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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program B7310 Filologie 
 

a) Studijní obor Český jazyk a literatura  
Forma přijímací zkoušky: písemná  

 

Test z Českého jazyka a literatury - varianta A 

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

řešení):       
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Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 2014  

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

Univerzitní číslo .….……………………… 

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

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímajícího řízení do bakalářských 

a magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 a že se seznámím s výsledky 

přijímacího řízení na internetových stránkách https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky.  

Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat přijímací zkoušku. 

 

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

 

Jazyková část (písemný test 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 

 

1. Vyberte správnou možnost. Slovo měšťanstvo obsahuje: 

(A) 4 slabiky, 10 písmen, 11 hlásek, 4 samohlásky 

(B) 3 slabiky, 13 písmen, 10 hlásek, 3 samohlásky 

(C) 3 slabiky, 10 písmen, 11 hlásek, 3 samohlásky 

(D) 4 slabiky, 13 písmen, 11 hlásek, 3 samohlásky  

 

2. Vyberte správný fonetický přepis slova prozpěvovat: 

(A) [prospěvovat] 

(B) [prozpjevovat] 

(C) [prospjevovat] 

(D) [prozpěvovat] 

 

 

 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/a: 
 

https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky
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Text k úkolu č. 3: 

***** je vypuštěná část syntaktické konstrukce, kterou v ní podle větného schématu očekáváme (např. 

Šmilauer, 1940, ZČSk, 1962, MČ III, 1987) a kterou lze rekonstruovat (tím se liší např. od 

apoziopeze). 

                                                                    Zdroj: Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 122. 

 

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

zachován? Označte správnou možnost: 

(A) konsonant  

(B) proprium  

(C) elipsa  

(D) atribut  

 

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

(A) Řidiči porušující dopravní předpisy jsou trestáni pokutami.  

(B) Housata i kuřata se navzájem zvědavě pozorovala. 

(C) V tomto bistru nabízíme kromě čerstvých zákusků také kávu sebou.  

(D) Zvolený postup nadřízeného orgánu považujeme za velice nestandartní.  

(E) Tento čistící prostředek lze v České republice zakoupit jen ve vybraných prodejnách.  

(F) Editorkami publikace Akademická příručka českého jazyka jsou Markéta Pravdová a Ivana 

Svobodová  z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  

 

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

jsou pravdivé): 

(A) Slovo obsahuje prefix ná- a koncovku -ek.  

(B) Slovo obsahuje prefix ná- a sufix -ek.  

(C) Kořenem slova je -ram-. 

(D) Slovo vzniklo abreviací. 

(E) Slovo vzniklo kompozicí. 

 

6. Přiřaďte k sobě latinské a české termíny (číslice přiřaďte k písmenům dole): 

(A) substantivum       (1) samohláska 

(B) vokál        (2) vsuvka 

(C) parenteze        (3) 5. pád 

(D) vokativ        (4) podstatné jméno 

A ...........    B ...........    C ...........    D ...........  
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7. Označte větu, ve které je verbální substantivum utvořené ze slovesa sledovat: 

(A) Můj dědeček se zaujetím sledoval olympijské sportovní přenosy ze Soči. 

(B) Díky službě České pošty „Sledování zásilek“ máte vždy přehled o pohybu své písemnosti či svého 

balíku. 

(C) Do automobilu podezřelé osoby nainstalovala Policie ČR sledovací zařízení. 

(D) Aktuální dění na Ukrajině lze sledovat na našich webových stránkách on-line, a to 24 hodin denně. 

 

8. Označte větu, ve které je zastoupen větný člen doplněk: 

(A) I přes velký náskok v prvním poločase naši nakonec na domácím hřišti prohráli 2:3.  

(B) Děti přiběhly domů hladové. 

(C) Ten vysoký pán sedící v řadě před námi je známý herec.  

(D) Navzdory předchozí špatné zkušenosti jim znovu neprozřetelně uvěřil.  

(E) Vrátka na sousedčinu zahradu jsou v létě permanentně otevřená. 

 

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

(A) Pražský lingvistický kroužek (tzv. PLK) byl založen v roce 1993.  

(B) Angličtina, němčina a norština patří mezi germánské jazyky.  

(C) Termín řeckého původu pro pravopis zní ortografie.  

(D) Skloňování jména Andrea ověřím v akademickém vydání Pravidel českého pravopisu 

v samostatném oddíle Seznam rodných jmen. 

(E) Větné frazeologismy, které podávají zkušenosti o vztahu počasí a ročních období, se nazývají 

pranostiky.  

(F) Čeština je jazyk flexivní.  

(G)  Ve větě K večeři si dám kuře s hranolkami je gramatická chyba.  

(H) Vědeckým pracovištěm (ústavem), které se zabývá českým jazykem, je Ústav pro mateřštinu 

Akademie věd ČR. 

