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1. Studijní program B0231A090058 Anglická filologie (Bc.) 

a)  Varianta studijního programu  

Anglická filologie - completus 

 Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční, kombinovaná) 

sdružené studium: 

 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Dějiny umění 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Francouzská filologie 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Historie 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Německá filologie 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Ruská filologie  

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Španělská filologie 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Základy společenských věd 

Český jazyk a literatura – Anglická filologie  

 Dějiny umění – Anglická filologie 

Filozofie – Anglická filologie 

Francouzská filologie – Anglická filologie 

Historie – Anglická filologie 

Latinský jazyk a kultura – Anglická filologie 

Německá filologie – Anglická filologie 

Polská filologie – Anglická filologie 

Ruská filologie – Anglická filologie 

Španělská filologie – Anglická filologie 

Sociologie – Anglická filologie 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 

Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

Test z Anglické filologie - 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 Bird People 

Adam Baine 

A   The Mohana fishermen of central Pakistan are a living link with some of the earliest moments of 
human history. Isolated from change by the inhospitability of their environment, they live a life which 
has barely altered in five millennia. Some call them Noah’s children. 
 
B    They live in floating villages on the banks of the Indus, in the flood plain of Sind, where for 200 miles 
the river cuts through what is otherwise desert wasteland. Few other living creatures survive there. 
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The climate is harsh and unpredictable; the terrain desolate; the river, up to three miles wide at points, 
too treacherous for any but the Mohana to navigate. 
 
C   They live as they have always lived, each person’s role rigidly predetermined. There are three castes, 
based on the three traditional river trades: fishing, boat building and ferrying. (1)… They fish the 
shallow waters at the edge of the river for carp, catfish and tortoises. This is no easy task: the alluvial 
currents make it all but impossible to locate the fish. The solution is to use trained herons. 
 
D    Herons are endowed with oils on the surface of their eyes which act as colour filters. These enable 
them to discern the tiniest movements in the murky surface of the water and thus to detect the fish 
below, which they then dive for and catch. For the shiraki, such skills mean the difference between life 
and death. A trained heron, instead of diving, will stand stock still above a fish or shoal. The fisherman, 
following in a shallow rowing boat (batelo), approaches the heron, then leaps into the shallow water, 
trapping the fish in a conical net trap known as a kulari. 
 
E    The Mohana have never bred herons in captivity. There are so many in the region that it is not 
necessary. Instead, they capture fully grown wild specimens and train them. The process by which they 
do so is particularly striking. First, a captive heron is tethered in shallow water. The fisherman, 
meanwhile, his head camouflaged inside a stuffed heron, hides on the riverbank some 50 yards away. 
Eventually, though perhaps not for many hours, a wild heron will join the tethered bird, and the 
fisherman can make his move. Slowly and noiselessly he swims towards the wild heron. If it turns to 
look at him, he stops and treads water, his head submerged in the muddy river, holding his breath. 
Then, with the distance narrowed to a couple of yards, he lunges forward and grabs the heron by its 
ankles. 
 
F   For the next two months, the heron is trained, mostly by association with birds which have already 
been trained. (2)… To Europeans, the idea of training herons may seem absurd; to the Mohana, the 
herons are as much a part of everyday life as the river itself. 
 
G   (3)… Above them are the kurnangar, or carpenters, who build both the batelo and the large 
doondee, or houseboats, in which the Mohana live. The latter, which are moored together to form 
floating villages, are made entirely of driftwood (with bamboo rivets) and can be anything up to 30ft 
long and 12ft wide. Wall carvings of boats exactly corresponding to these designs have been found in 
the ancient city of Mohenjo-Daro, dating from 3,000 BC. The highest caste of all are the mirbamar, who 
ferry cargoes (most lucratively teak) to the northern and southern boundaries of the Sind. They are the 
smallest caste but own most of the community’s wealth. 
 
H   Yet all three castes now face a similar fate: extinction. On the one hand, they are threatened by 
problems almost as ancient as their own traditions. They have to pay tribute – up to half their incomes 
– to their feudal landlords, the Zamidar, who own the shores of the river. What remains is all too often  
 
plundered by dacoits – bandits from the jungles of northern Sind. On the other hand, they now face 
modern hazards. Seven dams recently constructed between the Punjab and southern Sind have not 
only closed trading routes for the mirbanar but also killed many of the migratory fish on which the 
shikari depend. In addition, provoked by the dacoits’ habit of commandeering Mohana boats to further 
their criminal activities, Pakistani police have confiscated whole fleets of them, thus leaving an already 
impoverished people with still less means of support. 
 
I   The Mohana civilisation has survived for 5,000 years, but there are many observers who predict that 
it will not last another 20. The Mohana are too cut off from the mainstream of Pakistani life to thrive 
in the late 20th century. (4)… Their blend of Hindu and animist beliefs (they worship Khwaja Khizir, an 
18th century tribal leader now revered as the reincarnated god of the Indus) does not endear them to 
the rest of the population, most of whom are devoutly Muslim. Yet without a measure of sympathy or 
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support from modern Pakistan, their problems can only intensify. 
 
J    In the 17th century, the Mohana had some 13,000 boats. Today they have scarcely 4,000. (5)… 
Centuries of persecution have forged an unshakeable collective solidarity, a refusal to contemplate 
change and a deep faith in the ultimate salvation of the tribe as a whole. The central myth of Mohana 
tradition involves an ancestor named Noah (pronounced as in English, but with no proven link to the 
Old Testament) who called the entire tribe into an ark-shaped boat and piloted them to safety. 
Struggling to stay afloat in a flood of troubles, the Mohana are praying for a similar miracle to save 
them today. 
 

I. Čtení a porozumění textu 

A) Určete, do které části textu (1-5) patří následující věty (a-e).         (10 bodů) 
 

a) It is an almost magical process, developed and refined over some 5,000 years. _____ 

b) Yet it is difficult to imagine them breaking with their traditions and moving to a life on the land. 

_____ 

c) Despite their skills, the shikari, who account for nearly two-thirds of the Mohana people, are 

the lowliest of the three castes. _____ 

d) Nomadic and illiterate, they make no obvious contribution to the economy. _____ 

e) The fishermen, or shikari, are the most unusual. _____ 

 

 

B) Přiřaďte hlavní myšlenky (i-vii) k jednotlivým odstavcům (A-J) v textu. Dvě z uvedených myšlenek 
jsou navíc a nelze je k žádnému odstavci přiřadit.                        (10 bodů) 
 

i. The Mohana fishermen from Pakistan still live as their ancestors did 5,000 years ago. _____ 

ii. Despite their gloomy situation, the Mohana people still believe in a brighter future. _____ 

iii. The Pakistani police have tried hard to protect the fishermen from the dacoits. _____ 

iv. The two highest Mohana castes build boats and trade with goods. _____ 

v. The Mohana villages are surrounded by breath-taking scenery. _____ 

vi. The Mohana people live in a very hostile environment. _____ 

vii. The Mohana culture is marginal in today’s Pakistan, and it seems unlikely to survive. ___ 

                   

 

 

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

úvodním textu).                                (6 bodů)                                                                                                                                                                 
     

These enable them to discern the tiniest movements in the murky surface of the water and thus to 
detect the fish below, which they then dive for and catch.  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Seven dams recently constructed between the Punjab and southern Sind have not only closed trading 
routes for the mirbanar but also killed many of the migratory fish on which the shikari depend. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

