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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):       

 



 

Přijímací řízení pro rok 2010/11 

Český jazyk a literatura, bakalářské studium, prezenční forma 

TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

česká literatura 

 

VARIANTA „A“ 

 

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

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen/a s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU 

na akademický rok 2010/11 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových 

stránkách http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem 

způsobilý(á) vykonat písemný test. 

 

v Ostravě ______________                 podpis ______________ 

 

 

 

 

Pokyny: 

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.  

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.  

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

„platí“. 

 

 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index


 „I“ (14)  

1. (6) Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá:  

Na základě slovanského dialektu vytvořili soluňští bratři tzv. staroslověnštinu.  

ANO  NE 

Konstantin sestavil písmo zvané cyrilice.     ANO  NE 

Ţivot Konstantinův i Ţivot Metodějův jsou autobiografie.    ANO  NE 

Zbraslavská kronika je po Kosmově kronice nejdůležitější a nejrozsáhlejší 

dílo latinského kronikářství.        ANO  NE 

Hospodine, pomiluj ny je nejstarší česky psaná legenda.   ANO  NE 

Nejčastějším námětem českých středověkých legend je život 

a umučení Ježíše Krista.       ANO  NE 

   
2. (4) Text: Zatím byli určeni poslové, aby tomu muži přednesli vzkaz své paní i lidu. Když paní 

viděla, že jaksi, neznajíce cestu, váhají, pravila: „Co váháte? Jděte bez starosti, 

sledujte mého koně, on vás povede pravou cestou a dovede zase zpět, neboť tu cestu 

nejednou šlapal.“ 

 Lichá šíří se pověst a zároveň mínění křivé, že paní sama vždy za nočního ticha tu 

bájnou cestu na koni tam konávala a před kuropěním se vracívala; tomu ať žid Apella 

věří.  

Smyslem úryvku je: 

A) vylíčit Přemyslův nástup na knížecí stolec 

B) upozornit na existenci oficiálního i pokleslého výkladu motivu Libušina koně 

C) odmítnout věšteckou i vladařskou autoritu kněžny Libuše 

D) názorně demonstrovat stav dobové židovské historiografie zkreslující dějiny  

      

3. (4) Zvolte, které období kulturního vývoje je v následujících větách charakterizováno: 

?????????? – odmítá neomezenost lidského rozumu či vědy; typické je tíhnutí 

k náboženské mystice, rozporuplný životní pocit, krize veškerých životních jistot; 

v umění se uplatňuje smyslovost, citovost a expresivita; lidé své zklamání a pocit 

nejistoty řeší ponořením se do svého nitra, upnutím se k Bohu 

 A) středověk 

 B) humanismus a renesance 

 C) baroko 

 D) osvícenský klasicismus   

„II“ (10) VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM  

 Velké, širé, rodné lány, 



jak jste krásny na vše strany, 

od souvratě ku souvrati 

jak vás dnes to slunko zlatí! 

 

Vlahé žito jako břehy, 

květná louka plná něhy, 

na úhoru v žirné kráse 

pokojně se stádo pase. 

 

Nad vámi se nebe klene 

jako v květu pole lněné, 

nad lesy jen z modrošíra 

pára v tichý déšť se sbírá. 

 

A jak slunce vás tak zhřívá 

a jak cvrček v klasech zpívá, 

v šíř i v dál, vy rodné lány, 

buďte vy nám požehnány!

 

1. (2) Báseň je svou povahou: A) epická    C) lyrická 

     B) lyrickoepická  D) dramatická 

2. (2) Typologicky jde o báseň: A) milostnou   C) sebereflexivní  

     B) úvahovou   D) vlasteneckou 

3. (1) Uplatňuje se zde rým: A) postupný   C) obkročný 

     B) střídavý    D) přerývaný 

4. (1) Nejmenší jednotkou sylabotónického versifikačního systému (např. „jak jste“) je:  

   A) stopa   C) jamb 

     B) trochej   D) daktyl 

5. (1) Ve verších „Vlahé žito jako břehy“ básník užil: 

     A) synekdochu  C) hyperbolu 

     B) přirovnání   D) oxymóron 

6. (1) Specifický lexikální prostředek, jehož užití je omezeno na oblast poezie, nazýváme: 

     A) archaismus   C) lyrismus 

     B) neologismus   D) poetismus 

7. (1) Ve verši „pára v tichý déšť se sbírá“ se vyskytuje:      

     A) inverze   C) hyperbola 

     B) elipsa   D) eufemismus 

8. (1) Opakování slova/slov na začátku dvou a více sousledných veršů (viz 4. strofa) se nazývá: 

   A) epiteton   C) asyndeton 

     B) anafora   D) epifora 

  

„III“ (14) 
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 1. (10) K jednotlivým charakteristikám přiřaďte odpovídající pojmy. Do kolonek vepisujte 

pouze příslušné písmeno! 

