

3. (2) Podtržené označení má význam metaforický.   ANO  NE 

4. (2) Vzhled skály a vnější podoba hrdiny spolu zřetelně souvisejí. ANO  NE 

5. (4) V níže uvedeném úryvku z recenze jsou vyjádřeny pochybnosti o umělecké kvalitě Urbanovy 

prózy.         ANO  NE 

V knize, dějem zasazené do doby doznívajícího baroka, má čas svůj řád. Cyklicky žitý čas křesťanského 

roku, garantovaný odkazem k věčnosti, koresponduje s cykličností lineárně ubíhajícího času pohanských 

svátků, kdy věčnost nalézá odraz v nekončícím běhu lunárního kalendáře. Ostatně místní farář Fidelius, 

s nímž se hastrman dostává do nepřímé a nakonec i přímé konfrontace, není vnímán jako nepřítel, ale jako 

spřízněná duše. Oba jsou reprezentanty, ale i garanty a ochránci jedné formy mýtu – tu pohanského, jinde 

křesťanského. Mýtus je zdrojem zachování jednoty života.    Igor Fic 

 

 

 



 

Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 2011 

Písemný test – jazyková část – varianta A 

Klíč s řešením: 

 Maximum je 50 bodů. 

Každá správná odpověď: v úkolech 3, 6, 9, 10 za 2 body, v ostatních úkolech za 1 bod. 

  

1) B 

2) C 

3) C 

4) A, B, E 

5) B, E 

6) A3, B4, C1, D2 

7) D 

8) C 

9) A-ano, B-ano, C-ne, D-ne, E-ano, F-ano, G-ano, H-ne 

10)  např. Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura, Slavia 

11)  1 hlavní věta, 3 vedlejší věty 

12)  B, C, F, G 

13)  současně; potvrdit/uznat/připustit/shledat; češtinu/český jazyk/mateřský jazyk/mateřštinu; 

dialekty 

14) např. napojit českou řeč nikoli už životodárnou mízou českých nebo moravských nářečí 

 



 

Písemný test – literární část – varianta A 

Klíč s řešením: 

 Maximum je 50 bodů. 

„AI“ (14)  

1. (6)  
ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

   

2. (8) 
ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

 
„AII“ (10)  
1. (2) ANO  NE 

2. (2) ANO  NE 

3. (2) C) Kytice 

4. (2) C) kontrast mezi pesimismem první a optimismem druhé části 

5. (2) ANO  NE 

 
„AIII“ (14) 
 1. (8)     
D 
C 
A 
B  
 
2. (6)  
D 
E 
F 
C 
B 
A 
 
„AIV“ (12)  

1. (2) ANO  NE 

2. (2) ANO  NE 

3. (2) ANO  NE 

4. (2) ANO  NE 

5. (4) ANO  NE 



 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 
 

 
 
 
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 47 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63,74 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,18 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava  16. 6. 2011 
 
 
 
Zpracovala: Lenka Krahulcová 
 
 
 
 
 
Za správnost odpovídá: Mgr. Jaroslav David, Ph.D. 
  

 



 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 
 
1.  Studijní program B7310 Filologie 

 
 Studijní obor Český jazyk a literatura  

 
       Forma přijímací zkoušky: písemná  

 

      Test z Českého jazyka a literatury - varianta B 

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



 
 

 
 

 

 

 

Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 2011 

KČJ/KČL FF OU 

Jméno a příjmení ……………....…………………………….….…..    

Univerzitní číslo .….……………………… 

Studijní obor/kombinace ……………………………….….……… 

 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU na 
akademický rok 2011/12 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách 
https://portal.osu.cz/uchazeci/prrizeni. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) 
vykonat písemný test. 
 

Datum: ..............................................................  Podpis: ......................................................... 
 
 

Písemný test – jazyková část – varianta B 
Poznámka:  Správnou možnost, pokud není uvedeno jinak, označte zakroužkováním 

příslušného písmene, např.  (A)  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

(B) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

       (C)  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

Maximální počet dosažených bodů z jazykové části je 50. 