 

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

 

 

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

............................................................................. / ............................................................................ 
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Text k úkolům č. 11–14: 

Jedinci, kteří využívají Internetovou jazykovou příručku, jež vznikla s podporou grantového projektu 

Jazyková poradna na internetu a jež byla mj. oceněna medailí MŠMT 1. stupně za zlepšování 

podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol, se většinou chtějí dozvědět, jak se určitá 

slova píšou, skloňují, časují či vyslovují.  

 

 

11. Napište, kolik vět obsahuje dané souvětí (napište číslice). 

 věta (věty) hlavní .........; věta (věty) vedlejší ......... 

 

12. Napište hlavní větu (věty): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

pravdivé): 

(A) Souvětí obsahuje alespoň jeden slovesný složený přísudek. 

(B) Souvětí obsahuje přístavek.  

(C) Souvětí obsahuje vedlejší větu doplňkovou. 

(D) Souvětí obsahuje vsuvku. 

(E) Souvětí obsahuje jednu větu předmětnou.  

(F) Souvětí obsahuje alespoň jeden postupně rozvíjející přívlastek. 

(G) Výraz na internetu je větný člen neshodný přívlastek. 

 

14. Ke každému z uvedených výrazů (v textu zvýrazněny tučně) napište vhodné synonymum: 
 

jedinci     ……………………………………………………

využívají    …………………………………………………… 

oceněna    ……………………………………………………

dozvědět se    ……………………………………………………
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Přijímací zkouška: část  český jazyk 2014 – KČJ FF OU 

Písemný test 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) C 

2) C 

3) C 

4) C, D, E 

5) B, C 

6) A4, B1, C2, D3 

7) B 

8) B 

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

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

11)  1 hlavní věta, 4 vedlejší věty 

12)  Jedinci se většinou chtějí dozvědět.  

13)  A, E, F, G 

14)  osoby, lidé; používají, užívají; ohodnocena; zjistit 
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Literární část 

 

Jméno a příjmení:.......................................................... Univerzitní číslo:............................ 

Pokyny: 

Správnou odpověď zřetelně a jednoznačně doplňte či zakroužkujte. – Pokud budete chtít dodatečně 

změnit odpověď, označte příslušné odpovědi zřetelně: „neplatí“ – „platí“. 

Maximální počet dosažených bodů je 50. Bodové ohodnocení je vždy uvedeno v hlavičce otázky. 

Pokud otázka připouští více správných odpovědí, odečítají se za chybnou odpověď body v příslušném 

poměru (např. jsou-li ze čtyř možných odpovědí dvě správné a otázka je honorována čtyřmi body, ten, 

kdo odpoví jednou správně, jednou špatně, získá 2 +body a 2 –body = 0 bodů). V ostatních případech 

je více odpovědí na jednu otázku vyloučeno, a bodový zisk je tudíž nulový.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

„I“ (10)  

 

Bezmála půltisíciletá je Kronika česká Václava Hájka z Libočan: toto „velké vyprávění“ s 

více než 3000 postavami bylo po staletí nejpopulárnější knihou o české minulosti, avšak 

osvícenská historiografie autorovu práci s historickými prameny zkritizovala. Až okřídlenými 

se dnes už stala slova Dobnerova, ale i Dobrovského nebo Palackého o „sedmilháři a 

nactiutrhači“, či o tom, že „kalem autorovým naprzněny zůstaly pohříchu všecky kroniky 

české“. Mimořádný vypravěčský dar, jenž založil vztah k české historii u mnoha generací 

čtenářů, byl jeho největší předností. Hájkova kronika vyšla poprvé roku 1543.  

 

1. (2) Lze zmíněnou kroniku zařadit do středověké literatury?         ano  ne 

 

2. (4) Kterou vlastnost Kroniky české výše zmiňovaní kritici postrádali?  

a. poutavost  b. českost  c. pravdivost  d. osobitost 

 

Neb řeka ta, kteráž nyní Vltava od některých jmenuje se, ta jest od nich Vhltava jako Hltava aneb ku 

pití a hltání jim velmi schopná aneb žádostivá slúla. Neb toho času jiného lidu obecnému nápoje 

nebylo, kníže také i kněžna téhož nápoje a někdy časem medoviny požívali. 

