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Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

1. Studijní program KKOV B7310 Filologie 

a)  Studijní obor  

Anglický jazyk a literatura (jednooborové) 

 dvouoborové: 

 Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk a literatura – Dějiny umění a památková péče 

 Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Historie 

Anglický jazyk a literatura – Latinský jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Polský jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Psychologie 

Anglický jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 

Anglický jazyk a literatura – Základy společenských věd 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

Test z Anglického jazyka a literatury - varianta A 

 

Úplné zadání Zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo 

její části a u otázek s výběrem odpovědí správné řešení. 

 
Část I – Test jazykové kompetence  (70 bodů) 
 

The Secret Life of Passwords 

Several years ago I began asking my friends and family to tell me their passwords. I had 

come to believe that these tiny personalized codes get a bum rap. Yes, I understand why 

passwords are universally despised: the strains they put on our memory, the endless 

demand to update them, their sheer number. I hate them, too. But there is more to 

passwords than their annoyance. In our authorship of them, in the fact that we construct 

them so that we (and only we) will remember them, they take on secret lives. Many of our 

passwords are suffused with pathos, mischief, sometimes even poetry. Often they have rich 

back stories. A motivational mantra, a swipe at the boss, a hidden shrine to a lost love, an 

inside joke with ourselves, a defining emotional scar — these keepsake passwords, as I came 

to call them, are like tchotchkes of our inner lives. They derive from anything: Scripture, 

horoscopes, nicknames, lyrics, book passages. Like a tattoo on a private part of the body, 

they tend to be intimate, compact and expressive. 
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Perhaps my biggest surprise has been how willing, eager actually, people are to openly 

discuss their keepsakes. The friends I queried forwarded my request, and before long I 

started receiving passwords from complete strangers. Sometimes the passwords were 

playful. Several people said they used “incorrect” for theirs so that when they forgot it, the 

software automatically prompted them with the right one (“your password is incorrect”).  

Once I struck up a conversation with a woman walking her dog, and I told her about my 

keepsakes idea. She told me that several months after her son Jack committed ______ (1) 

suicide, she found his password written on _____ (2) piece of _____ (3) paper at his desk: 

“Lambda1969.” Only then, after some Internet searching, did she realize he had been _____ 

(4) gay. (Lambda is ______ (5) Greek lowercase “l,” which some historians say stands in 

_______ (6) gay culture for _____ (7) liberation. _____ (8) number, “1969,” she explained, 

referred to _____ (9) year of _____ (10) Stonewall Riots — _____ (11) protests that followed 

_____ (12) police raid on the Stonewall Inn in Greenwich Village.) 

 
I. Pečlivě pročtěte výše uvedený text a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá (P) 

nebo nepravdivá (N).                                                                                                             (6 bodů) 
 

1 The main reason why passwords are unpopular is their number.                  P/N 
2 The author of the article asked complete strangers for their passwords.     P/N 
3     Jack’s mother learned the truth about his sexual orientation only after his death.    P/N 
 
                     

II. Doplňte dle uvážení člen neurčitý (a/an), určitý (the) nebo nulový (0). Nevyplněné pole 
je automaticky považováno za nesprávnou odpověď.                                              (12 bodů) 

She told me that several months after her son Jack committed ______ (1) suicide, she found 
his password written on _____ (2) piece of _____ (3) paper at his desk: “Lambda1969.” Only 
then, after some Internet searching, did she realize he had been _____ (4) gay. (Lambda is 
______ (5) Greek lowercase “l,” which some historians say stands in _______ (6) gay culture 
for _____ (7) liberation. _____ (8) number, “1969,” she explained, referred to _____ (9) year 
of _____ (10) Stonewall Riots — _____ (11) protests that followed _____ (12) police raid on 
the Stonewall Inn in Greenwich Village.) 