 

1. Vyberte správnou možnost. Slovo nevytrpěli  obsahuje: 

(A) 10 písmen, 10 hlásek, 5 slabik, 4 samohlásky 

(B) 10 písmen, 11 hlásek, 5 slabik, 4 samohlásky 

(C) 10 písmen, 11 hlásek, 4 slabiky, 5 samohlásky 

(D) 10 písmen, 10 hlásek, 4 slabiky, 4 samohlásky 

 

2. Vyberte správnou možnost, která označuje fonetickou transkripci slova způsoby ve spisovné 

češtině:    

(A) [spu:soby] 

(B) [způsoby] 

(C) [spu:sobi] 

(D) [zpu:sobi] 



 
 

 
 

 

Text k úkolu č. 3: 

Odlišnost *****  a apelativ je reflektována i v pravopise. Vlastní jména se konvenčně píší s velkým 

počátečním písmenem. Velké písmeno se užívá i v souslovích, která sice uchovávají apelativní význam 

svých členů, jako celek však zároveň plní úlohu vlastních jmen označujících jedinečné nebo významné 

skutečnosti (např. Ministerstvo financí ČR, Pražský hrad, Helsinské dohody apod.).   

 

3. Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo (***** ) tak, aby smysl textu zůstal 

zachován? Označte správnou možnost: 

(A) diftongů 

(B) synonym 

(C) proprií 

(D) kompozit 

 

4. Označte větu (věty), ve které (kterých) je chyba: 

(A) Nové umění bylo pro publikum zvláštní a tak se stávalo častým tématem žertů. 

(B) Získat práci v prestižní českobritské makléřské společnosti není snadný úkol, ale je to velká výzva. 

(C) Počty českých samoplátců již překročily počty pacientů vysílaných zdravotními pojišťovnami. 

(D) Prognostický ústav se měl zanedlouho stát zvěstovatelem mnohem radikálnějších změn. 

(E) Ve volném čase se zabýval o astronomii a matematiku. 

(F) Na nočním stolku pod popelníkem jí nechal dvě stě dolarů. 

 

5. Označte charakteristiku (charakteristiky) vztahující se ke slovu rozvodna, která je pravdivá (které 

jsou pravdivé): 

(A) Slovo obsahuje prefix roz- a koncovku -na. 

(B) Slovo obsahuje prefix roz- a koncovku -a. 

(C) Kořenem slova je -vodn-. 

(D) Slovo vzniklo kompozicí. 

(E) Slovo vzniklo derivací. 

 

6. Přiřaďte příklady k termínům, které dané jevy označují (číslice přiřaďte k písmenům dole): 

(A) nehoda – malér – karambol – průser – průšvih   (1) opozita 

(B) servis „jídelní souprava“ – servis „opravářská služba“  (2) internacionalismy 

(C) teplý X studený       (3) synonyma 

(D) lingvista – docent – iluze – univerzita – generace  (4) homonyma 
 

A ...........    B ...........    C ...........    D ...........     



 
 

 
 

 

7. Označte větu, ve které je verbální substantivum utvořené ze slovesa hlídat:   

(A) Nemocné štěňátko jsme museli hlídat ve dne i v noci. 

(B) Nabízím k prodeji štěně hlídacího psa již od pěti tisíc korun. 

(C) Jedině vychovatel s autoritou a rákoskou dokáže uhlídat a ukáznit dnešní děti. 

(D) Hledáním paní na hlídání Eva strávila celé dva týdny. 

(E) Dvojice policistů zatím hlídá vchod do domu. 

 

8. Označte větu, ve které není zastoupen větný člen objekt: 

(A) Před pěti roky spoluzaložil firmu dodávající na český trh kvalitní elektroniku. 

(B) Radost ze hry může přinést soupeření i spolupráce. 

(C) V sobotu bývají na jídelníčku jen bezmasá a sladká jídla. 

(D) Moderátor Leoš Mareš se v tisku ke své nové lásce, modelce Haně Svobodové, nevyjadřuje. 

(E) Ani tato skutečnost ji však neuchránila před pomluvami a ostrakizací. 

 

9. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO nebo NE (odpovědi napište k písmenům dole): 

(A) Polština, lužická srbština, čeština a slovenština patří mezi západoslovanské jazyky.  

