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Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

1.  Studijní program Český jazyk a literatura Bc.  
 Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

Varianta studijního programu: 
 

a) Completus 

b) Cj-Aj Bc 

c) Cj-Fi Bc 

d) Cj-Rj Bc 

e) Fi-Cj Bc 

f) Hi-Cj Bc 

g) La-Cj Bc 

h) Aj-Cj Vz 

i) Cj-Aj Vz 

j) Cj-Bi Vz 

k) Cj-Du Vz 

l) Cj-Ge Vz 

m) Cj-Hi Vz 

n) Cj-Nj Vz 

o) Cj-Rj Vz 

p) Cj-Sj Vz 

q) Cj-Zsv Vz 

r) Du-Cj Vz 

s) Fj-Cj Vz 

t) Hi-Cj Vz 

u) Sj-Cj Vz 

v) Zsv-Cj Vz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test z Českého jazyka a literatury - varianta A 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):       
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Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (Bc.) 

Jméno a příjmení ……………....…………………………….….……………………………………….    

Univerzitní číslo .….……………………… 

  Podpis: ......................................................... 

 

 

Jazyková část (písemný test) 

Není-li uvedeno jinak, správnou možnost označte zakroužkováním příslušného písmena. Vždy existuje 

jen jedna správná odpověď. Maximum je 50 bodů. Správné odpovědi u úkolu 1 jsou hodnoceny po  

2 bodech, u úkolů 2−3 po 1 bodu a u úkolů 4−13 po 3 bodech. Body se neodečítají. 

Časová náročnost: 40 minut. 

 

Text k úkolu č. 1: 

 

PRAVOPIS 

Pravopis je ustálený a ve své době více či méně závazný soubor pravidel pro záznam mluvených nebo 

myšlených textů nebo jejich částí pomocí znaků české abecedy a znaků dalších, zvaných interpunkční 

nebo členicí znaménka. To umožňuje jednotný způsob čtení, tj. vybavování významu textu nebo jeho 

částí. 

 

Český pravopis je možné v závislosti na historickém vývoji jazyka i pravopisu samotného posuzovat  

z několika základních hledisek: (a) Historický pravopis zachovává status psaní bez ohledu na vývoj jazyka 

(i – y, í – ý, ú – ů); (b) morfematický pravopis či etymologický pravopis zachovává psanou podobu morfu 

bez ohledu na výslovnost (dub – dubu, byť ve výslovnosti [dup] – [dubu]; kdo, ale ve výslovnosti [gdo]); 

(c) fonetický pravopis, v č. zastoupený velmi málo (džbán, džber, pův. čbán, čber, přes, přese ale [přeze]; 

(d) fonologický pravopis // fonematický pravopis ignoruje výslovnostní varianty, tj. různost realizace téže 

hlásky, a zapisuje jen fonémy, např. zadopatrové i zubodásňové n ve slově panenka pomocí jednoho 

písmene n, nebo znělé i neznělé ř ve slovech dři – tři stejným písmenem ř (Palková, 1994:35). 

 

Český text je možné zapisovat různými druhy písma. Z historie záznamu češtiny jsou známy zápisy 

pomocí cyrilice (staroslověnština s českými či velkomoravskými rysy), hebrejského písma (kenaanské 

glosy) a různých tiskacích a psacích variant latinského písma (švabach, fraktura, kurent, antikva aj.). Po r. 

2008 se  

v českém školství diskutuje o zavedení nespojitého (nevázaného) psacího písma pro děti (Lencová, 2008).  

Zdroj: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik, upraveno. 

https://www.czechency.org/slovnik,
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1. Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Zakroužkujte ANO, nebo NE.     

Interpunkční znaménka nejsou součástí pravopisu.  

ANO − NE 

Fonetický pravopisný princip se v češtině příliš neuplatňuje.  

ANO − NE 

Čeština se nikdy nezapisovala hebrejským písmem. 