III. Doplňte slova opačného významu – buď antonyma (např. good – bad), nebo opozita 
odvozená zápornými předponami nebo příponami (např. possible – impossible). 
Zachovejte stejný slovní druh, jaký je použit v textu.                                                   (5 bodů) 
 

1) tiny –   _________________ 
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2) lost –               _________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3) endless –  _________________ 

4) willing  –  _________________ 

5) receive  – __________________ 

    
IV. Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít trpný rod . Je-li třeba, 

využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).            (2 body) 
       

Several years ago I began asking my friends and family to tell me their passwords. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
V. Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít činný rod. Je-li třeba,    

využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).             (2 body) 
 

Yes, I understand why passwords are universally despised. 
________________________________________________________________________ 

VI. Přeložte následující věty do češtiny; berte přitom v úvahu jejich kontext (věty jsou  
podtrženy v úvodním textu).                                                                                            (4 body) 

                                                                                                                                    
But there is more to passwords than their annoyance. In our authorship of them, in the 
fact that we construct them so that we (and only we) will remember them, they take on 
secret lives.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Perhaps my biggest surprise has been how willing, eager actually, people are to openly 
discuss their keepsakes. The friends I queried forwarded my request, and before long I 
started receiving passwords from complete strangers. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
VII. Podtrhněte v uvedených příkladech celé podměty.               (3 body) 
        Several people used “incorrect” for theirs so that when they forgot it, the software    

automatically prompted them with the right one.  
 
VIII. Doplňte druhou větu ve dvojici tak, aby měla v textu stejný, nebo téměř stejný 

význam jako věta první. Použijte daný výraz, aniž byste změnili jeho tvar.      (12 bodů)  
 

1) He gives orders all the time, which is very annoying.                                    WISH 
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________________________________________________________________________ 
 
 
2) Although the weather was good, we stayed indoors.                          DESPITE 

 
________________________________________________________________________ 
 
3) Not many fans came to support their team.     FEW 

 
   ________________________________________________________________________ 
 
 

4) I might get thirsty, so I’ll take some water with me.   CASE 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

5) “You stole my necklace!” the woman said to the boy.   STEALING 
 

________________________________________________________________________ 
 

6) James couldn’t read the sign because he wasn’t wearing his glasses.   IF 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
IX. Doplňte vhodná slova do textu.                                                                                      (8 bodů) 
 
The Spanish painter Goya was born in Aragon in 1746. Although very _____________ (1) is 
known about his early  ____________ (2), we do know  _____________ (3) he studied 
painting in his teens. He _____________ (4) his artistic career by painting religious pictures 
and wall-paintings for churches. In 1773 he married a woman _____________ (5) three 
brothers were painters, and settled in Madrid. There he met a number of important people.  
__________ (6) influence helped him become the  _____________ (7) fashionable painter  
____________ (8) Madrid society. 
 

X. Doplňte správný tvar slovesa v závorce.                                                                          (8 bodů) 
 
In 1911 the small, peaceful village of Hollywood in California (1) _________ (vote) to become 
part of Los Angeles, because it (2) ______________ (have) problems with its water supply. 
Today, nearly ninety years later, this same village (3) _______________ (grow) into the 
home of one of the most glamorous industries in the world – the American film industry.  
With this growth (4) __________________ (come) many well-known symbols. There is the 
famous Hollywood sign which (5) _____________________ (stand) above the hills of the 
town. The original sign was built in 1923, but the present one (6) ______________ (be) there 
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since 1978. Then there is the Hollywood Hall of Fame, where great actors and actresses (7) 
_________________ (leave) their footprints. Norma Talmadge was the first one to (8) 
___________________  (give) this opportunity, in 1927.  
 
 
XI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – použijte přípony a předpony.                (8 bodů) 
 

Most people 1) ____________ (general) advise against hitchhiking as it can be extremely 
dangerous. Walking or cycling are both very 2) _____________ (health), and if you use your 
own bike, very 3) ______________ (economy) too. But perhaps you want to travel long 4) 
________________ (distant), or take a lot of luggage with you. In that case, it is usually more 
5) _________________ (convenience) to use your own car, or to hire one, although this can 
be 6) _______________ (expense). An environmentally-friendly 7) _______________ (solve) 
is to use public transport. This way you can 8) _____________ (appreciation) the countryside 
and meet people at the same time. 

 
 
Část II – Kulturně-historický přehled (30 bodů) 
 
1) What is the capital of Northern Ireland? 

a) Cardiff             b) Glasgow      c) Belfast              d) Edinburgh 
 

2) Which of these countries is not a former British colony? 
a) China                         b) India                   c) Australia              d) South Africa 
 

3) Name the two most important political parties in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. 

 
4) William Shakespeare wrote his works during the time of 
    a) Henry VIII  b) Charles I      c) Elizabeth I  d) Edward IV 
 
5) Who is the author of The Canterbury Tales? 
      a) D. H. Lawrence              b) C. Marlowe       c) W. Blake               d) G. Chaucer 
 
6) Who is the author of The Picture of Dorian Gray? 
 