III. 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.                                                 (10 bodů) 

1. I don’t want to go to the pub tonight.                                   FEEL 

I___________________________________________________________________________ 

2. I hate people who talk during movies.   STAND 

I___________________________________________________________________________ 

3. I’m sure he’s back home by now.       MUST 

He_________________________________________________________________________ 

4. We had fun even though it rained.          DESPITE 

We__________________________________________________________________ ______ 

5. Could you open the window, please?        MIND 

              Would_______________________________________________________________________ 

 

IV. Doplňte vhodná slova do textu (vždy pouze 1 slovo).                (8 bodů)                                                                                                                        

Cats 

Cats of all kinds are present in the legends, religion, mythology, and history of 1) ________ different 
cultures. Cave paintings created by early humans display different types of wild cats 2) ________ are 
now extinct, or no longer around. Many of these great beasts saw humans as food, but were hunted 
by humans in return. Cats similar 3) ________ the ones kept as pets today started showing up in 
artwork thousands of years ago. For example, the ancient Egyptians believed cats were the sacred, or 
special, animal of a goddess named Bast. They believed that Bast often appeared as a cat, so many 
ancient Egyptians respected and honoured cats and kittens. 4) ________, other cultures feared cats or 
thought that they brought illnesses and bad luck. Today, with millions kept as pets in homes around the 
world, cats have become important members of many families. No one knows for sure when or 5) 
________ cats became very popular household pets. It's possible that people noticed how cats hunted 
mice and rats, 6) ________ they set food and milk out to keep the cats near their homes. This helped 
to prevent 7) ________ many of these rodents 8) ________ coming into homes and eating people's 
food or spreading sickness. 

 

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

Two walkers are reported to 1) ___________________________ (go) missing near the summit of 

Snowdon yesterday. John and Melanie McBrian 2) ___________________________ (return) by 
nightfall, leading to fears that they 3) ___________________________  (force) to spend the night on 
the mountain. Thick clouds quickly 4) ___________________________ (spread) over the region and 
there was a sharp drop in temperature. Friends of the two walkers 5) ___________________________  
(surprise) that they 6) ___________________________ (hear) from either of them before dusk. They 

think the couple’s mobile phones 7) ___________________________ (be) unusable for some reason. 
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The hope is, though, that they 8) ___________________________ (find) safe before the weather gets 
any worse. 

 

 

VI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – použijte přípony a předpony (vyplňte vždy pouze 1 slovo).  

.                                                                                                                                                                       (8 bodů) 
Alfred Nobel 

Alfred Nobel (1833–1896) was the son of a Swedish 1) _____________________ (engine) whose job 
included blasting rock to make way for roads, bridges and buildings. Young Albert was well educated 
and became interested in chemistry. While in Paris, he met the Italian chemist Sobrero, who had 
invented nitro-glycerine. This was a liquid 2) _____________________ (explode) far more powerful 
than gunpowder. It was extremely dangerous and Nobel was determined to find a way of making it 
safe. He experimented 3) _____________________ (repeat), but all his attempts failed. One such           
4) _____________________ (fail) blew up the whole building and killed five people, including Nobel’s 
younger brother. One of Alfred’s brothers told him to ‘abandon the damned career of                                        
5) _____________________ (invent) which merely brings disaster’. However, he went on, and finally, 
in 1867, he hit on a 6) _____________________ (solve). If he mixed silica with nitro-glycerine, the 
liquid became a paste. This could be moulded into rods and allowed to 7) _____________________ 
(hard). The rods could be inserted in holes and then exploded using a detonator. Nobel called this new 
invention ‘dynamite’. It revolutionised engineering, mining and 8) _____________________ 
(fortunate) warfare round the world. 

 

VII. Vyberte správnou možnost. Možné je vždy pouze jedno řešení.                                  (10 bodů) 

Exams 

It's the end of the school year and the exam period is on the way. Undoubtedly, exams 1) 
_____________________ pressure on both students and parents alike. Most parents would like to see 

their children 2) _____________________ academically, as they believe a good education gives them 

an added advantage in life. They want to see their children settled in a rewarding job and 3) 
_____________________ well off. But is that what their children have planned for themselves? Most 
students either can't think that far ahead or have no 4) _____________________ of doing so. They 

would rather aim low so as not to be disappointed if they get low marks. However, child psychologists 
stress that students should aim high, but at the same time have a(n) 5) _____________________ of  

other options. As a result, students will not have to worry about grades and in the long run will have 
better chances 6) _____________________ succeeding. On the whole, there are many practical things 
that parents can do and which may prove invaluable to their children. 7) _____________________ 

being people their children can 8) _____________________ to, parents can plan a reasonable schedule 
that both they and their children 9) _____________________ on. Finally, prior to each exam, parents 
need to 10) _____________________ their children that everything will be fine whatever the result. 

 
1) a) force   b) set    c) put    d) undergo 

2) a) to succeed   b) succeeding   c) have succeeded  d) been succeeding 

3) a) richly   b) excessively   c) financially   d) valuably 

4) a) intention   b) demand   c) opinion   d) reaction 

5) a) amount   b) sum   c) variety   d) offer 

6) a) of   b) in   c) with   d) to 

7) a) Nevertheless  b) Apart from  c) Instead of   d) As far as 
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8) a) turn    b) inform   c) depend   d) apply 

9) a) approve   b) accept   c) agree   d) confirm 

10) a) ensure   b) insure   c) make sure   d) reassure 

 

 

Část II - Kulturně-historický přehled                                                            (30 bodů)  

Choose/fill in the correct answer. 

1. The period known as Elizabethan England covers especially the second half of the ________ 
century.                                                                                                                                                 (1 point) 
 

2. __________________ is the current British Prime Minister.                                                     (1 point)  

 

3. What is the second most populous city in England?                                                                 (1 point) 
a) Glasgow                           b) Cardiff                             c) Oxford                          d) Birmingham 

 

4. Match each of the personalities with the position/job they are best known for. Write the letter 
of your answer in the space on the left.                                                                                         (3 points) 
 

_______      David Cameron                  A. Catholic dissident  

_______      Guy Fawkes                        B. Prime Minister 

_______     Francis Drake                                C. Explorer  

 

5. Match the event or issue with the correct historical figure. Write the letter of your answer in the 
space on the left.                                                                                                                             (3 points) 
 

_______   Battle of Trafalgar       A. Winston Churchill 

_______   Crusades                       B. Richard the Lion Heart 

_______   Second World War    C. Horatio Nelson 

 

6. Match the title of each work with its author. Write the letter of your answer in the space on the 
left.                                                                                                                                                          (4 points) 
 
_______   Paradise Lost                            A.  Jane Austen  

_______   Much Ado About Nothing                 B . D.H. Lawrence 

_______   Lady Chatterley’s Lover         C . William Shakespeare   

_______   Emma                                                   D. John Milton 

 

7. Write the book title and the author’s name based on the excerpt.                                      (2 points) 

“Two households, both alike in dignity / In fair Verona, where we lay our scene” 

_________________________________________________________________ 
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8. The Declaration of Independence was signed in the year ___________.                                (1 point) 

9. In 1963, the American President ________________________was assassinated in Dallas.    (1 point) 

10. The Democratic Party’s symbol is a donkey, while the Republican Party’s symbol is a/an 
________________________.                                                                                                                    (1 point) 

 

11.  Match the event or issue with the correct historical figure. Write the letter of your answer in the 
space on the left.                                                                                                                          (3 points)
      