ANO − NE 

Švabach a fraktura jsou varianty cyrilice.  

ANO – NE 

Přítomnost grafému „y“ v češtině je dána historickým pravopisem.  

ANO − NE 

 

Text k úkolu č. 2: 

A: A ještě ta včerejší hádka s Monikou, to mu taky nešlo z hlavy. Zatím dítě prostě nechce. Z čeho by ho asi 

tak uživili? – Dře jako kůň, ale zatím prostě nemá na to, aby si otevřel vlastní pekárnu, dost našetřeno. Nejde 

to; bylo by nezodpovědné mít dítě zrovna teď.  

B: Ucítil prudký náraz. Promnul si oči a podíval se před sebe. Dodávka narazila do sloupku uprostřed 

chodníku a měla promáčklý přední plech. Hlasitě zaklel.  

C: A přitom by chtěl obojí – potomka i obchod. Už viděl, jak připevňuje nad dveře malovanou ceduli se 

svým jménem a za ním stojí Monika s jeho potomkem v náručí. Scéna jako ze zažloutlé sépiové fotky, 

kýčovitá jako hrom, ale v podstatě krásná a vysněná. Před očima se mu míhal jeden obraz za druhým – už 

rozšiřoval provoz, nakupoval nové stroje, začínal péct nové druhy croissantů… 

D: V jedné z těch dodávek seděl i Václav. Měl ten den velmi napilno, protože musel do hodiny objet čtyři 

prodejny. Navíc té noci nespal dobře; trápilo ho svědomí, myslel na to, kolik má práce a že se to už 

prakticky nedá stíhat.  

E: Už se pomalu rozednívalo. Nad domy se objevovaly proužky oranžového světla, které barvilo auta 

zaparkovaná na ulici do pomerančové barvy. Na silnici byl zatím klid; jen tu a tam projela pekařská dodávka 

nebo popelářský vůz. 

 

Místecký, M. povídka Pekař Václav. 

 

2. Seřaďte jednotlivé části textu (A−E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost.   

1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ 5 ______ 
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Text k úkolu č. 3: 

Některá obecná __________ jména domácí i přejatá, která končí v 1. __________ jednotného čísla na 

souhlásku, např. esej, hřídel, kyčel, píštěl, prestiž, příčel, rez a další, můžeme skloňovat buď jako 

__________ neživotná, nebo ženská. Vzhledem k tomu, že v nominativu mají pouze jeden tvar, pak to, o 

který rod při konkrétním užití jde, poznáme právě až při __________, a to jen u některých pádových tvarů, 

popř. až podle tvarové shody s přísudkovým slovesem nebo s rozvíjejícím __________ jménem (např. 

skvělá esej).  

 

Zdroj: Internetová jazyková příručka – rod podstatných jmen. URL: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=200, upraveno. 

3. Doplňte do každého pole po jednom jednoslovném výrazu, který stylisticky i významově zapadá do 

kontextu věty. 

 

Text k úkolu č. 4:  

 

Slovo nebo slovní spojení označující reálie a jevy již zaniklé, spjaté s minulostí, 

např. řemdih, halapartna, panoš, desátek; třetí stav ‘měšťanstvoʼ, královská komora, zemské desky, je 

*****.  

 

Zdroj: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik, upraveno. 

 

4. Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo (*****), aby smysl textu zůstal zachován?  

(A) neologismus 

(B) archaismus 

(C) historismus 

(D) purismus 

 

5. Označte tvrzení, které je pravdivé.  

(A) Slovo oběd obsahuje 2 slabiky, 4 písmena, 4 hlásky, 3 souhlásky, 1 samohlásku.  

(B) Ve větě Seminární práci mi odevzdejte do pátku 15. 6. 2021 je slovo odevzdejte příklonka. 

(C) Ve větě Po celou dobu trvání pandemie, tudíž už od loňského jara probíhá ze strany Ostravské 

univerzity pomoc seniorům po telefonu je pravopisná chyba.  