A-expresionismus D-pragmatismus G-proletářská poezie  J-baladická próza 

B-vitalismus  E-surrealismus H-psychologická próza K-noetická próza 

C-poetismus  F-ruralismus  I-utopická a fantaskní literatura 

 

......... vzniká jako reakce na prožité hrůzy první světové války, autoři nacházejí radost v životě 

samém, v prostých věcech a přirozených lidských vztazích, v tomto duchu tvořili některé rané 

práce K. Čapek a především J.Wolker 

......... odráží snahu poznat objektivní realitu v její skutečné šíři a mnohovrstevnatosti, bez 

ideologických předpojatostí, u nás se realizuje zejména v díle K. Čapka  

......... se opírá o marxistickou filozofii a revoluční vizionářství, vedle estetické má i agitační funkci, 

častým námětem bylo dělnictvo a jeho neutěšená sociální situace, hlavními představiteli byli J. 

Wolker a S. K. Neumann, podstatnou roli hraje i v tvorbě K. Biebla, J. Seiferta či J. Hory 

......... vzniká a rozvíjí se výhradně v českém kulturním prostředí, je spojen s Uměleckým svazem 

Devětsil, chce osvobodit umění i společnost a učinit život šťastnějším, proto se vyznačuje 

optimismem, hravostí a radostí, smyslovým opojením a fantaskností, jeho stopy najdeme 

v tvorbě V. Nezvala, K. Biebla, J. Seiferta či V. Vančury 

......... na podporu uměleckých snah o zobrazení novodobé vesnice vyrůstá ideologická konstrukce 

„filozofie selství“, polemicky orientovaná proti modernímu umění, nastoluje kult sedláka 

jakožto nositele národních tradic, proti revolučním změnám staví stabilitu přírodního řádu a 

tradice venkova, hlavními představiteli tohoto českého literárního směru byli A. Matula, J. 

Knap, F. Křelina nebo ostravský V. Martínek 

 

2. (4) K medailónu přiřaďte odpovídající jméno. Do kolonky vepište pouze příslušné písmeno! 

A-K. Čapek  B-K. Poláček  C-V. Vančura  D-I. Olbracht 

 

......... spisovatel a novinář, ve 20. a 30. letech psal pro více periodik, ale nejvýznamnější jsou jeho 

příspěvky do Lidových novin, zároveň se prosadil jako spisovatel humoristických próz 

situovaných do maloměstského prostředí, kvůli svému židovskému původu byl perzekvován 

nacisty, zahynul v koncentračním táboře  

 „IV“ (12)  

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 

„Dejte mu do pysku!“ ozval se bujarý výkřik ze skupiny hutnických učňů tlačících se do autobusu 

na zastávce u hlavní brány Nové huti Klementa Gottwalda. Drobný konflikt při nastupování skončil 

brutálním uzavřením lamelových dveří, které přerušily tlačící se frontu, jako když se na plnicí lince 
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v masokombinátu zaškrtí salám nebo válec tlačenky. A už najíždí další autobus a dav čekající po ranní 

šichtě ho naplní a tak to postupuje směrem k domovu. 

 Martinovi utkvěl v paměti ten výkřik a pohled na natlačené zadnice v odřených riflích, kde ze 

zadních kapes vyčnívaly rukojeti hřebenů, občanky a závodní průkazy. Chuť neurvalosti, s níž se cpeš 

do autobusu hlava nehlava, s níž dáš někomu „do pysku“ jen tak. Cítil gusto takto obydleného 

okamžiku, to našinecké, fandovské: Dejte mu! Jaké blaho někoho nakopnout do zadku při poklusu 

z tělocvičny do šaten. Jen tak kumpánsky nakopnout. A nezmatkuj, vole! Nahlas se chechtat a pak... 

Martin tu stojí mezi posledními čekajícími u veliké brány a najednou cítí na jazyku svíravou chuť 

prázdnoty, jako po onanii. Slušně nastoupí do poloprázdného posledního autobusu, tašku si položí na 

kolena. Cítí bolestivé uhry na tváři a na krku. Ani neví, po čem se mu vlastně stýská. Kdyby se 

nestyděl, vytáhl by z tašky knihu a četl by si, ale knihu nelze číst stejně samozřejmě jako sportovní 

zprávy na zadní straně Nové svobody.     Jan Balabán, Kudy šel anděl  

 

1. (2) Je vypravěč totožný s postavou Martina?   ANO  NE  

2. (2) Dokážeme určit, v jaké době se příběh odehrává?  ANO  NE 

3. (2) Označují podtržené věty přímou řeč?   ANO  NE 

4. (2) Je hlavním tématem druhého odstavce popis Martinova zevnějšku?  