(B) Lingvista Václav Cvrček je hlavním autorem Mluvnice současné češtiny I  (Praha 2010). 

(C) Ve větě Dnes již nejsou výjimkami ani pilotky, geoložky a prezidentky je pravopisná chyba. 

(D) Vědeckým pracovištěm (ústavem), které se zabývá českým jazykem, je Ústav českého jazyka a 

české literatury Akademie věd ČR. 

(E) Ve větě V létě by si ho nechala postavit na zahradě  jsou 3 příklonky. 

(F) Zvukovou stránkou jazyka se zabývají disciplíny fonetika a fonologie. 

(G) Jazykový purismus je soubor hledisek regulujících kodifikaci a kulturu spisovného jazyka ve 

shodě s ideálním modelem „čistého“ jazyka eliminováním prvků, které jsou s tímto modelem 

v rozporu. 

(H) Současný český pravopis je spřežkový. 
 

A ...........    B ...........    C ...........    D ...........    E ...........    F ...........    G ...........    H ...........   

 

10. Napište názvy dvou odborných časopisů, které se zabývají českým jazykem: 

............................................................................./ ............................................................................ 



 
 

 
 

 

Text k úkolům č. 11–14: 

V době, kdy Václav Ertl dospěl k těmto optimistickým závěrům (v roce 1927), však musel zároveň i 

konstatovat, že vznik samostatné republiky s sebou přinesl i novou generaci brusičů, která měla 

v úmyslu napojit českou řeč nikoli už životodárnou mízou českých nebo moravských nářečí jako kdysi, 

ale čerstvým popřevratovým objevem: slovenštinou. 

 

11. Souvětí obsahuje ......... vět hlavních a ......... vět vedlejších (napište číslice). 

 

12. Označte charakteristiku (charakteristiky) vztahující se k souvětí, která je pravdivá (které jsou 

pravdivé): 

(A) Souvětí obsahuje vedlejší větu doplňkovou. 

(B) Souvětí obsahuje alespoň jednu vedlejší větu. 

(C) Souvětí obsahuje tři neshodné přívlastky. 

(D) Výraz konstatovat je větný člen podmět. 

(E) Souvětí obsahuje t-ové participium. 

(F) V jedné z vět je subjekt vlastním jménem. 

(G) Souvětí obsahuje adjektivum utvořené kompozicí. 

 

13. K uvedeným výrazům (v textu zvýrazněny tučně) napište vhodná synonyma: 
 

zároveň ……………………………………………………

konstatovat ……………………………………………………

českou řeč ……………………………………………………

 nářečí          …………………………………………………… 

 

14. V souvětí najděte alespoň jedno metaforické/metonymické vyjádření. Vybrané vyjádření 

vypište na následující řádek: 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Písemný test – literární část – varianta B 

 

Pokyny: 

Správnou odpověď zřetelně a jednoznačně zakroužkujte.  

Pokud budete chtít dodatečně změnit odpověď, označte příslušné odpovědi zřetelně: „neplatí“ – 

„platí“. 

Jednotlivé otázky/úkoly nepřipouštějí více správných odpovědí/řešení. V případě více odpovědí na 

jednu otázku/více řešení jednoho úkolu je bodový zisk nulový. Za chybnou odpověď/nesplnění úkolu 

se body neodečítají, tj. bodový zisk nemůže být záporný.  

 

Maximální počet dosažených bodů je 50. 

Bodové ohodnocení v rozmezí 1-10 bodů je uvedeno v hlavičce otázky/úkolu. 

Bodový zisk za jednotlivou správnou odpověď/splnění dílčího úkolu odpovídá poměru mezi bodovým 

ziskem uvedeným v hlavičce a počtem správných odpovědí/splněných úkolů na něj připadajících, např. 

pokud je oddíl honorovaný šesti body tvořen šesti otázkami, za každou správnou odpověď získáte po 

jednom bodu.  



 

„BI“ (14)  

a/ Co je to jiná kultura? Je vymezení jisté konkrétní kultury (rasy, náboženství, civilizace) smysluplné, 

nebo nás nutně vede k velebení kultury domácí a kritice nepřátelství a agrese druhých? Mají kulturní, 

náboženské a rasové rozdíly větší váhu než kategorie společensko-politické a politicko-historické? 