(D) Věta Z ohledem na vládní nařízení byly změněny původní termíny přijímacího řízení je napsána 

pravopisně správně. 

6. Označte tvrzení, které je pravdivé. 

https://www.czechency.org/slovnik,
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(A) Slovo češtinář vzniklo odvozováním.  

(B) Příponou slova učitel je -čitel.  

(C) Genitiv plurálu substantiva univerzita je slovo univerzitám.  

(D) Podstatné jméno studium skloňujeme ve všech pádech množného čísla podle vzoru město. 

 

Text k úkolům č. 7–10: 

 

Vysoký počet dotazů na psaní velkých písmen, denně adresovaných jazykové poradně Ústavu pro jazyk 

český AV ČR, vedl pracovníky dané instituce k rozhodnutí předmětnou pravopisnou oblast zevrubně 

analyzovat a popsat, a to jak po stránce teoretické, tak praktické. 

. 

Zdroj: Svobodová I. a kol. Psaní velkých písmen v češtině, 2015, s. 7, upraveno. 

 

7. Text v rámečku je souvětím, které obsahuje tři vedlejší věty. Zakroužkujte ANO, nebo NE. 

ANO − NE  

 

8. Výraz písmen (v textu je podtržen) má syntaktickou funkci neshodného přívlastku. Zakroužkujte ANO, 

nebo NE. 

ANO − NE 

 

9. Text obsahuje doplněk. Zakroužkujte ANO, nebo NE. 

ANO − NE 

 

10. K níže uvedenému výrazu (v textu je výraz označen tučně) napište vhodné synonymum. 

zevrubně  ………………………………………       

 

11. Označte větu, která neobsahuje syntaktické nedostatky. 

(A) Vystoupal na vrchol hory ještě před sluncem západem.  

(B) Teď mluvíme o období před a po první světové válce.  

(C) Ty knihy, o těch jsem mluvil zrovna včera.  

(D) Lidé dlužící více než patnáct tisíc korun se musí nahlásit.  

 

 

  

12. Označte tvrzení, které je pravdivé. 

(A) Pragmatika se zabývá odbornými názvy.  

(B) Onomastika je nauka o nestrukturních útvarech národního jazyka. 

(C) Lexikografie se zabývá teorií a praxí tvorby slovníků. 
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(D) Morfologie je disciplína zabývající se zvukovou stránkou jazyka.  

 

 

13. Odborný jazykovědný časopis, který vychází od roku 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského 

lingvistického kroužku, se nazývá: 

(A) Naše řeč 

(B) Český jazyk a literatura 

(C) Slovo a slovesnost 

(D) Bohemistika 

 

 

Klíč s řešením: 

1. NE; ANO; NE; NE; ANO 

2. E; D; A; C; B 

3. podstatná; pádě; mužská (maskulinní); skloňování (deklinaci); přídavným 

4. C 

5. C 

6. A 

7. NE 

8. ANO 

9. NE 

10. podrobně, důkladně, detailně 

11. D 

12. C 

13. C 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky: 

 

 

a) Completus 

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

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 49 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 40,57 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,62 

 

b) Cj-Aj Bc 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 37 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1,73 

 

c) Cj-Fi Bc 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 40 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,4 

 

d) Cj-Rj Bc 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 37 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

e) Fi-Cj Bc 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 35 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,51 

 

f) Hi-Cj Bc 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 47 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,09 

 

g) La-Cj Bc 
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Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 33 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

h) Aj-Cj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 41 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,56 

 

i) Cj-Aj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,21 

 

j) Cj-Bi Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 29 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

k) Cj-Du Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,57 

 

l) Cj-Ge Vz  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 49 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,57 

 

m) Cj-Hi Vz  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,37 
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n) Cj-Nj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

o) Cj-Rj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

p) Cj-Sj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

q) Cj-Zsv Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 45 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 38,67 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,54 

