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Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

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: kombinovaná: písemná/ústní 

 

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

Forma přijímací zkoušky: kombinovaná: písemná/ústní 

 

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

Forma přijímací zkoušky: kombinovaná: písemná/ústní 

 

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

Forma přijímací zkoušky: kombinovaná: písemná/ústní 

 

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

Forma přijímací zkoušky: kombinovaná: písemná/ústní 

 

f) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Základů společenských věd pro SŠ  

Forma přijímací zkoušky: kombinovaná: písemná/ústní 
 

 

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 2018  

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 2018/2019 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 zakroužkováním písmena (vždy existuje jen jedna 

správná odpověď). 

 

1. Mezi flexívní syntetické jazyky patří: 

a) latina 

b) angličtina 

c) francouzština 

 

2. Mezi románské jazyky nepatří: 

a) katalánština 

b) dánština 

c) rumunština 

 

3. K pragmatickému obratu v lingvistice došlo:  

a) na konci 19. století  

b) ve 2. polovině 20. století 

c) na počátku 21. století 

 

 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/a: 
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4. Havlíkovo pravidlo označuje: 

a) vývoj praslovanských nosovek na českém území v pračeském období (ę > ä, ǫ > u) 

b) fonologický proces, jehož podstatou je derivace diftongu 

c) zánik jerů v lichých pozicích a vokalizaci jerů v sudých pozicích v souvislé řadě slabik počítáno 

od konce slova 

 

5. Který z uvedených lingvistů se systematicky zabýval či zabývá dialektologií? 

a) Jan Balhar  

b) Miroslav Grepl 

c) Zdena Palková  

 

6. Které souhlásky řadíme podle místa artikulace mezi bilabiály? 

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

b) [f], [v] 

c) [ť], [ď], [ň]   

 

7. Rozdělte slovní tvar pisatelem na jednotlivé morfy:  ……………………………………………. 

  

8. Který slovotvorný proces se uplatnil v případě slova vesničan? 

a) mutace 

b) transpozice 

c) modifikace 

 

9. Jak se nazývá syntaktický vztah závislosti dominovaného členu v rámci níže uvedeného syntagmatu? 

Procházela se venku. 

a) kongruence 

b) rekce 

c) adjunkce 

 

10. Ke kterému typu tematické posloupnosti patří následující ukázka?  

Český rozhlas je český veřejnoprávní rozhlasový subjekt zřízený zákonem. V současnosti provozuje čtyři 

celoplošné stanice. Sídlo má na Vinohradské ulici v Praze. Od roku 2013 používá jako logo symbol R. 

a) návazná tematizace rématu 

b) tematická posloupnost s průběžným tématem 

c) derivace z hypertématu 
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Písemný test  

Klíč s řešením: 

 

Maximum je 50 bodů. 

Správná odpověď je ohodnocena 5 body. 

 

1) A 

2) B 

3) B 

4) C 

5) A 

6) A 

7) pis-a-tel-em 

8) A 

9) C 

10) B 
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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  

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

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 32,14 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,85 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

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

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

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 32,14 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,94 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

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

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

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 20 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

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

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 40 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,07 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

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

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 25 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,54 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
 

f) Studijní obor: Učitelství Českého jazyka a literatury – Základů společenských věd pro SŠ  

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 40 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 30,0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,07 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Ostrava 19. 6. 2018 

 

Zpracovala: Romana Gračková    

 

 

 

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

 
 

 