7)  What are the native inhabitants of Australia called? 
 
8) In which war did the battles of Concord and Lexington, and the battle of Saratoga 

happen? 
 
 
9) Who was the American president during the Civil War? 

 
10) What is the largest Christian religious group in the United States? 
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11) Which book is the following quotation from? 
“But man is not made for defeat,” he said. “A man can be destroyed but not defeated.” 

   a) Moby Dick                                   b) The Old Man and the Sea  
   c) Death of a Salesman                                  d) The Sea-Wolf 
 
12) Which of these authors was still writing in the 21st century? 

a) John Cheever          b) Tennessee Williams       c) James Baldwin           d) Philip Roth 
 
13) Who is the author of The Adventures of Huckleberry Finn? 
 
14) How many senators does the American Senate consist of? 
 
15) What is the capital of Canada?  
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo 

její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků 

přijímací zkoušky. 

 

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA KLÍČ – TEST A 
 

Jazyková kompetence 
 
I. Pečlivě pročtěte výše uvedený text a rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá (P) 

nebo nepravdivá (N).                                                                                                                (6 bodů) 

1) N 
2) N 
3) P 

 

II. Doplňte dle uvážení člen neurčitý (a/an), určitý(the) nebo nulový (0). Nevyplněné pole je 

automaticky považováno za nesprávnou odpověď.                                                         (12 bodů) 

1. 0 

2. a 

3. 0 

4. 0 

5. the, a 

6. 0, the 

7. 0 

8. the 

9. the 

10. the 

11. the, 0 

12. a, the  

 

III. Doplňte slova opačného významu – buď antonyma (např. good – bad), nebo opozita 

odvozená zápornými předponami nebo příponami (např. possible – impossible). 

Zachovejte stejný slovní druh, jaký je použit v textu.                                                                              

(5 bodů) 

 
1) tiny –  huge, big, enormous…. 

2) lost – found, gained…. 
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3) endless – limited, restricted.... 

4) willing – unwilling, reluctant…                                                                           

5) receive  – give … 

 
     IV.   Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít trpný rod . Je-li 

třeba, využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).          (2 body) 

Several years ago my friends and family started to be asked by me to tell me their 
passwords. 
 
 

V. Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít činný rod. Je-li třeba,    

využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).              (2 body) 

Yes, I understand why people universally despise passwords. / Yes, I understand why 
everybody despises passwords.  

 
VI.   Přeložte následující věty do češtiny; berte přitom v úvahu jejich kontext (věty jsou 

podtrženy v úvodním textu).                                                                                                   (4 body) 

                                                                                                                                  
But there is more to passwords than their annoyance. In our authorship of them, in the 
fact that we construct them so that we (and only we) will remember them, they take on 
secret lives. 
 
Například: Avšak hesla nejsou jen otravná. Protože je sami vytváříme tak, abychom si je 

zapamatovali (a kromě nás už nikdo jiný), mají svůj tajný život.  

 
Perhaps my biggest surprise has been how willing, eager actually, people are to openly 
discuss their keepsakes. The friends I queried forwarded my request, and before long I 
started receiving passwords from complete strangers. 
 

Například: Asi nejvíce mě překvapilo, jak ochotně lidé otevřeně hovořili o svých 

vzpomínkách. Přátelé, na které jsem se obrátil, můj dotaz přeposlali dál, a brzy mi začali 

svá hesla posílat úplně cizí lidé.   

 
VII. Podtrhněte v uvedených příkladech celé podměty.                (3 body) 

   Several people used “incorrect” for theirs so that when they forgot it, the software    
automatically prompted them with the right one.  
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VIII. Doplňte druhou větu ve dvojici tak, aby měla v textu stejný, nebo téměř stejný 

význam jako věta první. Použijte daný výraz, aniž byste změnili jeho tvar.                                  

(12 bodů)   

1) He gives orders all the time, which is very annoying.                                    WISH 
      I wish he wouldn’t give orders all the time.  
 
2) Although the weather was good, we stayed indoors.                            DESPITE 

We stayed indoors despite the good weather/ the weather being good. 
 
3) Not many fans came to support their team.    FEW 

  Only a few fans came to support their team. / Very few fans came to support their team. 
 

4) I might get thirsty, so I’ll take some water with me.   CASE 
I’ll take some water with me in case I get thirsty.  

