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Filozofická fakulta, ústav Ostravské univerzity (dále jen OU) 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 

1. Studijní program  N0231A090041 Anglická filologie (NMgr.) 

 

a)  Varianta studijního programu Angličtina pro překlad 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

Test z Anglické filologie: Angličtiny pro překlad - varianta A 

 

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

její části a u otázek s výběrem odpovědí správné řešení. 

 
Part I – Use of English and Reading  (20 points) 
Time: 20 minutes 
 
TASK 1                     (12 points) 
For questions 1 – 12, read the text below and think of the word which best fits each gap. 
Use only ONE suitable word in each of the numbered gaps. 
 
After living (1) …….. the threat of extinction for more than thirty years, the national bird of 
the United States has been granted an official reprieve, as the bald eagle and twenty-eight 
other animal and plant species have been earmarked (2) …….. removal from America’s list of 
endangered species. The bald eagle, also (3) …….. as the white-headed sea eagle, took pride 
of place at the top of a list of species likely to be taken off the endangered register in the 
coming years. The proposed ‘delistings’ are  (4) …….. promoted by the US Interior Secretary 
to counter a growing feeling among Republicans that endangered-species laws do not work. 
Changes of ineffectiveness have been (5) …….. against these laws before, but more recently it 
has (6) …….. been suggested that the situation may actually have been (7) …….. worse by 
them. The recovery of the bald eagle follows thirty-one years on the critical list. Its numbers 
had been (8) ……..  to fewer than five hundred (9) …….. the use of pesticides that reacted 
adversely (10) …….. its reproductive system. The number of nesting pairs is now estimated at 
five thousand. Until now, few species have (11) …….. been removed from the list. When they 
(12) …….., it was usually because they had become extinct. 
 
 
TASK 2                        (8 points) 
You are going to read four reviews of a book about how architecture can affect emotions. 
For questions 1 – 4,  choose from the reviews A – D. The reviews may be chosen more than 
once. 
 
 

The Architecture of Happiness 
 

Four reviews comment on a Swiss-born British philosopher Alain De Botton’s book 
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A 
Alain De Botton is a brave and highly intelligent writer who writes about complex subjects, 
clarifying the arcane for the layman. Now, with typical self-assurance, he has turned to the 
subject of architecture. The essential theme of his book is how architecture influences mood 
and behaviour. It is not about the specifically architectural characteristics of space and 
design, but much more about the emotions that architecture inspires in the users of 
buildings. Yet architects do not normally talk nowadays very much about emotion and 
beauty. They talk about design and function. De Botton’s message, then, is fairly simple but 
worthwhile precisely because it is simple, readable and timely. His commendable aim is to 
encourage architects, and society more generally, to pay more attention to the psychological 
consequences of design in architecture: architecture should be treated as something that 
affects all our lives, our happiness and well-being. 
 
B 
Alain de Botton raises important, previously unasked, questions concerning the quest for 
beauty in architecture, or its rejection or denial. Yet one is left with the feeling that he 
needed the help and support of earlier authors on the subject to walk him across the 
daunting threshold of architecture itself. And he is given to making extraordinary claims: 
‘Architecture is perplexing ... in how inconsistent is its capacity to generate the happiness on 
which its claim to our attention is founded.’ If architecture's capacity to generate happiness is 
inconsistent, this might be because happiness has rarely been something architects think 
about. De Botton never once discusses the importance of such dull, yet determining, matters 
as finance or planning laws, much less inventions such as the lift or reinforced concrete. He 
appears to believe that architects are still masters of their art, when increasingly they are 
cogs in a global machine for building in which beauty, and how de Botton feels about it, are 
increasingly beside the point. 
 
C 
In The Architecture of Happiness, Alain de Botton has a great time making bold and amusing 
judgements about architecture, with lavish and imaginative references, but anyone in search 
of privileged insights into the substance of building design should be warned that he is not 
looking at drain schedules or pipe runs. He worries away, as many architects do, at how inert 
materiál things can convey meaning and alter consciousness. Although he is a rigorous 
thinker, most of de Botton’s revelations, such as the contradictions in Le Corbusier's theory 
and practice, are not particularly new. However, this is an engaging and intelligent book on 
architecture and something everyone, professionals within the field in particular, should 
read. 
 