ANO  NE 

5. (4) Uměleckou kvalitu vydávaných textů posuzuje (viz příklad): 

A) literární teorie  B) literární historie  C) literární kritika 

 

Příklad: „Kudy šel anděl“ je kniha drsná i bolavá, hrubě konkrétní i lyricky zčechraná, s letmými 

existenciálními a transcendentálními náběhy zpříkra uzemňovanými jadrnou, nevybíravou mentalitou 

pohanské průmyslové metropole. Ostrava, její zbitý i vzdorný charakter, je důležitým „hrdinou“ knihy; 

myticky apokalyptické místo je tu však i (socialistickým) maloměstem se všemi jeho přízemnostmi a 

upjatostmi.  

Jan Štolba 
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LITERÁRNÍ ČÁST TESTU 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2010/11  

DO PREZENČNÍHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA  

ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY  

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

  

A 50 b. 

„I“ 14 b. 

1.   6 b.  A N N A N N 

2.   4 b.  B 

3.   4 b.  C 

 

 

„II“ 10 b. → totožný úkol varianty B 

1.   2 b.  C 

2.   2 b.  D 

3.   1 b.  A 

4.   1 b.  A 

5.   1 b.  B 

6.   1 b.  D 

7.   1 b.  A 

8.   1 b.  B 

 

„III“ 14 b. 

1. 10 b.  B K  G C F    

2.   4 b.  B 

 

„IV“ 12 b. → totožný úkol varianty B 

1.   2 b.  N 

2.   2 b.  A 

3.   2 b.  N 

4.   2 b.  N 

5.   4 b.  C 

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

B 50 b. 

„I“ 14 b. 

1.   6 b.  A A A N N A 

2.   4 b.  B 

3.   4 b.  B 

 

„III“ 14 b. 

1. 10 b.  J D  H A E    

2.   4 b.  D 

 

„II“ 10 b. → totožný úkol varianty A 

 

„IV“ 12 b. → totožný úkol varianty A 
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Přijímací zkoušky z českého jazyka 2010 – FF OU 

Jméno ……………....………………………….….…..  Univerzitní číslo ...................................….. 

Kombinace …………………………………..........….. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU  na akademický 

rok 2010/11 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat písemný 

test. 
 

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

 
 

Písemný test A 

 

 

1. Vyberte správnou možnost. Slovo kovoobráběcí obsahuje: 

(A) 12 písmen, 12 hlásek, 6 slabik 

(B) 12 písmen, 13 hlásek, 6 slabik 

(C) 12 písmen, 13 hlásek, 5 slabik 

 

2. V následujícím textu označte podtržením všechna místa, kde je pravopisná chyba (podtrhněte 

vodorovně, např. ...oba muţy se mají dobře protoţe mají vysoký plat): 

 

Text k úkolu č. 2: 

Výsledkem této dopisové akce, která začala v listopadu minulého roku byl fakt, ţe se nebývale rozšířily 

praktyky, v nichţ někteří odběratelé buď ukončili spolupráci s některými dodavateli, anebo určitému 

okruhu dodavatelů vylistovali takový okruh produktů, který by pro ně mohl mít likvidační následky. 

 

 

 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/la: 
 

http://stag.osu.cz:8080/prijimacky2/index
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3. Označte větu (věty), ve které (kterých) je chyba: 

(A) Jedno představení mívá obvykle patnáct repríz. 

(B) V novém roce klesnou ceny léků až o několik procent. 

(C) Nedotýkejte se drátů vysokého napjetí! 

(D) Přišli jsme pozdě kvůli toho tvého kamaráda! 

(E) Užíval si podvečerní procházky prašskými uličkami. 

(F) Budu se těšit na shledanou zítra večer. 

 

4. Kořen a koncovka (v pořadí kořen–koncovka) ve slově prodejce jsou uvedeny pod písmenem: 

(A) prodej–e    (B) dej–ce    (C) dej–e    (D) prod–e    (E) prodej–ce    (F) pro–ce 

 

5. Zvýrazněná slova nahraďte vhodnými synonymy: 

Česká ekonomika letos poroste podle nové prognózy  ..........……................................ o 1 procento. 

Nechal jsem číšníkovi trinkgelt ............................................... deset korun.      