 
5) You stole my necklace!” the woman said to the boy.   STEALING 

         The woman accused the boy of stealing her necklace. 
 

6) James couldn’t read the sign because he wasn’t wearing his glasses.   IF 
        If James had been wearing his glasses, he would have been able to read/could have read 
the sign. 
 
IX.  Doplňte vhodná slova do textu.                                                                                       (8 bodů) 

1 little 

2 life/education etc. 

3 that 

4           began/started/ launched … 

5 whose 

6 their 

7 most  

8          in 

 

 
X. Doplňte správný tvar slovesa v závorce.                                                                          (8 bodů) 

1) voted 

2) had/was having/had been having / had had 

3) has grown 

4) came/ have come 
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5) stands 

6) has (only) been 

7) leave/ have left 

8) be given 

 
 
XI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – použijte přípony a předpony.                 (8 bodů) 

1) generally 

2) healthy 

3) economical  

4) distances, distance 

5) convenient 

6) expensive 

7) solution 

8) appreciate 

 

 
Kulturně-historický přehled       (30 bodů) 
 
1.c 
2.a 
3. Conservative and Labour Party 
4.c 
5.d 
6. Oscar Wilde 
7. Australian Aboriginals (aborigines) 
8. War of Independence (American Revolution)  
9. Abraham Lincoln 
10. Protestants 
11. b  
12. d 
13. Mark Twain (Samuel Clemens)  
14. one hundred 
15. Ottawa 
 

Anglický jazyk a literatura (jednooborové) 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 85 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
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Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 51.89 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.02 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 dvouoborové: 

 Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 21 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 81 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56.52 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.4 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

  

Anglický jazyk a literatura – Dějiny umění a památková péče 
  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 2.31 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6.14 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Historie 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 10 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 73 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54.9 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12.89 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Latinský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 
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Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.1 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 58.25 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19.69 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Polský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 51 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3.51 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Psychologie 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 19 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50.74 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18.68 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 41.14 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19.15 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 11 
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Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62.27 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17.34 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Základy společenských věd 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 12 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 48.92 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11.83 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Test z Anglického jazyka a literatury - varianta B 

 

Úplné zadání Zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo 

její části a u otázek s výběrem odpovědí správné řešení. 

 

Část I – Test jazykové kompetence  (70 bodů) 
 
 The possibilities open to a person rendered invisible have been well explored in the 
worlds of science fiction and philosophy, not to mention the minds of adolescents. 
 Now neuroscientists in Sweden have simulated this effect using virtual reality and 
found, perhaps unsurprisingly, that the sensation of being transparent makes people less 
anxious in front of a hostile-looking crowd. 
 People who took part in the study wore virtual reality (VR) goggles that created the 
illusion of their body being invisible when they looked down. Scientists reinforced the effect 
by touching them with a paintbrush. Though their body was invisible, the participants could 
see and feel the paintbrush prodding them, convincing their brains that their bodies were 
still present but totally see-through. 
 Arvid Guterstam at the Karolinska Institute studied the effects of apparent invisibility 
in 125 volunteers who donned VR headsets. The illusion of invisibility was created by 
relaying images of the ground and empty space to the headset worn in the study.  
 When Guterstam touched the people’s bodies with a paintbrush, they sensed the 
contact and soon started to feel as if their body was invisible. “Within less than a minute, the 
majority of the participants started to transfer the sensation of touch to the portion of 
empty space where they saw the paintbrush move and experienced an invisible body in that 
position,” he said. 
 To test how effective the illusion was, the researchers pretended to stab at the 
empty space where people thought their bodies were. The pretend attacks caused the 
participants to start sweating as their anxiety rose.  
 The scientists then tested how people felt when they stood in front of a small crowd 
that was asked to stare at them. Those who felt they were invisible had lower heart rates 
and stress levels compared to when the VR set appeared to give them a mannequin’s body.  
 Henrik Ehrsson, the co-author of the study, said follow-up work would look at 
whether the sensation of being invisible affects people’s moral decision-making. That would 
“ensure that future invisibility cloaking does not cause us to lose our sense of right and 
wrong, which Plato asserted over two millennia ago.” 