D 
Do we want our buildings merely to shelter us, or do we also want them to speak to us? Can 
the right sort of architecture even improve our character? Music mirrors the dynamics of our 
emotional lives. Mightn’t architecture work the same way? De Botton thinks so, and in The 
Architecture of Happiness he makes the most of this theme on his jolly trip through the world 
of architecture. De Botton certainly writes with conviction and, while focusing on happiness 
can be a lovely way to make sense of architectural beauty, it probably won’t be of much help 
in resolving conflicts of taste. 
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Which reviewer 
 
has a different opinion from the others on the confidence with which de Botton  1 __ 
discusses architecture?          
            

shares reviewer A’s opinion whether architects should take note of de Botton’s ideas? 2 __ 
 
expresses a similar view to reviewer B regarding the extent to which architects share 3 __ 
de Botton’s concerns?          
  
 
has a different view to reviewer C on the originality of some of de Botton’s ideas?  4 __ 
 

 
 

Part II – Czech language competence  (20 points) 
Time: 25 minutes 

 

Přečtěte si pozorně uvedený text a věnujte se otázkám a úkolům, které následují: 

I MY JSME MOŽNÁ JEN STROJE, ŘÍKÁ MATEMATICKÝ LINGVISTA ONDŘEJ BOJAR 

Hana Jungová, SALON, Právo, 9. 1. 2020 

 „Ani já sám nedokážu s jistotou poznat, jestli jsem robot, nebo se chovám lidsky, 

nadroboticky. Nemůžu sám sobě pyšně přisuzovat nějaké vyšší schopnosti, než má stroj. To, 

co jsem zatím u sebe vypozoroval, je všechno strojově odsimulovatelné,“ _______________ 

Ondřej Bojar (1979) z Matematicko-fyzikální fakulty UK, odborník na umělou inteligenci, který 

se zabývá strojovým překladem. 

Co to znamená, že se strojový systém trénuje? Také dnes říkáme, že stroje budou mít 

univerzální schopnost se učit. Co si pod tím ____________________? 

To druhé se týká obecné umělé inteligence. Tam ještě zdaleka nejsme. 

Před několika lety nastala podstatná změna, jež spočívala ve významném rozšíření schopnosti 

počítačů učit se vzorce, zákonitosti, pravidelnosti. Teprve nedávno se ale podařilo sebrat a 

zpracovat natolik velké množství dat, že ten systém začal fungovat. 

Dnes počítači předložíme velkou množinu trénovacích příkladů, definujeme mu vstupy i 

očekávané výstupy a vytvoříme nějaký model. Ten rozhodne, prostřednictvím jakého výpočtu 

se dostat k žádanému výstupu. Figuruje v tom ale velký počet volných proměnných, čísel, 

jejichž přesné hodnoty si počítač najde sám. 

... 

Neuronovou síť nejdřív nastavím úplně náhodně, pak jí dávám příklady, ona provede výpočet, 

převede vstup na výstup, výstup dopadne špatně, a tak si sama upraví vnitřní parametry – a 

https://www.pravo.cz/
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tohle se pořád opakuje. Trvá to dlouho a dělá se to na hodně rychlých výpočetních strojích. 

Pokud to celé inicializujete nějak nešťastně, systém se zblázní a nenaučí se nic. Pokud to 

______________ uděláte správně, najednou se začne chovat tak, že na dané úloze simuluje 

chování člověka. 

... 

Můžeme tedy říct, že trénujete systém tak, aby kopíroval lidské rysy, aby se po nich opičil? 

Ano, opičit je přesné slovo. 

Co se aktuálně umí a neumí ve strojovém překládání? 

Jednoduchou odpověď dát nelze. Všechno záleží na dostupnosti trénovacích textů z konkrétní 

oblasti, ve které chceme strojový překlad nasadit. Když je oblast jasně vymezená, snáze k ní 

získáme dostatečné množství materiálu, na němž lze systém vytrénovat. V takových 

podmínkách dosahujeme lidské kvality. Ale vezměte si třeba překlad novinových článků: škála 

možných témat je velmi široká a všechna data získat prostě nejde. Lidské kvality proto 

dosahujeme složitěji, byť i u novin se nám to už dnes, v průměru a hodnoceno po izolovaných 

větách, daří. Když ale systém strojového překladu nasadíte v _________________ oblasti, než 

na kterou byl vytrénován, přestává fungovat. 

Takže ani u toho překládání nevidíte nic bytostně lidského, co se stroj naučit nedokáže? 