______   Battle of Little Big Horn  A. Franklin Delano Roosevelt 

______   refusal of segregation (in bus)                 B . Rosa Parks 

_______  the New Deal    C . George Custer 

 

12.  Match each city with its correct location. Write the letter of your answer in the space on the left.      
(3 points) 

_______ Houston    A.  Massachusetts 

_______ Boston                  B.  Colorado 

_______ Denver    C.   Texas 

 

 

13.  Match the title of each work with its author. Write the letter of your answer in the space on the 

left.                                                                                                                                                              (4 points)                        

________   Moby Dick                 A.  Kurt Vonnegut 

 ________   Of Mice and Men                B.  Toni Morrison 

 ________   The Bluest Eye                C.  Herman Melville 

________    Slaughterhouse Five                D.  John Steinbeck 

   

14.  New Orleans is known as the birthplace of _______________ music.         (1 point) 

15.  J. D. Salinger’s _________________________ tells the story of Holden Caulfield.             (1 point) 

  



                                                                                                                                Anglická filologie 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 8 

ANGLICKÁ FILOLOGIE KLÍČ – TEST A 

I. Jazyková kompetence                                                                                      (70 bodů)       

I. Čtení a porozumění textu 

Část A)  - položka za 2 body, celkem 10 bodů            
     
a) 2             b )  5       c )  3       d )  4          e )  1  

 

část B) - 5 položek po 2 bodech, celkem 10 bodů                       
i. odstavec A 

ii. odstavec J 

iii. neuvedeno 

iv. odstavec G 

v. neuvedeno 

vi. odstavec B 

vii. odstavec I 

 

II. Přeložte následující věty do češtiny – každá věta za 3 body, celkem 6 bodů – neudělovat částečné 

body!!!                                                                                                                         

These enable them to discern the tiniest movements in the murky surface of the water and thus to 
detect the fish below, which they then dive for and catch.  
 
Například: To jim umožňuje rozpoznat i ten nejmenší pohyb na zakalené hladině a všimnout si tak ryby, 
za kterou se následně potopí a uloví ji. 
 
Seven dams recently constructed between the Punjab and southern Sind have not only closed trading 
routes for the mirbanar but also killed many of the migratory fish on which the shikari depend. 
 
Například: Sedm přehrad, které byly v poslední době postaveny mezi Paňdžábem a jižním Sindem, 
nejenže mirbanarům uzavřely obchodní cesty, ale usmrtily i řadu migrujících ryb, na nichž jsou shiraki 
závislí. 
 

III. Doplňte druhou větu ve dvojici – položka za 2 body, celkem 10 bodů, neudělovat částečné body a 
body přidělovat jen za úplně správné řešení!!!  

1) I don’t feel like going to the pub tonight. 

2) I can’t stand people who talk during movies. / I can’t stand it when people talk during movies. 

3) He must be back home by now.  

4) We had fun despite the rain / despite the fact that it rained. / Despite the rain, / despite the fact 
that it rained, we had fun. 
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5) Would you mind opening the window? 
 

IV.  Doplňte vhodná slova do textu (vždy pouze 1 slovo) – položka za 1 bod, celkem 8 bodů 

1) many/various/numerous/all… 

2) that/which 

3) to 

4) However 

5) how/why 

6) so 

7) too 

8) from 

 

V. Doplňte správný tvar slovesa v závorce – položka za 1 bod, celkem 8 bodů                                                                       

1) have gone 

2) did not return / didn’t return / had not returned / hadn’t returned 

3) were forced / have been forced 

4) spread 

5) are surprised / were surprised 

6) did not hear / didn’t hear / had not heard / hadn’t heard 

7) are / were 

8) will be found /will have been found 

 

VI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce. Vyplňte vždy pouze 1 slovo.  – položka za 1 bod, celkem 8 

bodů, netolerovat spellingové chyby! 

                                                                                                                                                    

1) engineer 

2) explosive 

3) repeatedly 

4) failure 

5) inventor / invention / inventing 

6) solution 

7) harden 

8) unfortunately 
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VII. Vyberte správnou možnost. Možné je vždy pouze jedno řešení.   – položka za 1 bod, celkem 10 
bodů 

1)   c) put 

2)   b) succeeding 

3)   c) financially 

4)   a) intention 

5)   c) variety 

6)   a) of 

7)   b) Apart from 

8)   a) turn 

9)   c) agree 

10)   d) reassure 

 

II. Kulturně-historický přehled                                                                         (30 bodů)       

1. 16th  - 1 bod 

2. Boris Johnson – 1 bod 

3. D – 1 bod 

4. B, A, C  - 3 body 

5. C, B, A – 3 body 

6. D, C, B, A – 4 body 

7. William Shakespeare – Romeo and Juliet – 2 body 

8. 1776 – 1 bod 

9. John Fitzgerald Kennedy – 1 bod 

10. elephant – 1 bod 

11. C, B, A – 3 body 

12. C, A, B – 3 body 

13. C, D, B, A – 4 body 

14. jazz – 1 bod 

15. The Catcher in the Rye – 1 bod 
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Anglická filologie - completus 
  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 47 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62.77 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18.62 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční) 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 67 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62.57 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16.81 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (kombinovaná) 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 46 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64.17 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19.39 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

sdružené studium: 

 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Český 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: 81 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 4.95 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Dějiny umění 
 

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: 47 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Historie 
 

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: 80 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62.0 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11.56 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Německá filologie 
 

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: 64 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Ruská filologie  
 

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: 53 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21.92 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Španělská filologie 
 

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: 91 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 69.25 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.81 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – 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: 92 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59.25 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 20.48 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Český jazyk a literatura – Anglická filologie  
  

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: 85 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.56 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Dějiny umění – Anglická filologie 
 

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: 61 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.56 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Filozofie – Anglická filologie 
 

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: 49 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

Francouzská filologie – Anglická filologie 
 

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: 90 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie – Anglická filologie 
 

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: 85 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12.77 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Německá filologie – Anglická filologie 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 89 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70.4 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.5 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Ruská filologie – Anglická filologie 
 

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: 29 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Španělská filologie – Anglická filologie 
 

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: 75 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15.39 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Sociologie – Anglická filologie 
 

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: 56 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8.62 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 92 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26.96 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

  



                                                                                                                                Anglická filologie 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 15 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 85 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 77 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6.56 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 81 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 2.52 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 74 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Test z Anglické filologie - 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) 

 

Monster vegetables escape from the lab  
Genetically engineered food will soon be on the supermarket shelves 
 
Keri Goldenhar 
 
A    Supermarket shoppers have never been more spoilt for choice. But just when we thought traditional 

systems of selective farming had created the most tempting array of foods money could buy, we are 

now being presented with the prospect of genetically created strains of cabbage, onion, tomato, potato 
and apple. 

B     It may not tickle the fancy of food purists but it fires the imagination of scientists. Last week they 

discovered that the classic Parisian mushroom contains just the properties that, when genetically mixed 

with a wild strain of mushroom from the Sonora desert in California, could help it grow en masse while 
at the same time providing it with the resilience of the wild strain. “Mushrooms in the past were almost 
impossible to cross,” says Philippe Callac, one of the three scientists working on the mushroom. (1)… 

C    This is just one of the many products that, according to sceptics, are creating a new generation of 
“Frankenfoods”. The first such food that may be consumed on a wide scale is a tomato which has been 

genetically manipulated so that it does not soften as it ripens. Supporters say the tomato, 
unappetisingly called Flavr Savr, will taste better because it will be able to mature on the branch longer. 
Critics say that the new tomato – which cost $25 million to research – is designed to stay on 
supermarket shelves for longer. It has a ten-day life span. 

