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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program N7310 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 2016  

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 2016/2017 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) 

Není-li uvedeno jinak, správnou odpověď označte kroužkem (může být více správných 

odpovědí). 

 

1. Mezi románské jazyky nepatří: 

a) moldavština 

b) holandština 

c) katalánština 

 

2. Noam Chomsky je nejvýraznějším představitelem: 

a) strukturalismu  

 

 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/a: 
 

https://portal.osu.cz/wps/portal/prijimacky
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b) srovnávací a historické gramatiky 

c) generativní gramatiky 

 

3. František Čermák se systematicky zabýval či zabývá především: 

a) lexikologií a lexikografií 

b) korpusovou lingvistikou 

c) fonetikou a fonologií 

 

4. Má Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost kodifikační platnost?  

a) ano 

b) ne 

 

5. Napište názvy dvou odborných lingvistických časopisů zaměřených na český jazyk: 

………………………………….. / …………………………………..  

 

6. Kolik hlásek obsahuje slovo obětovat?   

………………….  

 

7. Jakým slovotvorným způsobem vzniklo slovo starousedlík? 

a) kompozicí 

b) konverzí 

c) derivací 

 

8. Vytvořte lokál plurálu substantiva seminář:   

……………………………………..      

 

9. V případě slova zebra (ve významu ,přechod pro chodce‘) se jedná o:  

a) metaforu 

b) metonymii 

c) synekdochu 

 

10. U podtrženého výrazu určete, o jaký větný člen se jedná. Použijte latinský termín. 

Mého bratra zvolili ředitelem. ……………………………………..  
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Písemný test  

Klíč s řešením: 

Maximum je 50 bodů. 

Správná odpověď je ohodnocena 5 body (pokud je otázka zodpovězena zcela správně = 5 b, 

jakákoliv chyba = 0 b). 

 

1) B 

2) C 

3) A, B 

4) A 

5) např. Naše řeč, Slovo a slovesnost 

6) 9 

7) A 

8) seminářích 

9) A 

10) atribut verbální, resp. verbonominální 

 

 

 

 

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: 22 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 37,27 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,5 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

 

Ostrava 21. 6. 2016 

 

Zpracovala: Romana Gračková    

 

 

 

Za správnost odpovídá: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 