Něco, v čem by stroj na lidského překladatele ani potenciálně neměl? 

Nevidím. Ten člověk má za sebou celý svůj život, stroj zatím ne. Ale až stroji zprostředkujeme 

záznam života, bude to stejné. Vím, o čem mluvíte; něco jako intelekt? Mám dojem, že hodně 

lidí tohle nepoužívá. Bohužel si myslím, že my lidé jsme podobné průtokové filtry 

__________________ ty neuronové sítě. ... 

 

1. Doplňte do mezer v textu vždy jen jedno slovo kteréhokoliv slovního druhu tak, aby vznikl smys-

luplný souvislý text.                                                                                                       (5 bodů)  

 

2. Najděte vždy jedno synonymum, kterým by bylo možné nahradit podtržené slovo v textu, aniž 

by došlo k posunu věcného významu nebo narušení stylu:     (4 body) 

 

podstatná ____________________________ 

nejdřív  ____________________________ 

široká  ____________________________ 

bytostně ____________________________ 
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3. Parafrázujte níže uvedené souvětí, tj. vyjádřete jinými slovy totéž.                               (3 body) 

Pokud to celé inicializujete nějak nešťastně, systém se zblázní a nenaučí se nic. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Navrhněte ke zvýrazněným přejatým slovům český výraz či slovní spojení, kterým byste mohli 

cizí slovo v uvedeném textu nahradit.                                                                                                      

(4 body) 

  To, co jsem zatím u sebe vypozoroval, je všechno strojově odsimulovatelné... 

Figuruje v tom ale velký počet volných proměnných... 

 

5. Text je písemným záznamem ústního projevu – osobního rozhovoru: které jazykové prostředky 

tomu odpovídají? Uveďte alespoň dva různé příklady a vysvětlete je.                                              

(4 body)  

 

 
 
 
 

Part III – Writing  (20 points) 
Time: 45 minutes  
 
Write an essay on ONE of the topics below in 240-280 words in an appropriate style: 

1) ‘Some young people prefer to stay single, and others prefer to get married early and have 

large families. ’ Write an argumentative essay in which you present arguments with a bal-

anced stance towards both sides in 240-280 words in an appropriate style. 

 

2) Write a hithit (crowdfunding) project proposal in which you explain why people should donate 

you money you intend to use for making vitamin fresh drinks for the personnel of the hospi-

tals taking care of the covid-19 patients in 240-280 words in an appropriate style.  

 

 

3) Write a profile essay in which you introduce a sports or culture event you are organizing for a 

local community in 240-280 words in an appropriate style 
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Angličtina pro překlad  - KLÍČ 

Part I – Use of English and Reading  (20 points) 

TASK 1         (12 points) – po 1 bodě 
(1) UNDER  
(2) FOR  
(3) KNOWN  
(4) BEING  
(5) LAID/BROUGHT 
(6) EVEN  
(7) MADE  
(8) REDUCED   
(9) BY/THROUGH  
(10) WITH  
(11) EVER  
(12) WERE 
 
 
TASK 2          (8 points)- po 2 bodech 
1 B             2 C                       3 A                        4 B 
 
 

Part II – Czech Language Competence    (20 points) 
 
1. Doplňte do mezer v textu vždy jen jedno slovo kteréhokoliv slovního druhu tak, aby vznikl 

smysluplný souvislý text.        (5 bodů) 

(1) ŘÍKÁ  

(2) PŘEDSTAVIT 
(3) ALE 
(4) JINÉ 

(5) JAKO 

 

2. Najděte vždy jedno synonymum, kterým by bylo možné nahradit podtržené slovo v textu, aniž 

by došlo k posunu věcného významu nebo narušení stylu:    (4 body) 

podstatná zásadní, důležitá 
 
nejdřív  nejprve 
 
široká  bohatá, pestrá, různorodá 
 
bytostně výlučně, výhradně 
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3. Parafrázujte níže uvedené souvětí, tj. vyjádřete jinými slovy totéž.    (3 body) 

Pokud to celé inicializujete nějak nešťastně, systém se zblázní a nenaučí se nic. 

Například: Jestliže celý proces spustíte/nastavíte nešikovně, síť se bude chovat zmateně a nic nového 

si neosvojí.  