Jakým způsobem nabývají názory vážnosti, obecné platnosti či dokonce postavení „přirozené“ pravdy? 

Jakou roli v tomto procesu hraje intelektuál? Je jeho úkolem legitimizovat kulturu a stát, jejichž je 

součástí? Jakou důležitost má přikládat nezávislému, kritickému vnímání ve smyslu opozice?  

Orientalismus, jak je v naší studii charakterizován, zpochybňuje nejen možnost existence apolitické 

formy vědeckého bádání, ale rovněž prospěšnost příliš úzkého vztahu mezi vědcem a státem.   

  E. W. Said, Orientalismus. Západní koncepce Orientu      

 

b/ Když si lidé stěžují, že se dnes v literární vědě objevuje příliš mnoho teorie, jde jim konkrétně o to, 

že se příliš probírají obecné otázky, jejichž vztah k literatuře takřka není patrný, a že se velký prostor 

věnuje četbě náročných psychoanalytických, politických a filozofických textů.    

 J. Culler, Krátký úvod do literární teorie  

 

1. (6) Rozhodněte, které z tvrzení vztahující se k prvnímu z textů (a) je pravdivé: 

Said v textu kriticky rozebírá myšlenky konkrétního autora.  ANO  NE 

Položené otázky nejsou neutrální, ale předjímají směr Saidových úvah. ANO  NE 

Kulturní, náboženské a rasové rozdíly mají větší váhu než kategorie společensko-politické a politicko-

historické.         ANO  NE 

Podle Saida je úkolem intelektuála legitimizovat kulturu a stát, jejichž je součástí.    

ANO  NE 

Volba odlišného typu písma slouží ke zdůraznění slova.    ANO  NE 

V podtrženém úseku je užito ironie.      ANO  NE 

   



 

2. (8) Rozhodněte, které z tvrzení vztahující se ke druhému z textů (b) je pravdivé:  

Cullerův postřeh by se vedle jiných mohl týkat také úvahy E. Saida. ANO  NE 

Cullerův text je přímou kritikou Saidovy studie.    ANO  NE 

Podle Cullera si lidé pod pojmem teorie představují řešení obecných otázek a soustředění na 

mimoumělecké texty.          ANO  NE 

Z úryvku lze vyčíst Cullerův postoj k současné literární vědě.  ANO  NE 

 

„BII“ (10)  

S lodí jež dováží čaj a kávu 

S lodí jež dováží čaj a kávu   Pojedem okolo pyramid  

pojedu jednou na dalekou Jávu   loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid 

 

Za měsíc loď když vypluje z Janova  S vysokou holí zaprášenými opánky 

stane u zeleného ostrova    jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky 

 

Pojedem spolu já a ty    Hejno ryb na suchu zvedá svá křídla jako ptáci 

vezmeš si jen kufřík a svoje rty   letí za vodou a ve vlnách se ztrácí 

 

Odjíždí z Wilsonova nádraží do Janova, tady nasedá na čtvrtstoletí starý parník Norddeutscher 

Lloydu Yorck. Jedou kolem Elby, Sicílie a Kréty do Egypta. V Port Saidu Básník vidí prvně 

v životě kvést banány; černý nafialovělý květ banánu mu připomene srdce, které kdysi vyňal z těla 

při praxi v pitevně. Rudé moře má v očích básníka poezii vánočních stromků, na hladině se třpytí 

medúzy a hvězdy, chaluhy a sasanky stoupají ze dna, v noci šlehají z vln zelené plameny. 