D    Not surprisingly, the ever-hungry US is leading the search for these forbidden fruits. By rearranging 

the genes of a grapefruit, a grower from Texas has created a sweet, red, thin-skinned grapefruit 
expected to sell at a premium over its California and Florida competitors. 

E      For chip fanatics who want to watch their waistlines, new high-starch, low-moisture potatoes that 
absorb less fat when fried have been created, thanks to a gene from intestinal bacteria. 

F    The scientists behind such new food argue that genetic engineering is simply an extension of animal 
and plant breeding methods and that by broadening the scope of the genetic changes that can be 
made, sources of food are increased. (2)… But if desirable genes are swapped irrespective of species 

barriers, could things spiral out of control? “Knowledge is not toxic,” said Mark Cantley, head of the 

biotechnology unit at the Organisation for Economic Co-operation and Development. “It has given us 
a far greater understanding of how living systems work at a molecular level and there is no reason for 
people to think that scientists and farmers should use that knowledge to do risky things.” 

G    Clearly, financial incentive lies behind the development of these bigger, more productive foods. 

(3)… In the early days of mass food commerce, food varieties were developed by traditional methods 
of selective breeding to suit the local palate. But as suppliers started to select and preserve plant 
variants that had larger fruit, consumer expectations rose, leading to the development of the desirable 
clones. Still, traditionalists and gourmets in Europe are fighting their development. (4)… 

H    Even in the pre-packaged US, where the slow-softening tomato will soon be reaching supermarkets, 
1,500 American chefs have lent their support to the Pure Food Campaign which calls for the 
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international boycott of genetically engineered foods until more is known about the consequences of 
the technology and reliable controls have been introduced.  

I    In the short term, much of the technology remains untested and in the long term the consequences 
for human biology are unknown. Questions have arisen over whether new proteins in genetically 
modified foods could cause allergies in some people. For example, if a corn gene is introduced into a 
wheat gene for pest resistance, will those who are allergic to corn then be allergic to wheat? 

J     Then there are the vegetarians who may be consuming animal non-vegetable proteins in what they 
think is a common tomato, or the practising Jew who unknowingly consumes a fruit that has been 
enhanced with a pig’s gene. As yet, producers are under no obligation to label “transgenic” products. 

K     (5)… A genetically engineered pest-resistant strain of plant that comes into contact with a native 
strain, for example, could turn them into virulent weeds beyond chemical control. 

L     Animal welfare groups worry about the quality of life of farm animals manipulated so that they 
produce more meat, milk and eggs but which may suffer physical damage in the process. Western 
farmers have already bred cattle with more muscle than a skeleton can carry. 

M     Many of these fears spring from ignorance. And although it is hard to separate the paranoia from 
the benefits, the fact remains that genetic engineering offers ways of solving serious medical and 

agricultural problems. It would be a huge loss if exaggerated fears prevented its potential from being 
explored. 

 

I. Čtení a porozumění textu 

A) Určete, do které části textu (1-5) patří následující věty (a-e).         (10 bodů) 
 

a) However, we may have only ourselves to blame. _____ 

b) Environmentalists worry that new, genetically engineered plants may damage the natural 

environment. _____ 

c) Consumer opposition means that there are no genetically manipulated foods on the German 

market, and the Norwegian government has recently put research into genetically engineered 

foods on hold. _____ 

d) Accordingly, they argue, this does not inherently lead to foods that are less safe than those 

developed by conventional techniques. _____ 

e) “But we have found a way of increasing the success rate from one to ninety per cent.” _____ 

 

B) Přiřaďte hlavní myšlenky (i-vii) k jednotlivým odstavcům (A-M) v textu. Dvě z uvedených myšlenek 
jsou navíc a nelze je k žádnému odstavci přiřadit.                        (10 bodů) 
 

i. Genetically manipulated tomatoes can taste better because they mature on the plant. _____ 

ii. Genetic engineering does not automatically lead to foods that are unsafe. _____ 

iii. Commercially bred animals can be harmed by genetic engineering. _____ 

iv. Many farmers are prepared to do risky things to increase their profits. _____ 

v. Financial gain is the primary factor in the development of genetic engineering. _____ 

vi. The dangers of the technology are unknown because there has been little research. _____ 

vii. Genetic engineering is likely to have serious long-term consequences on human biology. _____ 
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II.  Přeložte následující věty do češtiny; berte přitom v úvahu jejich kontext (věty jsou podtrženy v 
úvodním textu).                                (6 bodů)                                                                                                                                                                     
     

By rearranging the genes of a grapefruit, a grower from Texas has created a sweet, red, thin-skinned 
grapefruit expected to sell at a premium over its California and Florida competitors. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Then there are the vegetarians who may be consuming animal non-vegetable proteins in what they 
think is a common tomato, or the practising Jew who unknowingly consumes a fruit that has been 
enhanced with a pig’s gene. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

III. 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.                                                 (10 bodů) 

1. His reaction surprised me.                                       TOOK 

His _________________________________________________________________________ 

2. I think you look a lot like your father.    REMIND 

You_________________________________________________________________________ 

3. It’s not a good idea to talk to your mother like that.      BETTER 

You_________________________________________________________________________ 

4. I don’t have enough money to buy this phone.         TOO 

This________________________________________________________________________ 

5. Please don’t hesitate to contact me if you need any help. SHOULD 

Should_________________________________                ______________________________ 

 

IV. Doplňte vhodná slova do textu (vždy pouze 1 slovo).                (8 bodů)                                                                                                                        

Gutenberg 

Before Gutenberg (1394 – 1468), all books had to be copied by hand. The so-called ‘manuscripts’ of 
medieval times were laboriously hand-written, usually by monks 1) ________ devoted years                       
2) ________ the task. Earlier attempts had been made to produce printing ‘blocks’. The designs on 

playing cards, 3) ________ example, were carved from wooden blocks which were inked and then 
printed onto cards. There are even examples of whole pages in books being hand carved and printed. 
Gutenberg, however, came up with the idea of printing using not whole page blocks, but letter blocks. 
4) ________  he was a goldsmith 5) ________ trade, he knew how to mould metal into whatever shape 
was needed. He made thousands of tiny blocks of ‘type’, 6) ________ with a letter raised on it, which 
could be lined up and clamped into position in a ‘forme’ (page block). The type could be linked, paper 
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laid on top, and the whole thing compressed by turning a handle. When released, the paper had the 
page printed on it. Years of work went into this invention. Gutenberg 7) ________ to make the letters, 

develop an ink which would cling to metal (most didn’t), build the forme, and above 8) ________ find 
the money to do all this while not working as a goldsmith. 
 

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

Last month, I 1) ___________________________ (go) on a trip to Dubai with my friend John. I was 

very excited because I 2) ___________________________ (never, visit) Dubai before and because I 

was looking forward to 3) ___________________________ (see) John again. When we finally met at 

the Dubai airport, I told him that I 4) ___________________________ (want) to go sightseeing but 

John said he 5) ___________________________ (stay) at the hotel. In the plane, he                                            

6) ___________________________ (force) to change seats and sit next to a crying baby. So I went 

alone.  As I 7) ___________________________ (walk) through the city, I suddenly looked up and saw 

Burj Khalifa. I 8) ___________________________ (amaze) by its height! 