 

I. Pečlivě pročtěte výše uvedený text a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá (P) 
nebo nepravdivá (N).                                                                                                             (6 bodů) 

 

1 The scientists painted the bodies of some participants, while other participants were left 
unpainted.                                                                                                                                       
P/N 

2 The feeling of invisibility caused people to sweat and become nervous.                            P/N 
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3 The authors of the study state that invisibility causes people to lose their moral sense of 
what is right and what is wrong.                                                                                      P/N 

                     
 

 
 
 
II. Doplňte dle uvážení člen neurčitý (a/an), určitý (the) nebo nulový (0). Nevyplněné pole 

je automaticky považováno za nesprávnou odpověď.                                               (12 bodů) 

People like procrastinating. It’s very common to see Facebook posts or tweets where 
someone reveals that they shouldn’t be writing it because they have ______ (1)  important 
work to do. But once ______ (2)  time available to do ______ (3)  specific task starts to run 
out, ______ (4)  procrastination reduces. ______ (5) most common distraction from such 
______ (6) task is the occasional panicked glance at ______ (7)  clock. And so we see ______ 
(8) power of ______ (9)  deadline. We have deadlines in all areas of our lives. You have 
______ (10)  deadline for completing ______ (11)  journey to work. Your boss assigns you 
many jobs and tasks that have to be completed in ______ (12) certain time, creating more 
deadlines. And so on. 

 
III. Doplňte slova opačného významu – buď antonyma (např. good – bad), nebo opozita 
odvozená zápornými předponami nebo příponami (např. possible – impossible). 
Zachovejte stejný slovní druh, jaký je použit v textu.                                                   (5 bodů) 
 

1) moral –  _________________  

2)  present–  _________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3)  hostile–  _________________  

4)  effective–  _________________  

5)  anxious– __________________  

    
IV. Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít trpný rod . Je-li třeba, 

využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).                (2 body) 
       

Now neuroscientists in Sweden have simulated this effect.  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
V. Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít činný rod. Je-li třeba,    

využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).                (2 body) 
 

The illusion of invisibility was created by relaying images of the ground and empty space 
to the headset. 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
VI. Přeložte následující věty do češtiny; berte přitom v úvahu jejich kontext (věty jsou  

podtrženy v úvodním textu).                                                                                            (4 body) 
                                                                                                                                    

The possibilities open to a person rendered invisible have been well explored in the 
worlds of science fiction and philosophy, not to mention the minds of adolescents. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Though their body was invisible, the participants could see and feel the paintbrush 
prodding them, convincing their brains that their bodies were still present but totally 
see-through. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

VII. Podtrhněte v uvedených příkladech celé podměty.               (3 body) 
 
Henrik Ehrsson, the co-author of the study, said follow-up work would look at whether the 
sensation of being invisible affects people’s moral decision-making. That would “ensure that 
future invisibility cloaking does not cause us to lose our sense of right and wrong, which 
Plato asserted over two millennia ago.” 
 

VIII. Doplňte druhou větu ve dvojici tak, aby měla v textu stejný, nebo téměř stejný 
význam jako věta první. Použijte daný výraz, aniž byste změnili jeho tvar.                       
(12 bodů)  

 
1) You should only speak if you have something useful to say.               UNLESS 

 
________________________________________________________________________ 
 
2) We might get a puncture, so we’re taking a spare tyre.   CASE 

 



                                                                                                   Anglický jazyk a literatura 2015 

                                                                                                                                                                                                                         

 

17 

 

________________________________________________________________________ 
  

3) Even though it was raining heavily, they played football for two hours. DESPITE 
 

_________________________________________________________________________ 
 

4) We couldn’t do the work because we didn’t have the right tools.     IF 
_________________________________________________________________________ 
 
 

5) It’s useless to try fixing the machine – it’s completely broken.  POINT 
 

________________________________________________________________________ 
 

6) I never send an e-mail without checking the spelling first.   USED 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
IX. Doplňte vhodná slova do textu.                                                                                      (8 bodů) 
 

The Auckland urban area, in the North Island of New Zealand, is the largest and most 
populous urban area in the (1)_________. Auckland has a total of 1,413,700 (2)_________; 
this (3)_________ 31 percent of New Zealand’s population. Auckland also has the largest 
Polynesian (4)_________  of any city in the world. Trams and railway lines (5)_________ to 
Auckland's rapid (6)_________ in the first half of the 20th century, but soon afterwards 
motor vehicles (7)_________  dominant; arterial roads and motorways have become 
defining (8)_________  of the urban landscape.  

