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Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program Český jazyk a literatura NMgr. 
 

Forma přijímací zkoušky: kombinovaná – písemná/ústní 
 

Varianta studijního programu: 
 

a) Completus  

b) Hi-CJ NM 

c) AJ-CJ NM 

d) CJ-AJ NM 

e) CJ-FJ NM 

f) CJ-Hi NM 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test z Českého jazyka a literatury - varianta A a B 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):       
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Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 2019  

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 2019/2020 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). Správná odpověď je ohodnocena 5 body. 

 

1. Mezi aglutinační jazyky patří: 

a) turečtina 

b) latina 

c) francouzština  

 

2. Mezi jižní slovanské jazyky nepatří: 

a) bulharština  

b) kašubština 

c) slovinština 

 

3. Mluvnice současné češtiny 1 (Václav Cvrček a kol., 2015) je: 

a) prvním pokusem o komplexní popis češtiny na základě dat Českého národního korpusu 

b) deskriptivně-preskriptivní gramatikou češtiny opírající se o Pravidla českého pravopisu 

c) upraveným vydáním České mluvnice Bohuslava Havránka a Aloise Jedličky, rozšířeným  

o kor 

pusová data 

 

 
 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/a: 
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4.  První staročeská přehláska významně zasáhla do: 

a) hláskosloví – způsobila monoftongizaci ie > í, např. dietka > dítka 

b) systému minulých časů – způsobila zánik aoristu a imperfekta 

c) morfologie – způsobila oddálení tvrdých a měkkých deklinačních typů 

 

5. Označte skupinu hlásek závěrových: 

 a) [m], [p], [v] 

b) [d], [g], [n] 

c) [k], [c], [b] 

 

6. Afix je: 

a) slovesný tvar, který nevyjadřuje osobu, popř. způsob, např. přechodník  

b) typ morfu plnící různé funkce (slovotvorné, tvarotvorné); připojuje se ke kořenovému morfu,  

nebo ke kmeni 

c) typ morfu, který se ve slově nachází nalevo od kořene 

 

7. Rozdělte slovní tvar stavitelem svislými čarami na jednotlivé morfy:    s   t   a   v   i   t   e   l   e   m 

 

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

a) mutace 

b) transpozice 

c) modifikace 

 

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

Podobám se otci.  

a) kongruence 

b) rekce 

c) adjunkce 

 

10. Který nedostatek ve výstavbě výpovědi se vyskytuje v níže uvedené větě? 

Citovala jsem z dopisu mně adresovanému.  

a) zeugma 

b) anakolut 

c) atrakce 
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Klíč s řešením: 

 

Maximum je 50 bodů. 

Správná odpověď je ohodnocena 5 body. 

 

1) A 

2) B 

3) A 

4) C 

5) B 

6) B 

7) stav|i|tel|em  

8) A 

9) B 

10) C  
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Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 2019 (varianta B) 

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 2019/2020 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). Správná odpověď je ohodnocena 5 body. 

 

1. Mezi aglutinační jazyky patří: 

a) francouzština  

b) latina 

c) turečtina 

 

2. Mezi jižní slovanské jazyky nepatří: 

a) kašubština   

b) bulharština 

c) slovinština 

 

3. Mluvnice současné češtiny 1 (Václav Cvrček a kol., 2015) je: 

a) deskriptivně-preskriptivní gramatikou češtiny opírající se o Pravidla českého pravopisu  

b) prvním pokusem o komplexní popis češtiny na základě dat Českého národního korpusu 

c) upraveným vydáním České mluvnice Bohuslava Havránka a Aloise Jedličky, rozšířeným  

o korpusová data 

 
 

Počet bodů: 

 
 

Opravil/a: 
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4.  První staročeská přehláska významně zasáhla do: 

a) hláskosloví – způsobila monoftongizaci ie > í, např. dietka > dítka 

b) morfologie – způsobila oddálení tvrdých a měkkých deklinačních typů  

c) systému minulých časů – způsobila zánik aoristu a imperfekta 

 

5. Označte skupinu hlásek závěrových: 

 a) [d], [g], [n]  

b) [m], [p], [v] 

c) [k], [c], [b] 

 

6. Afix je: 

a) slovesný tvar, který nevyjadřuje osobu, popř. způsob, např. přechodník  

b) typ morfu, který se ve slově nachází nalevo od kořene  

c) typ morfu plnící různé funkce (slovotvorné, tvarotvorné); připojuje se ke kořenovému morfu,  

nebo ke kmeni 

 

7. Rozdělte slovní tvar stavitelem svislými čarami na jednotlivé morfy:    s   t   a   v   i   t   e   l   e   m 

 

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

a) transpozice  

b) mutace 

c) modifikace 

 

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

Podobám se otci.  

a) kongruence 

b) adjunkce 

c) rekce  

 

10. Který nedostatek ve výstavbě výpovědi se vyskytuje v níže uvedené větě? 

Citovala jsem z dopisu mně adresovanému.  

a) atrakce  

b) anakolut 

c) zeugma 
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Klíč s řešením: 

 

Maximum je 50 bodů. 

Správná odpověď je ohodnocena 5 body. 

 

1) C 

2) A 

3) B 

4) B 

5) A 

6) C 

7) stav|i|tel|em  

8) B 

9) C 

10) A  
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky: 

 

a) Completus A 

             Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 40 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: -33,33 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,68 

Completus B 

             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 

b) Hi-CJ NM 

      Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 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: 0 

c) AJ-CJ NM 

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

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,07 

d) CJ-AJ NM 

      Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 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: 0 

e) CJ-FJ NM 

      Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 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: 0 

f) CJ-Hi NM 

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

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 35 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

 

Ostrava 18. 6. 2019 

 

Zpracovala: Lenka Krahulcová 

 

 

 

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

 