 

 

VI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – použijte přípony a předpony (vyplňte vždy pouze 1 slovo).  

.                                                                                                                                                                       (8 bodů) 

The history of cruising 

To understand how cruising developed into a 1) _____________________ (success) industry, you have 
to take a brief look at the past. Today’s cruise industry 2) _____________________ (actual) has its roots 
back in the early 1840s. Among the earliest cruise passengers was author Charles Dickens, who booked 
passage in 1842, along with 86 fellow 3) _____________________ (travel), on a mail ship called 
Britannia (operated by the Canadian Samuel Cunard, the 4) _____________________ (found) of the 
Cunard Line). Writing in American Notes about his journey from Liverpool to Halifax, Nova Scotia and 
Boston, Dickens describes the cramped quarters, coffin-like cabins, and passengers,                                                              
5) _____________________ (include) himself, getting 6) _____________________ (sea) (although he 
claims that he just felt woozy). Conditions had somewhat improved by the time Mark Twain took a 
transatlantic voyage on the steamship Quaker City in 1867. Twain described his cabin as having “room 
to turn around in, but not to swing a cat in, at least with entire 7) _____________________ (secure) to 
the cat.” Well, at least he didn’t get sick. In The Innocents Abroad, Twain wrote, “If there is one thing 
in the world that will make a man 8) _____________________ (peculiar) and insufferably self-
conceited, it is to have his stomach behave himself, the first day at sea, when nearly all his comrades 
are sick.” 
 

VII. Vyberte správnou možnost. Možné je vždy pouze jedno řešení.                                  (10 bodů) 

A wild hunt 

Living in a modern society, we cannot ignore the acts of crime that take place every day. Just recently, 
a hunt was on for two men who 1) _____________________ an off-licence in broad daylight. The shop 
owner tried to call the police, but he received a severe blow to the back of his head, which left him 
unconscious. It appears that the two 2) _____________________ had planned everything very well, 
since they 3) _____________________ getting caught. They were seen getting on their motorbike 
holding guns by two policemen in a patrol car, who started 4) _____________________ them. 5) 
_____________________, the robbers managed to get away through the back streets. All exits from 
the city were closed 6) _____________________ immediately. Even the airport was put on alert and 
flights were delayed, as strict security measures were taken and all passengers were asked to give proof 
of their identity. Many people considered this a nuisance and were shocked 7) ____ these tactics. So, 
they put the 8) _____________________ for the situation on the police and 9) 
_____________________ them of incompetence. In the end, the police 10) _____________________ 
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responsibility for the situation. 

 

1)  a) stole    b) robbed   c) shoplifted   d) hijacked 

2)  a) criminals   b) convicts   c) pickpockets   d) burglars 

3)  a) fled    b) avoided   c) prevented   d) stopped 

4) a) arresting   b) chasing   c) hunting   d) searching 

5)  a) Despite   b) Albeit   c) Although   d) However 

6)  a) down   b) off    c) up    d) away 

7)  a) of    b) for    c) from    d) by 

8)  a) fault    b) accusation   c) blame   d) cause 

9)  a) charged   b) accused   c) blamed   d) convicted 

10)  a) got    b) held    c) took    d) received 

 

 

Část II -  Kulturně-historický přehled                                                           (30 bodů)  

Choose/fill in the correct answer. 

1. The period known as Victorian England covers especially the second half of the ________ 
century.                                                                                                                                                 (1 point) 

2. Name at least one female British Prime Minister. _______________________________ (1 point) 

 

3. Where does Londonderry (also known as Derry) lie?                                                              (1 point) 

a) Scotland                       b) Wales                        c) Northern Ireland                               d) England 

 

4. Match each of the personalities with the position/job they are best known for. Write the letter 
of your answer in the space on the left.                                                                                    (3 points) 
 

____   Neville Chamberlain   A. Musician 

____   Geoffrey Chaucer    B. Prime Minister 

____   David Bowie    C. Writer 

  

5. Match the event or issue with the correct historical figure. Write the letter of your answer in the 
space on the left.                                                                                                                              (3 points) 
 
____   Overseas voyages    A. Boris Johnson  

____   Brexit     B. James Cook 

____   Iraq War     C. Tony Blair 

 

6. Match the title of each work with its author. Write the letter of your answer in the space on the 
left.                                                                                                                                                 (4 points)
       
____   Gulliver’s Travels    A. Charles Dickens   
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____   Ivanhoe     B. Oscar Wilde     

____   A Tale of Two Cities                 C. Jonathan Swift 

____   The Importance of Being Earnest  D. Walter Scott      

 
7. Write the book title and the author’s name based on the excerpt.                                    (2 points) 

“I just take the train from platform nine and three-quarters at eleven o’clock,” he read. His aunt and 

uncle stared. “Platform what?” “Nine and three-quarters.”  

 

 
8. ______________________ is considered the primary author of the Declaration of Independence.  

(1 point) 

9. The plan designed to lift Americans out of the Great Depression, proposed by President Franklin 
Delano Roosevelt, was called the ____________________________.                                        (1 point)
   

10. American Congress consists of the Senate and the ____________________________      (1 point) 

11. Match the event or issue with the correct historical figure. Write the letter of your answer in the 

space on the left.                                                                                                                          (3 points)

                                      

_______   World War II                 A.  Abraham Lincoln 

_______   Cuban missile crisis   B.  George S. Patton 

 _______   Emancipation Proclamation  C.  J. F. Kennedy 

 

12. Match each city with its correct location. Write the letter of your answer in the space on the 
left.                 (3 points)
          

_______   Philadelphia                 A.  Washington 

_______   Seattle                B. Illinois 

_______   Chicago                C.  Pennsylvania 

 

13. Match the title of each work with its author. Write the letter of your answer in the space on the 
left.                                                                                                                       (4 points)
        
 ________   The Catcher in the Rye  A.  Walt Whitman  

________   Leaves of Grass   B.  Jack Kerouac 

 ________   A Farewell to Arms   C. Jerome D. Salinger 

 ________   On the Road   D.  Ernest Hemingway 

 

14. “Nevermore” cries the raven in a famous poem written by _______________________  (1 point) 

15. _____________________________ is the oldest American university.                                  (1 point) 
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ANGLICKÁ FILOLOGIE KLÍČ – TEST B 

I. Jazyková kompetence                                                                                      (70 bodů)       

I. Čtení a porozumění textu 

Část A) – položka za 1 bod, celkem 10 bodů        
a) 3                             b) 5                             c) 4                         d) 2                              e) 1 

 

Část B) - 5 položek po 2 bodech, celkem 10 bodů                         

i. odstavec C 

ii. odstavec F 

iii. odstavec L 

iv. neuvedeno 

v. odstavec G 

vi. odstavec I 

vii. neuvedeno 

 

II. Přeložte následující věty do češtiny – každá věta za 3 body, celkem 6 bodů – neudělovat částečné 
body!!!                                                                                                                         

By rearranging the genes of a grapefruit, a grower from Texas has created a sweet, red, thin-skinned 
grapefruit expected to sell at a premium over its California and Florida competitors. 
 
Například: Přeskupením genů grapefruitu vytvořil pěstitel z Texasu sladký červený grep s tenkou 
slupkou, který se zřejmě prodá za vyšší cenu než jeho konkurenti z Kalifornie a Floridy. 
 
 
Then there are the vegetarians who may be consuming animal non-vegetable proteins in what they 
think is a common tomato, or the practising Jew who unknowingly consumes a fruit that has been 
enhanced with a pig’s gene. 
 