S reprezentační košíkovou .................…............................. skončila jiţ na jaře tohoto roku.  

 

6. Ze slov vyberte to, které se od ostatních nejvíc odlišuje způsobem, jakým bylo utvořeno: 

(A) pivař    (B) pekař    (C) mlékař    (D) sýrař    (E) zubař   (F) párkař 

 

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

(A) Ráno jsem tě slyšela zpívat v koupelně. 

(B) Musíte vidět i tzv. Lukášovu zpívající lípu. 

(C) Zpívala jsem si ráda české a slovenské lidové písničky. 

(D) Zpívání a tancování se věnovala už od svých pěti let. 

 

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

(A) Italské mafii ekonomická krize prospívá. 

(B) Politika a finance mě vždycky zajímaly. 

(C) Cesta vlakem se může změnit v noční můru. 

(D) Úřad práce nabídl nezaměstnaným pomoc. 

 

9.  Následující souvětí obsahuje ......... vět hlavních a ......... vět vedlejších. 

Ţivelné monology ţonglující s prázdnými hrami a aférami z médií, manţelskou nevěrou i s marxismem, 

který teď na Západě opět odborníci zkoumají ze všech stran, jsou přinejmenším znamením oné naděje, 

jeţ nám v časech osudu a krize zbývá. 
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10. Přiřaďte domácí ekvivalenty k cizím termínům (číslice přiřaďte k písmenům dole): 

(A) konsonantický 

(B) sufix 

(C) kondicionál 

(D) morfologie 

(E) deadjektivní 

(F) duál 

A ......   B ......   C ......   D ......   E ......   F ...... 

(1) dvojné číslo 

(2) souhláskový 

(3) utvořený z přídavného jména 

(4) přípona  

(5) tvarosloví 

(6) podmiňovací způsob 

 

 

11. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO nebo NE (odpovědi přiřaďte k písmenům 

dole): 

(A) Ruština, ukrajinština, běloruština a estonština patří mezi východoslovanské jazyky.  

(B) Slovo nevyplavat vzniklo kompozicí.  

(C) Ve větě Viděla ho u stolu se dvěmi dívkami nevalné pověsti je pravopisná chyba. 

(D) Vědeckým pracovištěm Akademie věd ČR, které se zabývá českým jazykem, je Ústav pro 

jazyk český. 

(E) Ve větě Ve městě jsem se orientovala jsou 2 příklonky. 

(F) Souvětí Zeptala se ho, kdy se narodila jeho manţelka obsahuje vedlejší větu příslovečnou 

časovou. 

A ..........    B ..........    C ..........    D ..........    E ..........    F .......... 

 

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

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

 

13. Přiřaďte k osobnostem jejich díla nebo charakteristiky (číslice přiřaďte k písmenům dole): 

(A) Josef Jungmann 

(B) Jan Gebauer 

(C) Marie Čechová a kolektiv 

(D) Noam Chomsky 

(E) Miroslav Grepl, Petr Karlík 

(F) Pavel Eisner 

 

 

A ......  B ......  C ......   D ......   E ......   F ...... 

(1) vedoucí autorského týmu prvních 

pravidel českého pravopisu 

(2) Skladba češtiny  

(3) Syntactic Structures 

(4) Chrám i tvrz 

(5) Slovník česko-německý I – V  

(1835–1839) 

(6) Čeština – řeč a jazyk 
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Přijímací zkoušky z českého jazyka 2010 – KČJ FF OU 

Písemný test A 

Klíč s řešením: 

 

 Maximum je 50 bodů. 

Každá správná odpověď: v úkolech 1, 11, 12, 13 za 2 body, v ostatních úkolech za 1 bod. 

  

1) B 

2) Výsledkem této dopisové akce, která začala v listopadu minulého roku byl fakt, ţe se 

nebývale rozšířily praktyky, v nichţ někteří odběratelé buď ukončili spolupráci 

s některými dodavateli, anebo určitému okruhu dodavatelů vylistovali takový okruh 

produktů, který by pro ně mohl mít likvidační následky. 

3) C, D, E 

4) C 

5) předpověď, spropitné/všimné/dýško, basketbal 

6) B 

7) D 

8) B 

9) 1 hlavní věta, 2 vedlejší věty 

10) A2, B4, C6, D5, E3, F1 

11) A-ne, B-ne, C-ne, D-ano, E-ano, F-ne 

12) např. Naše řeč, Slovo a slovesnost 

13) A5, B1, C6, D3, E2, F4 
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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: 45 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 89 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,16 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,97 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 

 

Ostrava 25. 6. 2010 

 

Zpracoval: Romana Gračková    

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 

  

 



 

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 B 

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

řešení):       

 



Přijímací řízení pro rok 2010/11 

Český jazyk a literatura, bakalářské studium, prezenční forma 

TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

česká literatura 

 

VARIANTA „B“ 

 

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

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen/a s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU 

na akademický rok 2010/11 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových 

stránkách http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem 

způsobilý(á) vykonat písemný test. 