 

1. (2) Básnický cestopis tvořený cyklem podobně laděných básní, jakou je S lodí jež dováží čaj a 

kávu, se vyznačuje zřetelně lyrickou povahou.  ANO  NE 

 

2. (2) Biblické motivy svědčí o typu poezie duchovní.   ANO  NE 

 

3. (2) Autorem básně je:     A) V. Nezval  C) K. Biebl 

B) J. Seifert  D) J. Hora 



 

 

4. (2) Odlišný estetický účinek básně (B) a doprovodného odborného textu (P) v tomto případě  

nelze vysvětlit rozdílem mezi: 

A) bezprostřední, okamžitou reflexí (B)  X  podáním zprostředkovaným, zpětným (P)   

B) pravidelnou veršovou strukturou (B) X nevázaným, volným výkladem (P) 

C) schopností uvolňovat fantazii (B)  X podřízeností objektivnímu záznamu (P)   

 

5. (2) Víme-li, že básník reálie zachycené v básni skutečně poznal, můžeme jej jednoznačně 

identifikovat s osobou plánující cestu do exotických kraj ů a báseň vnímat jako její popis.  

      ANO  NE 

 

„BIII“ (14) 

 1. (8) K charakteristikám žánrů využívajících s oblibou motivu cestování přiřaďte odpovídající 

pojmy. Do kolonek vepisujte pouze příslušné písmeno! 

 

A-cestopis  B-pikareskní román  C-dobrodružný román D-reportáž  

  

......... syžet zábavné prózy tvoří lineární sled dramatických scén, které se odehrávají postupně 

v jednom či několika neobyčejných, barvitě evokovaných prostředích; hlavní postava 

v expozici opouští známý prostor domova a za jeho hranicí čelí ohrožení života nebo jiným 

závažným nebezpečím; cesta hrdiny obvykle vede divokými (neprobádanými, exotickými, 

labyrintickými) končinami  

......... próza zachycující průběh putování objevovaným zeměpisným prostorem, jež je spojeno s 

emotivním a poznávacím zážitkem pisatele; zakládá se na časoprostorové distanci od domova, 

připomenutého odjezdem a návratem; důležitější než napětí vznikající geografickou vzdáleností 

je napětí kulturně-civilizační  

......... publicisticko-beletristický žánr podávající očité svědectví o aktuálních společenských jevech a 

předpokládající riskujícího autora, který se záměrně, nezřídka hlavně z dychtivosti po poznání 

stává průzkumníkem, svědkem či účastníkem události 

......... základem syžetu je topos cesty, který spolu s hojnými reáliemi plní vedle vzrušujícího napětí i 

funkci poznávací, humorně zábavnou a satirickou; proměny prostoru jsou vázány na 

kaleidoskopický sled motivů putování a služby, k níž je hlavní postava (ne-hrdina až 

antihrdina) přinucena hmotnou nouzí; během cesty a střídání pánů roste jeho deziluze a skepse 

vůči proklamovaným mravním ideálům a normám 



 

 

2. (6) K názvu díla přiřaďte autora. Do kolonky vepište pouze příslušné písmeno! 

K. Čapek (A)  K. H. Mácha (C)   V. Vratislav z Mitrovic (E)  

J. W. Goethe (B) K. Havlíček-Bor. (D)  J. Hanzelka, Z. Zikmund (F)  

 

Příhody    …… 

Italská cesta   …… 

Anglické listy   …… 

Deník na cestě do Itálie …… 

Afrika snů a skutečností …… 

Obrazy z Rus   …… 

„BIV“ (12)  

Třetího dne plavby jsem udělal na palubě Putějce nečekaný objev: na lodním záchodě jsem našel 

barevný časopis Severské prostory a v něm článek o surindinském dědovi Kosťovi. No ano, právě o 

tom Konstantinu Jegoroviči, kterému se říkalo ve vsi starej šaman a který nás s Jévočkou po odletu 

z Mutoraje hostil čtrnáct dnů ve svém táboře na břehu říčky Kataramby. Článek se jmenoval Niť života 

a děda tu byl představen jako opravdový šaman, pokračovatel významného rodu. Článek začínal 

informací o tom, že děda býval členem komunistické strany a skvělým chovatelem sobů, nedávno ale 

odešel do penze, a jelikož se časy změnily, můžeme dnes o něm opět mluvit jako o šamanovi. Dál si 

děda v článku stěžoval na to, jakými metodami se Rusové pokoušeli civilizovat kočovníky, jak se 

šamanské povolání zakazovalo a jak následkem toho na Sibiři prudce stoupl počet sebevražd. Na konci 

potvrzoval, že velcí šamani vymřeli a jejich moudrost s nimi, ale na druhou stranu doufal, že když teď 

zákazy pominuly, šamanství se obrodí a bubny znovu zaduní tajgou. Novinář s ním celý rozhovor vedl 

v odporně servilní duchu, jako by rozmlouval s mudrcem mudrců. Závěr interview neznám, stránka, na 

které byl vytištěn, vzala už na lodním záchodě zasvé.  