Například: A pak jsou zde vegetariáni, kteří tak mohou konzumovat živočišné nerostlinné proteiny v 
něčem, o čem se domnívají, že je obyčejné rajče, nebo praktikující žid nevědomky zkonzumuje ovoce 
vylepšené prasečím genem. 
 
III. Doplňte druhou větu ve dvojici -  položka za 2 body, celkem 10 bodů, neudělovat částečné body a 
body přidělovat jen za úplně správné řešení!!!   

1) His reaction took me by surprise. 

2) You remind me of your father (a lot). 

3) You’d / You had better not talk to your mother like that. 
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4) This phone is too expensive/dear for me. / This phone costs too much money for me. … 

5) Should you need any help / If you should need any help, please don’t hesitate to contact me. 
 

IV.  Doplňte vhodná slova do textu (vždy pouze 1 slovo)   - položka za 1 bod, celkem 8 bodů                                      

1) who/that 

2) to 

3) for 

4) Because / As / Since 

5) by 

6) each 

7) had 

8) all 

 

V. Doplňte správný tvar slovesa v závorce -  položka za 1 bod, celkem 8 bodů                                                                         

1) went 

2) had never visited 

3) seeing 

4) wanted 

5) would stay / would be staying / was going to stay / was going to be staying / was staying 

6) was forced / had been forced 

7) was walking / walked 

8) was amazed 

 

VI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – vždy pouze 1 slovo.  Položka za 1 bod, celkem 8 bodů, 

netolerovat spellingové chyby! 

                                                                                                                                                      .    
1) successful 

2) actually 

3) travellers / travelers 

4) founder 

5) including 

6) seasick 

7) security 

8) peculiarly 
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VII. Vyberte správnou možnost.   – položka za 1 bod, celkem 10 bodů 

1) b) robbed 

2) a) criminals 

3) b) avoided 

4) b) chasing 

5) d) However 

6) b) off 

7) d) by 

8) c) blame 

9) b) accused 

10) c) took 

 

II. Kulturně-historický přehled                                                                         (30 bodů)       

1. 19th – 1 bod 

2. Margaret Thatcher, Theresa May – 1bod 

3. C – 1 bod 

4. B, C, A – 3 body 

5. B, A, C – 3 body 

6. C, D, A, B – 4 body 

7. J.K.Rowling – Harry Potter (and the Sorcerer’s Stone) – 2 body 

8. Thomas Jefferson – 1 bod 

9. New Deal – 1 bod 

10. House of Representatives – 1 bod 

11. B, C, A – 3 body 

12. C, A, B – 3 body 

13. C, A, D, B – 4 body 

14. Edgar Allan Poe – 1 bod 

15. Harvard (University) – 1 bod 
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Anglická filologie - completus 
  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 33 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 91 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61.73 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14.66 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční) 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 59 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62.64 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14.58 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (kombinovaná) 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 22 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62.27 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.14 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

sdružené studium: 

 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Český 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: 78 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.07 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Dějiny umění 
 

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: 57 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5.66 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Francouzská filologie 
 

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: 67 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Historie 
 

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: 85 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66.29 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14.72 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Německá filologie 
 

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: 91 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17.92 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Ruská filologie  
 

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: 68 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9.87 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Španělská filologie 
 

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: 82  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3.54 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Základy společenských věd 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 75 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57.6 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 30.1 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Český jazyk a literatura – Anglická filologie  
  

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: 90 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16.97 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Filozofie – Anglická filologie 
 

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: 65 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 4.24 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

Francouzská filologie – Anglická filologie 
 

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: 79 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Historie – Anglická filologie 
 

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: 74 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Polská filologie – Anglická filologie 
 

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: 53 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Sociologie – Anglická filologie 
 

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: 14.14 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 71 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 63.6 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.4 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 85 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7.78 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 64 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 65 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 58 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 2.31 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Test z Anglické filologie - varianta C 

 

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) 

 

In time for a divine comedy 
 
A   In view of the stress to which we are subjected, it is remarkable that we tend to live longer than our 
medieval ancestors. They would not have known what to make of the word “stress” unless it was used 
in the context of shipbuilding, architecture or the weaving of cloth. 

B   Consider the limits of their experience. For them, as for us, the sun was the most blinding of lights. 

But after this natural phenomenon there was nothing brighter than a fire in the hearth, a brazier and 
finally, the candle. The working day must have been considerably shorter and the eye only subjected 
to the strain of trying to work by flickering candlelight. 

C   If you had given a medieval man a modern car as a form of transport, he would have panicked at 

first. But if he had a foolhardy nature, he might have coaxed it up to 30 kilometres per hour before 
crashing it into some obstacle. Even after many lessons his reflexes would have been utterly unable to 

cope with the new frontiers of possibility. As for attaining the legal speed limit, the crash would merely 
have come sooner. (1)…  In the realm of noise there was thunder and brass instruments in the 
cathedral, but nothing to match the total lack of silence we suffer from today. 

D   The sirens of fire brigades and police, with their evil cadences, would have struck panic in the 

medieval heart. As for the sheer assault on the nerves practised by certain discotheques, in which the 
volume is accompanied by psychedelic lighting – that stammering, stuttering abuse of the optic nerves 

– the poor friar of long ago would have believed himself prematurely in a hell, out of range of even 
Dante’s imagination. 

E   Television would have proved painful to him also, the succession of images being far too rapid for 

his comprehension. His eye would be attuned to static religious pictures or to irreverent statues, high 

up on church towers, depicting well-known clerical figures as gargoyles. (2)…  His eye would have 
wandered at its own pace over the hidden detail, not been bludgeoned into involuntary surrender by 
a mad montage of abstractions. In other words, we probably absorb more images in a day than our 
ancestor would have managed in a year, most of them ill-digested, lingering in the mind only as 
subliminal worry-beads, recurring every now and then in the hopeless quest for interpretation. 

F   There’s no doubt about it – our bodies and our senses are pummelled in a way which would have 
been intolerable 600 years ago. And yet they surrendered to contagion and unhealthy living far more 
readily than we do. 

G   (3)… The concepts of heaven and hell, being devoutly believed in, lent a certain degree of morality 

to life and made death inevitable, sooner rather than later. Homeopathic medicine and herbalism were 

already far in advance of conventional medicine, but there was certainly a tendency towards fatalism 
which encouraged a gloomy acceptance of the worst. 

H   There never seems to have been the almost hysterical fight before death which is apparent today, 
both in the sad bravery of those condemned by AIDS and in the struggles of brilliant surgeons in the 
transplant of more and more unlikely organs into the bodies of the barely living. Naturally, all this 
speaks highly for the resilience and the ingenuity of the human animal. In its contemporary form this 
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animal is unwilling to accept the resignation of past times, and works overtime to negate the implacable 
rules of nature. (4)... 

I   Certainly the increased activity of today has prolonged youth far into what was once considered 
advanced middle age, and middle age stretches far into what was thought of as the ultimate years of 
life’s span. Exercise, the voluntary exhaustion of the human mechanism, is partly due to the speed of 
life and the need for lightning reactions. The new preoccupations with diet and physical well-being, 
expressed in many ways from cuisine minceur to that orgy of hopping and skipping enjoying the typical 
pseudo-scientific name of aerobics, are valid reflections of the preoccupations of today.  