 

r) Du-Cj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 32 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

s) Fj-Cj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 37 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: - 

 

t) Hi-Cj Vz  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7  

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 47 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 38,29 
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Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 4,64 

 

u) Sj-Cj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 46 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

v) Zsv-Cj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 37 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1,53 
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Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

2.  Studijní program Český jazyk a literatura Bc.  
 Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

Varianta studijního programu: 
 

w) Cj-Ge Vz 

x) Cj-Hi Vz 

y) Hi-Cj Vz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Test z Českého jazyka a literatury - varianta B 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):       
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Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (Bc.) – (náhradní termín) 

Jméno a příjmení ……………....…………………………….….……………………………………….    

Univerzitní číslo .….……………………… 

  Podpis: ......................................................... 

 

 

Jazyková část (písemný test) 

Není-li uvedeno jinak, správnou možnost označte zakroužkováním příslušného písmena. Vždy existuje 

jen jedna správná odpověď. Maximum je 50 bodů. Správné odpovědi u úkolu 1 jsou hodnoceny po  

2 bodech, u úkolů 2−3 po 1 bodu a u úkolů 4−13 po 3 bodech. Body se neodečítají. 

Časová náročnost: 40 minut. 

 

Text k úkolu č. 1: 

LEXIKOLOGIE 

 

Lingvistická disciplína zkoumající lexikální složku jazyka. Zabývá se delimitací, klasifikací, formou, 

významem (v propojení s pojmenovací funkcí) i užíváním lexikálních jednotek. Studuje významové, 

formální ad. vztahy strukturující lexikon, stratifikaci slovní zásoby, její synchronní dynamiku i historický 

vývoj, lexikální univerzália a specifika, v interdisciplinárním kontextu též vztah lexikonu k dějinám a 

kultuře jednotlivých jaz. společenství, úlohu slovníku v myšlenkovém a poznávacím procesu ad. 

Lexikologie se dělí na synchronní a historickou (součástí historické lexikologie je etymologie, která však 

bývá vyčleňována jako samostatná lingvistická disciplína). Základními metodologicky diferenčními úseky 

(synchronní) lexikologie jsou lexikální sémaziologie/sémantika a lexikální onomaziologie. Sémaziologie, 

postupující od formy k obsahu, se zabývá významem lexikálních jednotek a významovými vztahy, 

onomaziologie, postupující od obsahu k formě, studuje lexikální jednotky z hlediska jejich vzniku 

(motivace, způsobu tvoření) a fungování v pojmenovacím procesu. (Součástí onomaziologie je samostatně 

stojící tvoření slov, vzhledem k paralelnosti derivačních a flexivních morfů často řazené k široce chápané 

morfologii.) Na základě specifických rysů zkoumané části slovníku se z lexikologie vyčleňuje onomastika 

a v některých pojetích i frazeologie a idiomatika a terminologie. Úzce spjata s lexikologií je lexikografie, 

teorie a praxe tvorby slovníků. Předmětem svého zájmu se lexikologie stýká též s řadou nefilologických 

disciplín, např. s filozofií, logikou, psychologií, kognitivními vědami, kulturní a sociální antropologií. 

 

Jako jazykovědné odvětví má lexikologie poměrně krátkou tradici, přestože zájem o slovo sahá v našem 

civilizačním kontextu až k antice. Problematikou slova, vztahem mezi formou a významem apod. se 

zpočátku zabývala spíše filozofie, případně prakticky zaměřené práce slovníkářské, zatímco vznikající 
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jazykověda se soustředila na oblast gramatiky, především na správnost gramatické formy. Tento trend 

provázel i celý středověk a přetrval v podstatě až do novověku. Historickosrovnávací jazykověda 19. stol., 

od níž se odvíjí tradice novodobé evropské lingvistiky, sice zájem o slovo zvýšila, avšak ve 

specializovaném úhlu pohledu etymologických a dialektologických výzkumů. Komplexnější studium 

lexikonu a jeho jednotek nepřineslo zpočátku ani 20. stol. De Saussure sice deklaruje centrální postavení 

slova v jazyce, strukturalismus však vzhledem k akcentaci systémovosti a upřednostnění formy nestaví 

lexikální subsystém do středu svého zájmu. 