 

 3. (4) Se kterou jazykovědnou disciplínou kronikářův výklad koresponduje? 

a. s etymologií  b. se stylistikou  c. s gramatikou 
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„II“ (14) 

 

Sova sloužívá na gymnáziích obvykle jako vycpanina. Dobře se na ní předvádí výjimečně měkké peří 

potřebné pro tichý ptačí let nočního dravce. Sova sloužívá na gymnáziích bohužel také jako 

vycpanina, na níž se dobře předvádí literární impresionismus a symbolismus, onomatopoie, aliterace, 

eufonie a všechny ty rozličné básnické postupy a prostředky, z nichž si řada studentů záhy začne 

zoufat. Mám podezření, že se na tom příliš nezměnilo ani letos, v roce 150. narozenin výjimečného 

českého básníka Antonína Sovy. Velkého autora, jehož dílo se více demonstruje, než čte. Já měl 

zvláštní štěstí – podle komunistických gymnaziálních osnov připadala výuka autorů České moderny 

na počátek školního roku, tedy nadcházející podzim. Rozjitřené období plné nenadálých poryvů 

tajemných smutků a lákavých, teskných ozvěn… a v čítance Sovova báseň Ještě jednou se vrátíme. 

   

Petr Hruška, Respekt, 29. 3. 2014  

 

1. (4) Hovoří-li Hruška o básníkovi jako o vycpanině, kterému z tropů jeho příměr 

odpovídá? 

a. metafoře  b. metonymii  c. alegorii  d. personifikaci 

 

Individualita nade vše, žitím kypící a život tvořící. Dnes, kdy estetika našla útulku jen v 

učebnicích středních škol, kdy boje o účelnost v umění jsou směšným přežitkem, kdy všechno 

staré padá do rumů a počíná se svět nový, žádáme od umělce: Buď svým a buď to ty! … Naše 

moderní není to, co je právě v módě: předevčírem realismus, včera naturalismus, dnes 

symbolismus, dekadence, zítra satanismus, okultismus, ta efemérní hesla, jež nivelizují a 

uniformují vždy na několik měsíců v řadu literárních děl a po nich se opičí literární gigrlata. 

Manifest České moderny (1895) 

 

2. (4) Co Hrušku s autory manifestu spojuje? 

  

a. obdiv k moderní civilizaci  c. skepse vůči moderním um. směrům 

 b. úcta k individualitě umělce d. požadavek řemeslné zručnosti básníka   
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3. (3) Zformulujte ideu básně Ještě jednou se vrátíme...  

(jako úspěšný byl hodnocen jakýkoliv pokus) 

 

Ještě jednou se vrátíme zamyšleni, kde prudce 

květ voněl; že svedl nás z cesty, když šeřivým stříbrem tekl 

nad potoky večer, a ještě jednou se vrátíme, 

kde píseň jsme slyšeli z oken, jež hleděly k zahradám zmlklým. 

 

A ještě si vynajdem jednu stezku a jeden háj v horách 

tak celý podzimem jasný, v tolika hýřících barvách, 

po roztříštěných akkordech echa budeme pátrat, 

po tichém a pružném kroku, zda tajemné zanechal stopy. 

 

Duše, do níž se zařízly vzpomínky, vyleje v trávu 

tolik lyriky kanoucí v pryskyřičných krůpějích, 

své větve vysoké, tmavé, vykoupá v podzimním slunci, 

 

svůj štíhlý kmen protáhne šerem v míjící mraky; – 

to všecko v jediné chvíli, na stezce sešeřené 

a v hodinu západu, která tak sevře nebohé srdce... 

 

4. (3) Kterou básnickou formu Antonín Sova použil? …………sonet…………… 

 

 

 

„III“ (12)  

 

Gymnázium Bohumila Hrabala? Studenti a část rodičů jsou proti 

Slavný spisovatel, který sice ne s ideálním prospěchem, ale studoval na nymburském 

gymnáziu. Nyní chce mít gymnázium jeho jméno v názvu. Jenže jak se ukázalo, proti jsou 

studenti, kteří sepsali petici, kterou za jediný den podepsalo kolem 450 studentů, tedy 

odhadem 90 procent všech gymnazistů. I přes to, že drtivá většina z nich o Hrabalovi nic neví. 

Studenti argumentovali špatným Hrabalovým prospěchem. Tím by jím údajně nebyl 

správným vzorem. Naopak zastánci připomněli, že ačkoliv měl při studiu v Nymburce 

nevalné výsledky, jednalo se o mladickou vzpouru proti rodičům a o jeho inteligenci a 

vzdělání hovoří i fakt, že později vystudoval práva. Proti vystoupil rodičovský pár: 

„Nechceme, aby kterýkoliv z našich synů dopadl jako Bohumil Hrabal!“ 
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Nymburský deník, 2. 12. 2013 

 

1. (2) Hrabal v roce 1995 na návrh českého PEN klubu a Obce spisovatelů získal 

Nobelovu cenu za literaturu:   

ano  ne 

 

2. (2) Pokud bychom literární úspěch měřili např. počtem filmových adaptací jeho děl, 

patřil by Hrabal k naší špičce. Který z hrabalovských filmů získal Oscara? 