 

v Ostravě ______________                 podpis ______________ 

 

 

 

 

Pokyny: 

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.  

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.  

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

„platí“. 

 

 

 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index


 „I“ (14)  

1. (6) Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá:  

Staroslověnská literatura je zapisována hlaholicí.    ANO  NE 

Proglas je veršovaná předmluva k evangeliu.    ANO  NE 

Kosmova kronika je psána latinsky, Dalimilova kronika česky.  ANO  NE 

Alexandreida vznikla ve stejné době jako Kosmova kronika.  ANO  NE 

Hospodine, pomiluj ny je nejstarší česky psaná legenda.   ANO  NE 

Typickými znaky středověké literatury jsou anonymita autora, zlomkovitost, výsadní 

postavení verše a nezájem o původnost textu.    ANO  NE 

 
2. (4) Text: Zatímco se filosof veselil v Bohu, naskytla se opět jiná věc a úkol ne menší dřívějších. 

Neboť Rostislav, kníže moravský, vnuknutím božím, po úradě se svými knížaty a 

s Moravany, vypravil poselství k císaři Michalovi, řka: „Náš lid se odřekl pohanství a 

drží se křesťanského zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám pravou 

křesťanskou víru vyložil v našem jazyku, aby též jiné kraje, vidouce to, nás 

napodobily. Nuže, pošli nám, pane takového biskupa a učitele. Od vás se zajisté vždy 

šíří dobrý zákon do všech krajin.“  

Tématem úryvku je: 

A) Rostislavova žádost císaři o pomoc při potírání pohanství 

B) Rostislavova žádost císaři o zajištění jazykově srozumitelné křesťanské věrouky  

C) Rostislavovo pozvání Konstantina na Moravu 

D) vyplnění modliteb Konstantina Filosofa toužícího aktivně šířit křesťanství 

 

3. (4) Zvolte, které období kulturního vývoje je v následujících větách charakterizováno: 

?????????? – oslavuje důstojnost člověka jako individua, životní optimismus a 

nezávislost; odvrací se od naděje v posmrtné vykoupení a orientuje se na aktivní a plně 

prožívaný pozemský život; věří v neomezené schopnosti a vítězství rozumu; vrací se 

k antice, především v důrazu na rozum a v zájmu o člověka jako jednotlivce 

 A) středověk 

 B) humanismus a renesance 

 C) baroko 

 D) osvícenský klasicismus   

 

„II“ (10) VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM  

 

Velké, širé, rodné lány, 

jak jste krásny na vše strany, 

od souvratě ku souvrati 



jak vás dnes to slunko zlatí! 

 

Vlahé žito jako břehy, 

květná louka plná něhy, 

na úhoru v žirné kráse 

pokojně se stádo pase. 

 

Nad vámi se nebe klene 

jako v květu pole lněné, 

nad lesy jen z modrošíra 

pára v tichý déšť se sbírá. 

 

A jak slunce vás tak zhřívá 

a jak cvrček v klasech zpívá, 

v šíř i v dál, vy rodné lány, 

buďte vy nám požehnány!

 

1. (2) Báseň je svou povahou: A) epická    C) lyrická 

     B) lyrickoepická  D) dramatická 

2. (2) Typologicky jde o báseň: A) milostnou   C) sebereflexivní  

     B) úvahovou   D) vlasteneckou 

3. (1) Uplatňuje se zde rým: A) postupný   C) obkročný 

     B) střídavý    D) přerývaný 

4. (1) Nejmenší jednotkou sylabotónického versifikačního systému (např. „jak jste“) je:

     A) stopa   C) jamb 

     B) trochej   D) daktyl 

5. (1) Ve verších „Vlahé žito jako břehy“ básník užil: 

     A) synekdochu  C) hyperbolu 

     B) přirovnání   D) oxymóron 

6. (1) Specifický lexikální prostředek, jehož užití je omezeno na oblast poezie, nazýváme: 

     A) archaismus   C) lyrismus 

     B) neologismus   D) poetismus 

7. (1) Ve verši „pára v tichý déšť se sbírá“ se vyskytuje:      

     A) inverze   C) hyperbola 

     B) elipsa   D) eufemismus 

8. (1) Opakování slova/slov na začátku dvou a více sousledných veršů (viz 4. strofa) se 

nazývá:    A) epiteton   C) asyndeton 

     B) anafora   D) epifora 

  

„III“ (14) 

 1. (10) K jednotlivým charakteristikám přiřaďte odpovídající pojmy. Do kolonek 

vepisujte pouze příslušné písmeno! 