Zdroj: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik, upraveno. 

 

1. Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Zakroužkujte ANO, nebo NE.     

Onomaziologie postupuje od formy k obsahu.  

ANO – NE  

Tvoření slov lze zahrnout i do morfologie.  

ANO – NE  

Historickosrovnávací jazykověda zahájila éru komplexního lexikologického výzkumu.  

ANO – NE  

Etymologie je součástí synchronní lexikologie.  

ANO – NE  

Strukturalisté neakcentují lexikon, protože se převážně zabývají historickou mluvnicí.  

ANO – NE  

 

 

Text k úkolu č. 2: 

A: Na jedné z těch fotek stála uprostřed lesa, vlasy si spletla s větvemi blízkých stromů a doširoka otevřené 

oči elektrizovaly pořizovatele snímku. Kéž by to mohl být on! — V tom pohledu byla destruktivní, toxická 

vášeň, zničující cit, démonická osudovost.  

B: Všechny ty myšlenky byly k ničemu. Zase vytáhl mobil a našel její profil. 

C: Hned ráno se probudil s tím, že se musí podívat na její Instagram, jestli tam nemá něco nového. Začínal 

jí být docela posedlý – celý večer se ji snažil dohledat na dalších sítích, ale nic nenašel. Přišlo mu to 

zvláštní, protože kdo má Instagram, má i Facebook; pak neodolá, založí si TikTok a své pocity začne 

probírat na Tumblru. Je to jasný a běžný vzorec. 

https://www.czechency.org/slovnik,
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D: Dost, už se na to nemůže dívat, musí jít do školy, dneska píšou němčinu. Opravdu se snažil odpoutat. 

Díval se v autobuse po holkách a snažil se, aby se mu líbily. Věděl, že takhle to nemůže fungovat dál, že 

miluje okamžiky zachycené v minulosti. A ta minulost navíc ani nebyla jeho.  

E: Ona ale asi měla jenom Instagram. Prakticky nic o ní nevěděl. K fotkám dopisovala jen emotikony, 

občas ani ty ne. Ale ty fotky byly neuvěřitelné, magnetizovaly ho svou silou, svým uměleckým 

vyjádřením. Ano, je to divné, mluvit o umění na Instagramu, ale tady se mu zdálo, že je to na místě, že to 

není jenom fráze. 

Místecký, M. povídka Ta z Instagramu. 

2. Seřaďte jednotlivé části textu (A−E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost.   

1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ 5 ______ 

 

 

Text k úkolu č. 3: 

____________ je větný člen, který vždy rozvíjí podstatné jméno. Lze ho klasifikovat vícero způsoby, 

z nichž nejčasnější je dělení na ____________ (např. slunečný den) a ____________ (např. měsíc knihy). 

První druh se typicky objevuje před podstatným jménem, výjimkou jsou ____________ názvy (např. 

kyselina sírová). Většinou se vyjadřuje ____________, a to i nesklonnými (např. sexy sukně).  

 

3. Doplňte na vynechaná místa v textu po jednom jednoslovném výrazu, který stylisticky i významově 

zapadá do kontextu věty. 

 

 

Text k úkolu č. 4:  

V klasických a školních mluvnicích je ***** označení pro větný člen, jemuž se predikátem 

přisuzuje/predikuje nějaký příznak (děj, stav a jejich změny). 

Zdroj: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik, upraveno. 

 

4. Který z následujících výrazů lze doplnit na vynechané místo (*****), aby smysl textu zůstal zachován?  

(A) subjekt 

(B) atribut  

(C) objekt 

(D) adverbiále 

 

5. Označte větu, ve které je pravopisná chyba. 

(A) Ve výloze obchodního domu jsem zahlédla pomněnkově modré šaty. 

https://www.czechency.org/slovnik,
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(B) Na pravidelnou čtvrteční poradu se vyjimečně nedostavil. 