J   And what lies ahead? Certain hand-picked individuals have already been introduced to the challenge 
of weightlessness. Eventually this may be a more general requirement, as the inhabitants of the Earth 

emigrate from the planet in search of pristine verities. 

K   Incidentally, one genius this technique might have helped materially is Michelangelo, who could 

have knocked off the ceiling of the Sistine Chapel in a trice, instead of the age it actually took him. 

Many readers will still vividly remember Roger Bannister’s cracking of the four-minute mile. Nowadays 
runners unable to qualify for the Olympics can manage this on occasions. 

L   And yet there must be limits to the speed of human reactions. (5)… Human beings are under 
enormous pressure, not only from the stunning acceleration of technical development, but also from 
a gathering nostalgia for a past which seems so clear, so natural and so untroubled. 

M   Is this so? How would you have enjoyed having a toothache in the 12th century? The dentist always 
came with a drummer to drown the patient’s cries. 

N   There’s a lot to be said for the times we live in, especially once discotheques are not compulsory. 

 

I. Čtení a porozumění textu 

A) Určete, do které části textu (1-5) patří následující věty (a-e).         (10 bodů) 
 

a) It is a wonderful irony that speeds in the stratosphere are such that total immobility sets in, 

enabling astronauts to climb out into space and disentangle crossed wires. _____ 

b) There is no telling whether this tendency will continue. _____ 

c) The fastest thing he would ever have been liable to see was the flight of an arrow or, perhaps, 

a shooting star at night – but that was so unreal as to be merely decorative. _____ 

d) For that reason, perhaps, death was perceived as a necessary adjunct to life. _____ 

e) But these objects allow themselves to be dwelt upon by the tranquil gazer. _____ 

 

 

B) Přiřaďte hlavní myšlenky (i-vii) k jednotlivým odstavcům (A-M) v textu. Dvě z uvedených myšlenek 
jsou navíc a nelze je k žádnému odstavci přiřadit.                        (10 bodů) 
 

i. We are less able than our medieval ancestors to interpret all the visual images our eyes absorb 

daily. _____ 

ii. Our medieval ancestors worked less than we do today. _____ 

iii. Today we often look back on an idealized past when we believe life was simpler. _____ 

iv. The reflexes of our medieval ancestors were under-developed because they were not regularly 

stimulated. _____ 

v. Loud noises made our medieval ancestors panic. _____ 

vi. The meaning of the word ‘stress’ has changed over the centuries. _____ 
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vii. People today are unwilling to resign themselves to the rules of nature. _____ 

                 

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

úvodním textu).                                (6 bodů)                                                                                                                                                                     
     

Homeopathic medicine and herbalism were already far in advance of conventional medicine, but there 
was certainly a tendency towards fatalism which encouraged a gloomy acceptance of the worst. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Certainly the increased activity of today has prolonged youth far into what was once considered 
advanced middle age, and middle age stretches far into what was thought of as the ultimate years of 
life’s span. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

III. 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.                                                 (10 bodů) 

1. I spent a long time trying to finish this exercise.                     TOOK 

Finishing ____________________________________________________________________ 

2. Is it okay for me to borrow your calculator for a second?  LEND 

Could _______________________________________________________________________ 

 

3. It wasn’t my intention to make you upset.         MEAN 

I ___________________________________________________________________________ 

 

4. It’s possible we’ll miss the train.            MIGHT 

We __________________________________________________________________ ______ 

 

5. I wish I could do something for you.    ABLE 

I wish _______________________________________________________________________ 

 

IV. Doplňte vhodná slova do textu (vždy pouze 1 slovo).                (8 bodů)                                                                                                                        

Variation in English 
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When foreign learners of English first come to the British Isles, they are usually surprised, and often 
dismayed, to discover 1) ________ little they understand of the English they hear. For 2) ________ 

thing, people seem to speak faster 3) ________ expected. Also, the English that most British or Irish 
people speak seems to be different in 4) ________ ways from the English the visitor has learnt. While 

it is probably differences of pronunciation that 5) ________ immediately strike them, learners may also 
notice differences of grammar and vocabulary. Their reactions 6) ________ this experience will vary. 

They may conclude that most of the English, Welsh, Scottish and Irish people that they hear do not – 
or even cannot – speak English correctly. In this they would find that many native speakers agree              

7) ________ them. They might even be told that, since learners of English 8) ________ a foreign or 
second language have usually studied English in a formal way, they should know better than would 
native speakers what is ‘correct’. 

 

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

This 1) ___________________________ (happen) about five years ago. I 2) 

___________________________ (read) a journal article when suddenly, the telephone 3) 

___________________________ (ring). It was Marie and she told me that she 4) 

___________________________ (kidnap). Then I 5) ___________________________ (hear) the 

strange accent of her captor. He told me that he 6) ___________________________ (hurt) Marie but 

that I could save her by 7) ___________________________ (leave) one million dollars in unmarked 

bills under a tall birch tree in the park. I 8) ___________________________ (force) to comply with his 

demands. I could not imagine my life without her! 

 

 

VI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – použijte přípony a předpony (vyplňte vždy pouze 1 slovo).  

.                                                                                                                                                                       (8 bodů) 
School trip 

There are many 1) _____________________ (excel) ways to enhance learning beyond the classroom, 
and taking your students on a school trip is one of the most beneficial. The options for great 
destinations are 2) _____________________ (plenty), but no matter where you go, a well-planned trip 
will allow students to expand their 3) _____________________ (know) of their subjects while at the 
same time 4) _____________________ (broad) their appreciation for global life and culture. Italy is an 
ideal choice for achieving both these aims, as it is a history-rich country where many academic subjects 
can be explored, as well as being a vibrant and diverse place perfect for 5) _____________________ 
(expand) horizons. Read on to find out about some of the highlights that await visitors to its capital, 
Rome. Capturing the hearts of 6) _____________________ (art), writers and thinkers through the ages, 
and featured in 7) _____________________ (count) paintings, novels and films, the ‘Eternal City’ has 
earned its nickname as a centre of beauty and culture, and it is not difficult to see why it has become 
such an 8) _____________________ (endure) popular school trip destination. 

 

VII. Vyberte správnou možnost. Možné je vždy pouze jedno řešení.                                  (10 bodů) 

New Year 

New Year celebrations date as far back as 2000 BC in Mesopotamia, yet the actual date has changed a 

number of times. To 1) ____ a long story short, it wasn't until 1582, when the calendar we use today 
was 2) ____, that January 1st became New Year's Day in most cultures. Some cultures, however, 

celebrate the New Year at different times. In 3) ____ with most of the world who celebrate at the 
beginning of the year, the Jewish people celebrate it in September or early October. In any case, the 
New Year is a festive occasion. Some people celebrate at home with no 4) ____ of champagne, while 

others party on the streets, watching the fireworks that the city council may have 5) ____. In China, 
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there are parades with dancing dragons and hundreds of people turn 6) ____ to look on. It is also 
common to make New Year’s Resolutions, the 7) ____ being that most people 8) ____ the New Year as 

a chance to 9) ____ bad habits. To sum 10) ____, New Year is a time of celebration that a large 
proportion of the people look forward to. 

 

1)  a) break   b) change   c) cut    d) turn 

2)  a) realised   b) inputted   c) known   d) introduced 

3)  a) contrary   b) opposite   c) contrast  d) difference 

4)  a) shortage   b) loss    c) markup   d) scarce 

5)  a) gathered   b) shown   c) realised   d) provided 

6)  a) up    b) on    c) into    d) by 

7)  a) prospect  b) perspective   c) idea    d) matter 

8)  a) regard   b) think   c) believe   d) realise 

9)  a) cut    b) break   c) wreck   d) split 

10)  a) on    b) for    c) up    d) in 

 

II. Kulturně-historický přehled                                                                      (30 bodů)  

Choose/fill in the correct answer. 