        Martin Ryšavý, Cesty na Sibiř 

 

1. (2) Úryvek odhaluje vypravěčovu neznalost sibiřských reálií. ANO  NE 

2. (2) Na základě úryvku lze určit národnost vypravěče.  ANO  NE 

3. (2) Užití kurzivy signalizuje hovorové označení postavy.  ANO  NE 

4. (2) Deníkový záznam se zde funkčně propojuje s výtahem a anekdotou.  

ANO  NE 



 

5. (4) V níže uvedeném úryvku z recenze jsou vyjádřeny pochybnosti o umělecké kvalitě 

Ryšavého prózy.          ANO  NE 

Jedinečností textu, v němž se stovky stran postřehů o sibiřské společnosti snoubí s osudy desítek 

postav, detailními popisy severské krajiny, příběhem hlavního hrdiny a jeho introspekcí, je jeho 

„normálnost“. Je to ucelenost tvaru, kdy se při čtení zpětně osvětluje již přečtené, konec ozřejmuje 

začátek a druhý díl ten první, co ze zdánlivého deníku Cesty na Sibiř činí román o osudech lidí, 

prostoru a doby s červenou nití milostného příběhu. Ten zůstává i přes rozsah knihy, která bezbřehost 

sibiřského časoprostoru evokuje nejen značným počtem stránek, ale také grafickou nečlenitostí textu, 

drásavě otevřený. To vše je způsob, jak vyslovit nevyslovené. Fascinaci životem, který jakoby teprve 

několik tisíc kilometrů od domova, mezi cizími lidmi, uprostřed pustiny a mrazivého chladu měl se 

ochotněji k tomu, poodhalit něco ze svých tajemství.      Petra Hůlová 

 

 

 

 

 



  

 

Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 2011 

Písemný test – jazyková část – varianta B 

 

Klíč s řešením: 

 Maximum je 50 bodů. 

Každá správná odpověď: v úkolech 3, 6, 9, 10 za 2 body, v ostatních úkolech za 1 bod. 

  

1) B 

2) C 

3) C 

4) A, B, E 

5) B, E 

6) A3, B4, C1, D2 

7) D 

8) C 

9) A-ano, B-ano, C-ne, D-ne, E-ano, F-ano, G-ano, H-ne 

10)  např. Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura, Slavia 

11)  1 hlavní věta, 3 vedlejší věty 

12)  B, C, F, G 

13)  současně; potvrdit/uznat/připustit/shledat; češtinu/český jazyk/mateřský jazyk/mateřštinu; 

dialekty 

14) např. napojit českou řeč nikoli už životodárnou mízou českých nebo moravských nářečí 



  

Písemný test – literární část – varianta B 
Klíč s řešením: 
 Maximum je 50 bodů. 

„BI“ (14)  

1. (6)  
ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

   

2. (8) 
ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

ANO  NE 

 
„BII“ (10)  
1. (2) ANO  NE 

2. (2) ANO  NE 

3. (2) C) K. Biebl 

4. (2) A) bezprostřední, okamžitou reflexí (B)  X  podáním zprostředkovaným, zpětným (P)   

5. (2) ANO  NE 

 

„BIII“ (14) 
 1. (8)  
C 
A 
D 
B 
 
2. (6)  
E 
B 
A 
C 
F 
D 
 

„BIV“ (12)  

1. (2) ANO  NE 

2. (2) ANO  NE 

3. (2) ANO  NE 

4. (2) ANO  NE 

5. (4) ANO  NE 



  

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 
 
 
 
 
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 39 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 89 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,13 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava  16. 6. 2011 
 
 
 
Zpracovala: Lenka Krahulcová 
 
 
 
 
 
Za správnost odpovídá: Mgr. Jaroslav David, Ph.D. 
  

 

 