A-expresionismus D-pragmatismus G-proletářská poezie  J-baladická próza 

B-vitalismus  E-surrealismus H-psychologická próza K-noetická próza 

C-poetismus  F-ruralismus  I-utopická a fantaskní literatura 

 

......... se vyznačuje střídáním epických pasáží s lyrickým líčením nálad, pocitů a přírody a 

prolínáním mýtu se skutečností, pochmurný děj končí tragicky, viníky stihne trest 

.........  myšlenkový směr amerických filozofů W. Jamese a J. Deweyho, naši představitelé 

v čele s K. Čapkem se hlásili k Masarykovi a jeho pojetí humanismu a demokracie 

......... věnuje pozornost vnitřnímu životu člověka, odkrývá podvědomí a rodové zatížení 

jedince, zabývá se patologickými jevy a jejich vlivem na okolí, k typickým formálním 

prostředkům patří polopřímá řeč a vnitřní monology postav, jednoduchý děj je 

vyvážen propracovanou kresbou hrdinova nitra 

......... realizuje se zejména ve výtvarném umění, literatuře a dramatické tvorbě, snaží se 

zobrazovat skutečnost prostřednictvím dojmů a vnitřních prožitků, vyjádřených 

emocionálně vypjatým, až drastickým způsobem zkreslujícím realitu, odhlíženo je 

naopak od sociálních vazeb hrdinů, u nás našla tato poetika zázemí v brněnské 

Literární skupině 

......... vychází z učení S. Freuda, cílem je osvobození mysli od rozumové kontroly, 

zdůraznění podvědomí a uvolnění emocionality, základními literárními prostředky 

byly automatický text a volný verš, k nejvýznamnějším představitelům této poetiky u 

nás patřil V. Nezval 

 

2. (4) K medailónu přiřaďte odpovídající jméno. Do kolonky vepište pouze příslušné 

písmeno! 

A-K. Čapek  B-K. Poláček  C-V. Vančura  D-I. Olbracht 

 

......... levicově orientovaný spisovatel a novinář, východiskem jeho tvorby se stala realistická 

tradice sociální prózy, kterou obohatil o psychologické, baladické, dokumentární a 

reportážní prvky, v raných prózách zobrazoval postavy „zlých samotářů“, v dílech ze 

30. let zpracovával náměty z pobytu na Podkarpatské Rusi 

  

 „IV“ (12)  

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 



„Dejte mu do pysku!“ ozval se bujarý výkřik ze skupiny hutnických učňů tlačících se do 

autobusu na zastávce u hlavní brány Nové huti Klementa Gottwalda. Drobný konflikt při 

nastupování skončil brutálním uzavřením lamelových dveří, které přerušily tlačící se frontu, 

jako když se na plnicí lince v masokombinátu zaškrtí salám nebo válec tlačenky. A už najíždí 

další autobus a dav čekající po ranní šichtě ho naplní a tak to postupuje směrem k domovu. 

 Martinovi utkvěl v paměti ten výkřik a pohled na natlačené zadnice v odřených riflích, kde 

ze zadních kapes vyčnívaly rukojeti hřebenů, občanky a závodní průkazy. Chuť neurvalosti, 

s níž se cpeš do autobusu hlava nehlava, s níž dáš někomu „do pysku“ jen tak. Cítil gusto 

takto obydleného okamžiku, to našinecké, fandovské: Dejte mu! Jaké blaho někoho 

nakopnout do zadku při poklusu z tělocvičny do šaten. Jen tak kumpánsky nakopnout. A 

nezmatkuj, vole! Nahlas se chechtat a pak... Martin tu stojí mezi posledními čekajícími u 

veliké brány a najednou cítí na jazyku svíravou chuť prázdnoty, jako po onanii. Slušně 

nastoupí do poloprázdného posledního autobusu, tašku si položí na kolena. Cítí bolestivé uhry 

na tváři a na krku. Ani neví, po čem se mu vlastně stýská. Kdyby se nestyděl, vytáhl by 

z tašky knihu a četl by si, ale knihu nelze číst stejně samozřejmě jako sportovní zprávy na 

zadní straně Nové svobody.     Jan Balabán, Kudy šel anděl  

 

1. (2) Je vypravěč totožný s postavou Martina?   ANO  NE  

2. (2) Dokážeme určit, v jaké době se příběh odehrává?  ANO  NE 

3. (2) Označují podtržené věty přímou řeč?   ANO  NE 

4. (2) Je hlavním tématem druhého odstavce popis Martinova zevnějšku?  