 

a. Perličky na dně (J. Menzel, J. Němec, E. Schorm, V. Chytilová, J. Jireš 1965)  

b. Ostře sledované vlaky (J. Menzel 1966)    

c. Nežný barbar (P. Koliha 1989) 

d. Obsluhoval jsem anglického krále (J. Menzel 2006)  

 

 

Nechci srovnávat, ale jste opravdu z rodu Vančurů, z rodu Ladislava Klímy, z rodu Jaroslava Haška, z rodu 

Kubínova. Máte nádherný slovník, plný poezie, nic sladkého a ubrečeného, ale krevnatého, živočišného. 

 

Podle některých recenzí a kritik je prý tento sviňák Hrabal, pokračovatel Nerudy a jiných našich klasiků!!! 

Hrůza!!! Ten si nesmí vedle Nerudy ani stoupnout. Hašek v celém svém Švejkovi na několika stech stránkách 

nemá tolik prasečin jako tenhle sexuálně patologický zjev.       

Bohumil Hrabal, Morytát, který napsali čtenáři, 1968 

 

3. (2) Oba pisatelé projevili: 

a. znalost literární historie b. znalost literární teorie c. schopnost hodnotit 

  

4. (6) Příslušnými čísly přiřaďte dílům jejich autory:  

 

1. V. Vančura  2. L. Klíma    3. J. Hašek       4. J. Š. Kubín  5. J. Neruda 

Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona  …3…. 

Utrpení knížete Sternenhocha    …2….  

Marketa Lazarová      …1….    

Obrazy z dějin národa českého    …1…. 

Arabesky       …5….   

Velitelem města Bugulmy     …3….  
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„IV“ (14) 

 

–  A co dělá stréček na Jezerech? – zeptala jsem se. 

Strýc Pepin mávl rukou s despektem a vzal Francina za rameno a natočil si ho a velikým hlasem mu 

s nadšením líčil: 

– Tak stréc Metud na Jezerech začal být takové divné, a tak četl v novinách: Nudíte se? Kupte si 

medvídka mývala. A že stréc Metud neměl děti, tak si napsal na ten inzerát a za týden přišel ten 

medvídek mýval v bedýnce. No bylo to něco! Jako dítě, s každým kamarádil, ale akorát že co viděl, 

tak všecko uméval, a tak strécovi Metudovi umyl budíka a troje hodinky tak, že už je nikdo nedá 

dohromady. … A pak zase, když stréc Metud rozmontoval bicykl, tak medvídek mýval mu to chodil 

umévat do potoka a sousedé chodili a říkali: Strýcu Metku, nepotřebujete takové krám? Našli jsme to 

v potoce!, a jak už přinesli několik sóčástí, tak Metud se jde podívat, a medvídek mýval mu roznosil 

skoro celé bicykl. … A tak se tedy nenudili, až jednó jeli na dva dny a medvídek se tak nudil o tom 

svatým Duchu, že rozházel ty veliký kachlový kamna v pokoji a doprasil tak nábytek a peřiny a prádlo 

v kostnu, že stréc Metud sedl a napsal do Moravské orlice inzerát: Nudíte se? Kupte si mývala! A od 

tý doby je vyléčené z trudnomyslnosti. –      Bohumil Hrabal, 

Postřižiny, 1976 

 

1. (12) Rozhodněte, které tvrzení vážící se k ukázce je pravdivé: 

Vypravěčem novely je strýc Pepin.    ano  ne 

Přímá řeč nese znaky středočeského nářečí.   ano  ne 

Úryvek je výrazně lyrický.     ano  ne 

Přítomnost tvoří rámec vyprávěným příhodám.   ano  ne 

V ukázce je odhalena klamavost reklamy.   ano  ne 

Pepinovo vyprávění je vystavěno jako monolog.  ano  ne 

 

Když mi bylo šest let, v tom roce 1920, tak jsme se s rodiči a bráchou nastěhovali do nymburského 

pivovaru a je jsem začal vnímat všechny ty krásy, které mně obklopovaly. … A sladovničtí si při práci 

zpívali a já jsem se strýcem s nimi sedával v šalandách a díval se, jak sladáci si vaří na kamnech, jak 

stahují herinky a jak pijí pivo a jak dovedou být veselí a jak si dovedou ze strýce Pepina dělat legraci...

   

Bohumil Hrabal, Můj pivovárek, Kersko – červenec 1990 

 

2. (2) Výše uvedený úryvek odkrývá jako výrazný rys Hrabalovy tvorby: 

a. čerpání z vlastních zkušeností  c. vytváření nereálných situací   

b. využívání literárních inspirací  d. společenskou kritičnost 
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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: 42 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50,31 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,65 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

 

 

 

 

Ostrava 20. 6. 2014 

 

Zpracovala: Romana Gračková    

 

 

 

Za správnost odpovídá: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. 

  
 