 

 
X. Doplňte správný tvar slovesa v závorce.                                                                          (8 bodů) 
 
The pineapple (1)_________ (be) a popular fruit for several centuries, but little 
(2)_________ (know) about the origin of the pineapple that we (3)_________ (buy) at shops 
and markets today. We know that it (4)_________ (cultivate) by the Mayas and the Aztecs. 
Columbus (5)_________ (encounter) the pineapple in 1493 on the island of Guadeloupe. 
After (6)_________ (bring) pineapples back to Europe, the Spanish (7)_________ (introduce) 
them to the Philippines and Hawaii. The flesh and juice of the pineapple (8)_________ (use) 
in cuisines around the world.  
 
XI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – použijte přípony a předpony.                (8 bodů) 
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People deal with (1)_________ (count) deadlines all the time, but they (2)_________ 
(repeat) end up panicking as the crucial time approaches and they haven’t done the task yet. 
You probably know someone who is (3)_________ (constant) arriving halfway through 
meetings and always hands in their (4)_________ (assign) late, who can’t seem to grasp the 
most basic schedule and stick to it. If you don’t know anyone like this, it’s probably you. Your 
friends find you (5)_________ (credible) annoying, by the way. But one thing is certain – 
deadlines are (6)_________ (avoid). Overall, deadlines may be (7)_________ (please) and 
annoying, but they do seem to make sure things get done. Not necessarily done well, but 
done (8)_________ (regard) of the quality. 

 

Část II – Kulturně-historický test (30 bodů) 
 

Vyberte správnou odpověď. Každá odpověď je za 2 body. 

1) What is the second largest city in the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland? 

     a) Glasgow             b) Birmingham      c) Cardiff                     d) Manchester 
 
2) Which king initiated the establishment of the Church of England? 
    a) Richard I             b) Henry IV  c) Henry VIII         d) Victoria 
 
3) Who is the current prime minister of the United Kingdom?    
  
4) Which play is the following extract from: 
    Liza: How do you do, Professor Higgins? Are you quite well? 
    Higgins (choking): Am I – (He can say no more.) 
    Liza: But of course you are: you are never ill. So glad to see you again, Colonel Pickering.     

(He rises hastily; and they shake hands.) Quite chilly this morning, isn’t it? 
 
    a) The Importance of Being Earnest                 b) Lady Windermere’s Fan   
    c) Pygmalion                                                      d) The Comedy of Errors  
 
5) Which of these writers lived in the 19th century? 
    a) Charles Dickens                 b) Robert Burns   c) John Milton d) Jonathan Swift 
 
6) Who is the author of The Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe of York? 
 
7) Which famous British explorer discovered Australia in 1770?   
  
8) What did the Second Continental Congress adopt in 1776? 
 
9) Who was the major leader of the African American Civil Rights Movement during the 
1960s? 
 
10) What is celebrated on the fourth Thursday of November in the United States? 
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11) Moby Dick is the name of 
      a) a ship       b) a prison            c) a white whale  d) an Indian chief 
 
12)  Which of these authors was still writing in the 21st century? 
      a) Francis Scott Fitzgerald    b) Toni Morrison    c) Bernard Malamud      d) Allen Ginsberg 
 
13) Who is the author of Leaves of Grass? 
 
14) For how many years is the American President elected? 
 
15) What is the capital of New Zealand?  
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo 

její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků 

přijímací zkoušky. 

 
ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA 2015 KLÍČ– test B  
 

Jazyková kompetence: 
 
I. Pečlivě pročtěte výše uvedený text a rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá (P) 

nebo nepravdivá (N).                                                                                                               (6 bodů) 

1. N 
2. N 
3. N 

 
II. Doplňte dle uvážení člen neurčitý (a/an), určitý(the) nebo nulový (0). Nevyplněné pole je 

automaticky považováno za nesprávnou odpověď.                                                         (12 bodů) 

1. 0 
2. 0/the 
3. The/a 
4. 0/the 
5. The 
6. A 
7. The/a 
8. The 
9. a/the 
10. a 
11. the/a 
12. a 

 
III. Doplňte slova opačného významu – buď antonyma (např. good – bad), nebo opozita 

odvozená zápornými předponami nebo příponami (např. possible – impossible). 