ANO  NE 

5. (4) Uměleckou kvalitu vydávaných textů posuzuje (viz příklad): 

A) literární teorie  B) literární historie  C) literární kritika 

 

Příklad: „Kudy šel anděl“ je kniha drsná i bolavá, hrubě konkrétní i lyricky zčechraná, 

s letmými existenciálními a transcendentálními náběhy zpříkra uzemňovanými jadrnou, 

nevybíravou mentalitou pohanské průmyslové metropole. Ostrava, její zbitý i vzdorný 

charakter, je důležitým „hrdinou“ knihy; myticky apokalyptické místo je tu však i 

(socialistickým) maloměstem se všemi jeho přízemnostmi a upjatostmi.  

Jan Štolba 



LITERÁRNÍ ČÁST TESTU 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2010/11  

DO PREZENČNÍHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA  

ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY  

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

  

A 50 b. 

„I“ 14 b. 

1.   6 b.  A N N A N N 

2.   4 b.  B 

3.   4 b.  C 

 

 

„II“ 10 b. → totožný úkol varianty B 

1.   2 b.  C 

2.   2 b.  D 

3.   1 b.  A 

4.   1 b.  A 

5.   1 b.  B 

6.   1 b.  D 

7.   1 b.  A 

8.   1 b.  B 

 

„III“ 14 b. 

1. 10 b.  B K  G C F    

2.   4 b.  B 

 

„IV“ 12 b. → totožný úkol varianty B 

1.   2 b.  N 

2.   2 b.  A 

3.   2 b.  N 

4.   2 b.  N 

5.   4 b.  C 

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

B 50 b. 

„I“ 14 b. 

1.   6 b.  A A A N N A 

2.   4 b.  B 

3.   4 b.  B 

 

„III“ 14 b. 

1. 10 b.  J D  H A E    

2.   4 b.  D 

 

„II“ 10 b. → totožný úkol varianty A 

 

„IV“ 12 b. → totožný úkol varianty A 

 



 

 

 

 

 

Přijímací zkoušky z českého jazyka 2010 – FF OU 

Jméno ……………....………………………….….…..  Univerzitní číslo ...................................….. 

Kombinace …………………………………..........….. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU  na akademický 

rok 2010/11 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách 

http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat písemný 

test. 
 

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

 
 

 

Písemný test B 

 

 

1. Vyberte správnou možnost. Slovo vyumělkovaný obsahuje: 

(A) 12 písmen, 12 hlásek, 6 slabik 

(B) 12 písmen, 13 hlásek, 6 slabik 

(C) 13 písmen, 12 hlásek, 5 slabik 

 

2. V následujícím textu označte podtržením všechna místa, kde je pravopisná chyba (podtrhněte 

vodorovně, např. ...oba mužy se mají dobře protože mají vysoký plat): 

  

Text k úkolu č. 2: 

Výsledkem této dopisové akce, která začala v listopadu minulého roku byl fakt, že se nebývale rozšířily 

praktyky, v nichž někteří odběratelé buď ukončili spolupráci s některými dodavateli, anebo určitému 

okruhu dodavatelů vylistovali takový okruh produktů, který by pro ně mohl mít likvidační následky. 

 

 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/la: 
 

http://stag.osu.cz:8080/prijimacky2/index


 

 

 

 

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

(A) Obědnávky jsem nechal na pracovním stole. 

(B) Na jednání přišli také všichni prašští radní. 

(C) Televizní program jsem našla ve schránce. 

(D) Ve svých rozhodnutích se řídila především horoskopy. 

(E) Dáme si schůzku ve dvě proti toho nového baru. 

(F) Podíváte se i na natáčení nového českého filmu. 

 

4. Kořen a koncovka (v pořadí kořen–koncovka) ve slově položka jsou uvedeny pod písmenem: 

(A) po–ka    (B) polož–a    (C) polož–ka    (D) lož–ka     (E) lož–a    (F) po–ložk 

 

5. Zvýrazněná slova nahraďte vhodnými synonymy: 

Česká ekonomika ..........…................................ letos poroste podle nové prognózy  o 1 procento. 

Při rekonstrukci bytu jsme vyměnili také futra ............................................... dveří.      

Hlavním bodem sváru ..............…................................ obou politiků se stal český národní program.  