(C) Malý čtyřletý chlapec dokázal odříkat celý text zpaměti. 

(D) Vedoucí pracovník poděkoval všem zúčastněným za zpětnou vazbu. 

6. Označte tvrzení, které je pravdivé.  

(A) Slovo napětí obsahuje 3 slabiky, 6 písmen, 6 hlásek, 3 souhlásky, 3 samohlásky.  

(B) Správný fonetický přepis slova zpívat je [spívat]. 

(C) Ve větě Neviděl ho odcházet je slovo odcházet příklonka. 

(D) Ve spojení za dveřmi je slovní přízvuk standardně na slově dveřmi. 

 

7. Označte tvrzení, které je pravdivé. 

(A) Slovo CERMAT vzniklo skládáním. 

(B) Slovo posílit vzniklo odvozováním. 

(C) Předponou ve slově trojúhelník je troj-. 

(D) Kořenem slova učitel je učit-. 

 

8. Označte tvrzení, které je pravdivé. 

(A) Akuzativ singuláru substantiva skripta je skript. 

(B) Tvar ručičkami se ve spisovné češtině používá v instrumentálu singuláru pro označení částí těla.   

(C) Slovo káva patří mezi podstatná jména látková. 

(D) Výrazy jednak – jednak řadíme mezi spojky stupňovací. 

 

Text k úkolům č. 9–10: 

Cílem monografie je prezentace nových metodologických přístupů, odlišných od tradičních metod 

historické sémantiky, které jsou vhodné a využitelné i pro historickosémantickou analýzu jazyka a 

textologii. 

Zdroj: David J. a kol. Slovo a text v historickém kontextu, 2013. 

 

9. Označte tvrzení, které je pravdivé: 

(A) Text v rámečku je souvětím, které obsahuje tři věty. 

(B) Výraz prezentace (v textu je podtržen) má syntaktickou funkci podmětu. 

(C) V textu je těsný přívlastek. 

(D) V textu je vsuvka. 

 

 

10. K výrazu cílem (v textu je výraz označen tučně) napište vhodné synonymum. 
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   ………………………………………       

 

11. Označte možnost, ve které se objevují stylistické a/nebo syntaktické nedostatky. 

(A) Přátelství, to je hodně abstraktní pojem.  

(B) Nakonec tam půjde. Určitě.  

(C) Mí rodiče, kteří intenzivně prožívali sametovou revoluci, těm závidím.  

(D) Nakonec došlo ke vzpouře tisíců strojů.   

 

12. Označte tvrzení, které je pravdivé. 

(A) Fonologie se zabývá gramatickými kategoriemi. 

(B) Syntax zkoumá lexikální složku jazyka. 

(C) Morfologie se zabývá teorií a praxí tvorby slovníků. 

(D) Sémantika je nauka o významu. 

 

 

13. Napište název jednoho odborného časopisu, který se zabývá českým jazykem. 

   ………………………………………    

 

 

 

Klíč s řešením: 

1. NE; ANO; NE; NE; NE 

2. C; E; A; D; B 

3. Přívlastek (atribut); shodný (kongruentní); neshodný (nekongruentní); odborné; adjektivy  

4. A 

5. B 

6. B 

7. B 

8. C 

9. B 

10. smyslem, účelem, záměrem 

11. C 

12. D 

13. např. Naše řeč, Slovo a slovesnost, Acta onomastica 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části: 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky: 

 

 

w) Cj-Ge Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 33 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

x) Cj-Hi Vz  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,19 

 

y) Hi-Cj Vz 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 31 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

 

 

 

 

Ostrava 8. 7. 2021 

 

Zpracovala: Romana Gračková 

 

 

Za správnost odpovídá: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. 

 