1. The Wars of the Roses took place in the ____________ century.                                             (1 point)  

2. Boris Johnson is the leader of the ___________________ Party.                                             (1 point) 

3. Where does Brighton lie?                                                                                                               (1 point) 
a) Scotland                   b) Southern England                     c) Wales                d) Northern England

  
4. Match each of the personalities with the position/job they are best known for. Write the letter 

of your answer in the space on the left.                                                                                       (3 points) 
 
____   Theresa May                 A. Philosopher 

____   John Locke    B. Prime Minister 

____   William Wordsworth   C. Writer 

  

5. Match the event or issue with the correct historical figure. Write the letter of your answer in the 
space on the left.                                                                                                                               (3 points) 
 
____   Exploration of Africa                 A. Neville Chamberlain 

____   Civil War     B. Oliver Cromwell 

____   Munich Treaty    C. David Livingstone 

 

6. Match the title of each work with its author. Write the letter of your answer in the space on the 
left.                                                                                                                                                     (4 points) 
____   The Waste Land    A.  Samuel Beckett 
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____   Waiting for Godot    B.  Virginia Woolf  

____   Mrs. Dalloway    C.  H.G. Wells    

____   The War of the Worlds   D.  T.S. Eliot   

 

 

7. Write the book title and the author’s name based on the excerpt.                                    (2 points) 

“From where Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant 
lettering, the three slogans of the Party:  
WAR IS PEACE. FREEDOM IS SLAVERY. IGNORANCE IS STRENGTH.” 
 

_________________________________________________________________________ 

 
8.  The American ______________________ was fought between 1861 and 1865.                      (1 point) 

9.  ____________________________, the most important leader of the U.S. civil rights movement, 
was assassinated in 1968.                                                             (1 point) 

10.  U.S. senators serve a __________________ -year term.                                                           (1 point) 
 
11. Match the event or issue with the correct historical figure. Write the letter of your answer in the 
space on the left.                            (3 points) 

 _______   The Gulf War   A.  Lyndon B. Johnson 

 _______   The Civil War   B.  Robert E. Lee 

_______   The Vietnam War  C.  George H.W. Bush 

 

12. Match each city with its correct location. Write the letter of your answer in the space on the left. 
(3 points)          
_______ Detroit    A.  Texas 
_______ San Antonio    B.  Michigan 
 _______ Memphis    C. Tennessee 

 
13.  Match the title of each work with its author. Write the letter of your answer in the space on the 
left.                                                                                                                                                       (4 points)
           
________    The Scarlet Letter                   A.   Allen Ginsberg 
________   “Howl”                                        B.  Nathaniel Hawthorne 
________   “The Raven”    C.  Joseph Heller 
________   Catch-22    D.  Edgar A. Poe 
 
14.  One of the best-know American newspapers is The Wall Street _________________     (1 point) 

15.  The Joads are the main characters in Steinbeck’s novel _____________________.        (1 point) 
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ANGLICKÁ FILOLOGIE / KLÍČ – TEST C 

I. Jazyková kompetence                                                                                      (70 bodů)       

I. Čtení a porozumění textu 

Část A) – položka za 1 bod, celkem 10 bodů       
a) 5                              b) 4                                c) 1                                 d) 3                                       e) 2 

 

Část B) - 5 položek po 2 bodech, celkem 10 bodů 
 

i. odstavec E 

ii. neuvedeno 

iii. odstavec L 

iv. odstavec C 

v. neuvedeno 

vi. odstavec A 

vii. odstavec H 

 II. Přeložte následující věty do češtiny – každá věta za 3 body, celkem 6 bodů – neudělovat částečné 
body!!!                                                                                                                         

Homeopathic medicine and herbalism were already far in advance of conventional medicine, but there 
was certainly a tendency towards fatalism which encouraged a gloomy acceptance of the worst. 
 
Například: Homeopatie a bylinkářství měly již značný náskok před konvenční medicínou, rozhodně zde 
však existoval sklon k fatalismu, který ponoukal chmurné smíření se s nejhorším. 
 
Certainly the increased activity of today has prolonged youth far into what was once considered 
advanced middle age, and middle age stretches far into what was thought of as the ultimate years of 
life’s span. 
 
Například: Zvýšená aktivita dnešní doby rozhodně prodloužila mládí do let, která byla dříve považována 
za pokročilý střední věk a střední věk se protahuje daleko do období, které bylo dříve vnímáno jako 
závěrečná fáze života / poslední léta života. 
 
III. Doplňte druhou větu ve dvojici -  položka za 2 body, celkem 10 bodů, neudělovat částečné body a 
body přidělovat jen za úplně správné řešení!!!   

1) Finishing this exercise took me ages. / Finishing this exercise took me a long time. / It took me ages/a 
long time to finish this exercise. 

2) Could/Can/Would you lend me your calculator for a second? 

3) I didn’t mean to make you upset / upset you. 
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4) We might miss the train. 

5) I wish I was able to do something for you. 
 

IV. Doplňte vhodná slova do textu (vždy pouze 1 slovo)   - položka za 1 bod, celkem 8 bodů      

1) how 

2) one 

3) than 

4) many / some / several / numerous / various … 

5) will / may / can / might / most 

6) to 

7) with 

8) as 

 

V. Doplňte správný tvar slovesa v závorce -  položka za 1 bod, celkem 8 bodů               

1) happened  

2) was reading 

3) rang 

4) had been kidnapped 

5) heard 

6) would hurt 

7) leaving 

8) was forced 

 

VI. Vytvořte nová slova z výrazů v závorce – vždy pouze 1 slovo.  Položka za 1 bod, celkem 8 bodů, 

netolerovat spellingové chyby!                                                                                                                                                       . 

        
1) excellent 

2) plentiful 

3) knowledge 

4) broadening 

5) expanding 

6) artists 

7) countless 

8) enduringly 
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VII. Vyberte správnou možnost.   – položka za 1 bod, celkem 10 bodů 

1) c) cut 

2) d) introduced 

3) c) contrast 

4) a) shortage 

5) d) provided 

6) a) up 

7) c) idea 

8) a) regard 

9) b) break 

10) c) up 

 

II. Kulturně-historický přehled                                                                      (30 bodů)  
 
1) 15th – 1 bod 

2) Conservative (or Tory) – 1 bod 

3) B – 1 bod 

4) B, A, C – 3 body 

5) C, B, A – 3 body 

6) D, A, B, C – 4 body 

7) 1984 – George Orwell – 2 body 

8) Civil War – 1 bod 

9) Martin Luther King (MLK) – 1 bod 

10) six -1 bod 

11) C, B, A – 3 body 

12) B, A, C – 3 body 

13) B, A, D, C – 4 body 

14) Journal – 1 bod 

15) The Grapes of Wrath – 1 bod 
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Anglická filologie - completus 
  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57.67 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13.41 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční) 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56.5 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6.89 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci (kombinovaná) 
 

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: 43 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

sdružené studium: 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Historie 
 

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: 88 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – Základy společenských věd 
 

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: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Sociologie – Anglická filologie 
 

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: - 

 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání – Anglická filologie 
 

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: 65 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0.0 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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