 

6. Ze slov vyberte to, které se od ostatních nejvíc odlišuje způsobem, jakým bylo utvořeno: 

(A) cukrář    (B) prospěchář    (C) rybář    (D) silničář    (E) lhář    (F) farmář 

 

7. Označte větu, ve které je verbální adjektivum utvořené ze slovesa svařit:   

(A) V zimě se rád zahřeju punčem nebo červeným svařákem. 

(B) Mléko potom musíte svařit s rumem a medem. 

(C) Po návratu do chaty si svařila červené víno se skořicí. 

(D) Dvě deci svařeného vína na Staroměstském náměstí stojí i tři eura. 

 

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

(A) Proč tady punk nikdy nezemřel? 

(B) Do pondělí mi pošlete zprávu 

(C) Ministerstvo zahraničí se vyslovilo proti. 

(D) Můžete se na nás kdykoliv spolehnout. 

 

9.  Následující souvětí obsahuje ......... vět hlavních a …...... vět vedlejších. 

Zikmundovo diplomatické úsilí, jeho dalekosáhlé reformní plány v říši nebo idea sjednocení západní a 

východní církve byly tím, co z něj činilo jednoho z nejvýznamnějších císařů pozdního středověku, i když 

mnohé z toho zůstalo pouze v podobě plánů. 



 

 

 

 

10. Přiřaďte domácí ekvivalenty k cizím termínům (číslice přiřaďte k písmenům dole): 

(A) akuzativ  

(B) sufix 

(C) konsonantický 

(D) syntax 

(E) imperativ  

(F) desubstantivní 

A ......   B ......   C ......   D ......   E ......   F ...... 

(1) čtvrtý pád 

(2) souhláskový 

(3) utvořený z podstatného jména 

(4) přípona  

(5) skladba 

(6) rozkazovací způsob 

 

 

11. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO nebo NE (odpovědi přiřaďte k písmenům 

dole): 

(A) Ve větě Setkaly jsme se po letech jsou 2 příklonky. 

(B) Ve větě Maminka napekla hodně druhů cukrovího je pravopisná chyba. 

(C) Vědeckým pracovištěm, které se zabývá českým jazykem, je Ústav pro jazyk český 

Akademie věd ČR. 

(D) Slovo nenamalovat vzniklo kompozicí. 

(E) Estonština, ruština, ukrajinština a běloruština patří mezi východoslovanské jazyky.  

(F) Souvětí Zajímalo ho, kde se narodil její manžel obsahuje vedlejší větu příslovečnou místní. 

A ..........    B ..........    C ..........    D ..........    E ..........    F .......... 

 

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

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

 

13. Přiřaďte k osobnostem jejich díla nebo charakteristiky (číslice přiřaďte k písmenům dole): 

(A) Pavel Eisner 

(B) Josef Dobrovský 

(C) Jan Gebauer 

(D) Ludwig Wittgenstein 

(E) Miroslav Grepl, Petr Karlík 

(F) Marie Čechová a kolektiv 

 

 

A ......  B ......  C ......   D ......   E ......   F ...... 

(1) Tractatus Logico-Philosophicus 

(2) Skladba češtiny  

(3) Čeština – řeč a jazyk 

(4) vedoucí autorského týmu prvních 

pravidel českého pravopisu 

(5) Chrám i tvrz 

(6) Deutsch-böhmisches Wörterbuch I – 

II (1802, 1821)
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Přijímací zkoušky z českého jazyka 2010 – KČJ FF OU 

Písemný test B 

Klíč s řešením: 

 

 Maximum je 50 bodů. 

Každá správná odpověď: v úkolech 1, 11, 12, 13 za 2 body, v ostatních úkolech za 1 bod. 

 

1) B 

2) Výsledkem této dopisové akce, která začala v listopadu minulého roku byl fakt, že se 

nebývale rozšířily praktyky, v nichž někteří odběratelé buď ukončili spolupráci 

s některými dodavateli, anebo určitému okruhu dodavatelů vylistovali takový okruh 

produktů, který by pro ně mohl mít likvidační následky. 

3) A, B, E 

4) E 

5) hospodářství, rám/zárubně, spor/rozpor/neshoda 

6) E 

7) D 

8) C 

9) 1 hlavní věta, 2 vedlejší věty 

10) A1, B4, C2, D5, E6, F3 

11) A-ano, B-ne, C-ano, D-ne, E-ne, F-ne 

12) např. Naše řeč, Slovo a slovesnost 

13) A5, B6, C4, D1, E2, F3 

 



 

 

12 

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: 27 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59,74 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,40 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 

 

Ostrava 25. 6. 2010 

 

Zpracovala: Romana Gračková  

 

 

 

Za správnost odpovídá:  Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.  
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