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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program N7504  Učitelství pro střední školy 
 

a) Studijní obor: Učitelství Anglického jazyky a literatury  - Českého jazyka a literatury pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

b) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Francouzského jazyka a literatury pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

c) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Historie pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

d) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Německý jazyk a literatura pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

e) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Psychologie pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

f) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Ruský jazyk a literatura pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

g) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Španělský jazyk a literatura pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

h) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Základy společenských věd pro SŠ  

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 2017  

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

Univerzitní číslo .….……………………… 

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

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Podmínkami pro přijetí ke studiu v 

bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 a že se 

seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách Ostravské univerzity. 

Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) konat písemný test. 

 

 

 

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

......................................................... 

 

 

 

Jazyková část (písemný test) 

Není-li uvedeno jinak, správnou odpověď označte kroužkováním písmena (může být 

více správných odpovědí). 

 

1. Mezi aglutinační jazyky patří: 

a) angličtina 

b) turečtina 

c) latina 

 

2. Mezi slovanské jazyky nepatří: 

a) bulharština 

b) běloruština 

 

 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/a: 
 

 

 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/a: 
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c) litevština 

 

 

 

3. Který z uvedených lingvistů se systematicky zabýval či zabývá fonetikou a fonologií? 

a) Václav Cvrček 

b) Zdena Palková  

c) Josef Filipec 

 

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

………………………………….. / …………………………………..  

 

5. Označte větu (věty), ve které (kterých) není ortografická chyba:  

a) Katedra českého jazyka FF OU má z platností od 1. května 2017 nového docenta pro obor 

český jazyk. 

b) Vážený pane řediteli, dovolte, abychom Vás informovali o nabídce 6 tematických modulů 

(viz příloha). 

c) Můžete se zůčastnit projekcí filmového klubu, které se konají v úterý od 16:45 v učebně 

E304. 

d) Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, si Vás dovoluje pozvat 

na přednášku. 

  

6. Které souhlásky řadíme podle místa artikulace mezi alveoláry? 

a) [p], [b], [m]   

b) [t], [d], [n]   

c) [ť], [ď], [ň]   

 

7. Rozdělte slovní tvar ředitelem na jednotlivé morfy: …………………………………..řed-i-

tel-em 

  

8. Jakým slovotvorným způsobem bylo utvořeno slovo profesura? 

a) kompozicí 

b) abreviací 

c) derivací 
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9. Podstatou jazykové kodifikace je: 

a) uzákonění pravidel, jimiž je nutno se řídit při realizaci promluv spisovným jazykem 

b) zvyklost užívat určitý jazykový prostředek častěji než prostředek podobný 

c) kolektivní, ustálené a závazné užívání jazyka v duchu jeho systému 

 

10. Valence slovesa určuje: 

a) pouze počet valenčních doplnění slovesa 

b) pouze formu valenčních doplnění slovesa 

c) počet i formu valenčních doplnění slovesa 

 

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) B 

4)  např. Naše řeč, Slovo a slovesnost 

5) B, D 

6) B 

7) řed-i-tel-em 

8) C 

9) A 

10) C 
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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: 
a)  Studijní obor: Učitelství Anglického jazyky a literatury  - Českého jazyka a literatury pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 45 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

b)  Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Francouzského jazyka a literatury pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 35 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

c)  Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Historie pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 40 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 35 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

d)  Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Německý jazyk a literatura pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 35 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

e)  Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Psychologie pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 0 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

f)  Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Ruský jazyk a literatura pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
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 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 30 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

g)  Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Španělský jazyk a literatura pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 45 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,9 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

h)  Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Základy společenských věd pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: písemná  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 40 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 27,14 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,59 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

 

Ostrava 21. 6. 2017 

 

Zpracovala: Lenka Krahulcová   

 

 

 

Za správnost odpovídá: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. 