Zachovejte stejný slovní druh, jaký je použit v textu.                                                                              

(5 bodů) 

1) immoral / amoral… 

2) absent…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3)  friendly, kind … 

4)  Ineffective … 

5)  relaxed… 
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IV. Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít trpný rod . Je-li třeba, 

využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).               (2 body) 

Now this effect has been simulated by neuroscientists in Sweden 
 
 

V. Přeformulujte větu tak, abyste při zachování významu mohli užít činný rod. Je-li třeba,    

využijte vhodných výrazů z textu (věta je zvýrazněna tučným písmem).              (2 body) 

 
The scientists (etc.) created the illusion of invisibility by relaying images of the ground and 
..................... 
Relaying images of the ground and… created the illusion of invisibility. 
 
VI. Přeložte následující věty do češtiny; berte přitom v úvahu jejich kontext (věty jsou 

podtrženy v úvodním textu).                                                                                                  (4 body) 

 
Například: 
Možnosti, které se člověku otevírají, stane-li se neviditelným, již byly dobře prozkoumány ve 
světě science-fiction a filozofie, nemluvě o myslích adolescentů. 
 
Například: 
Navzdory své neviditelnosti účastníci pokusu viděli i cítili štětec, který do nich narážel, (a) 
přesvědčili (svůj) mozek, že těla nezmizela, že jsou jen dokonale průhledná. 
 
 
VII. Podtrhněte v uvedených příkladech celé podměty.            (3 body) 

Henrik Ehrsson, the co-author of the study, said follow-up work would look at whether the 
sensation of being invisible affects people’s moral decision-making. That would “ensure that 
future invisibility cloaking does not cause us to lose our sense of right and wrong, which 
Plato asserted over two millennia ago.” 
 
 
VIII. Doplňte druhou větu ve dvojici tak, aby měla v textu stejný, nebo téměř stejný 

význam jako věta první. Použijte daný výraz, aniž byste změnili jeho tvar.                      
(12 bodů)  

 
1) You should only speak if you have something useful to say.  

 UNLESS 
 
          You should not speak unless you have something useful to say. 
 

2) We might get a puncture, so we’re taking a spare tyre.    CASE 
 
              We’re taking a spare tyre in case we get a puncture 
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3) Even though it was raining heavily, they played football for two hours. DESPITE 

 
Despite the heavy rain / Despite the fact that it was raining heavily, ... 

 
4) We couldn’t do the work because we didn’t have the right tools.  IF 

If we had had the right tools, we would have been able to do ... 
 

5) It’s useless to try fixing the machine – it’s completely broken.  POINT 
 
There’s no point trying to fix the machine  

 
6) I never send an e-mail without checking the spelling first.   USED 
 
I am used to checking the spelling before I send ...     
  
 

IX.  Doplňte vhodná slova do textu.                                                                                      (8 bodů) 

1. Country 

2. Inhabitants, people  

3. Constitutes … 

4. Population, community 

5. Contributed 

6. Expansion, growth 

7. Became 

8. Features, characteristics… 

  
 
X. Doplňte správný tvar slovesa v závorce.                                                                          (8 bodů) 

1. has been 
2. is known 
3. buy 
4. was cultivated  
5. encountered 
6. bringing 
7. introduced 
8. are used 
 
XI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – použijte přípony a předpony.                 (8 bodů) 

1. Countless 
2. Repeatedly 
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3. Constantly 
4. Assignments 
5. Incredibly 
6. Unavoidable 
7. Unpleasant 
8. Regardless 

 

Kulturně-historický přehled       (30 bodů) 
 
1.b 
2. c 
3. David Cameron 
4.c 
5.a 
6. Daniel Defoe 
7. James Cook 
8. Declaration of Independence 
9. Martin Luther King 
10. Thanksgiving Day 
11. c 
12.b 
13. Walt Whitman 
14. four 
15. Wellington 
 
 

Anglický jazyk a literatura (jednooborové) 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 82 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 81 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 46.45 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.03 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 dvouoborové: 

 Anglický jazyk a literatura – Český jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 41.33 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17.36 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Anglický jazyk a literatura – Dějiny umění a památková péče 
  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50.13 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18.83 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 31.11 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Historie 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 14 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 79 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54.57 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17.04 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Latinský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 59 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45.75 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12.74 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Anglický jazyk a literatura – Polský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.78 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Psychologie 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 14 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 44.57 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.44 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Ruský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21.36 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 13 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 77 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52.15 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.74 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk a literatura – Základy společenských věd 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 10 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 44.6 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12.89  

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Ostrava 22. června 2015 

 

Zpracovali: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Bc. Petra Valošková 
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