4. Navrhněte ke zvýrazněným přejatým slovům český výraz či slovní spojení, kterým byste mohli 

cizí slovo v uvedeném textu nahradit.      (4 body) 

To, co jsem zatím u sebe vypozoroval, je všechno strojově odsimulovatelné... 

napodobitelné 

Figuruje v tom ale velký počet volných proměnných...     Hraje v tom roli 

 

5. Text je písemným záznamem ústního projevu – osobního rozhovoru: které jazykové prostředky 

tomu odpovídají? Uveďte dva různé příklady a vysvětlete je.   (4 body) 

že ten systém začal fungovat, Ten rozhodne, Figuruje v tom ale velký počet volných proměnných, 

hodně lidí tohle nepoužívá, průtokové filtry jako ty neuronové sítě – neformální vyjadřování s 

frekventovaným užitím ukazovacích zájmen 

 

udržování kontaktu s partnerem v komunikaci – slovesa v oznamovacím i rozkazovacím způsobu ve 

druhé osobě jednotného čísla  

 
Part III – Writing  (20 points) 
Time: 45 minutes  
 
Write an essay on ONE of the topics below in 240-280 words in an appropriate style: 

1) ‘Some young people prefer to stay single, and others prefer to get married early and have 

large families. ’ Write an argumentative essay in which you present arguments with a bal-

anced stance towards both sides in 240-280 words in an appropriate style. 

 

2) Write a hithit (crowdfunding) project proposal in which you explain why people should donate 

you money you intend to use for making vitamin fresh drinks for the personnel of the hospi-

tals taking care of the covid-19 patients in 240-280 words in an appropriate style.  

 

 

3) Write a profile essay in which you introduce a sports or culture event you are organizing for a 

local community in 240-280 words in an appropriate style 
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Language – Slovní zásoba a gramatika (přesnost a rozsah) 

 

 
Organisation – koheze, koherence, struktura, textová návaznost  
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Angličtina pro překlad 
  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 21 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 41 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 34.19 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 4.63 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 
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Test z Anglické filologie: Angličtiny pro překlad  - varianta B 

 

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

její části a u otázek s výběrem odpovědí správné řešení. 

 
Part I – Use of English and Reading  (20 points) 
Time: 20 minutes 
TASK 1                        (8 points) 
For questions 1 – 8, read the text below and think of the word which best fits each gap. Use 
only ONE suitable word in each of the numbered gaps. 
 
Many towns and cities around the world (1) …….. up a particular image or memory as soon 
as they are mentioned, whether it is due to a catastrophic earthquake that shattered it, an 
aeroplane that came down just outside it, or a madman with a gun (2) …….. amok through 
the streets in the dim and (3) …….. past. Glastonbury now (4) …….. this group. “Have you 
been to Glastonbury?” will rarely be a query as to whether you have (5) …….. passed through 
the town on your travels. Almost certainly it will be a reference to the twenty-odd-year-old 
Festival of Music whose home it is. What is (6) …….. to in the media as “an instant town the 
size of Oxford” appears there for three days in late June and (7) …….. inhabited by around 
100,000 people, most of whom will have (8) …….. up to £ 100 a ticket for the privilege. 
 
 
TASK 2            (12 points) 
For questions 1 – 12, answer by choosing from the sections of the article (A – G). Some of 
the choices may be required more than once. 
 
In which section are the following mentioned? 
 
the suggestion that Fiennes still seems enthusiastic about exploration    1 __ 
 
an aspect of Fiennes’s character that has been unfairly highlighted    2 __ 
 
a negative effect of the growing interest in adventure travel     3 __ 
 
a reason Fiennes gives for exploration becoming more appealing to amateurs   4 __ 
 
a misconception regarding the knowledge previous explorers had      5 __  
 
Fiennes’s fascination with a field in which he is fairly inexperienced    6 __ 
 
Fiennes’s opinion that someone who is reasonably fit could reach the South Pole   7 __ 
 
the belief that explorers have too much respect for their own field    8 __ 
 
the view that only professional explorers were capable of reaching distant destinations 9 __ 
 
the instinctive human desire to explore new places                 10 __ 
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the suggestion that more care is taken on difficult routes     11 __ 
 
Fiennes’s primary motivation for being an explorer      12 __ 
 
 

 
Is this your idea of fun? 

 
Sir Ranulph Fiennes is the world’s greatest living explorer. But now it seems an endless stream 
of people are conquering the South Pole or clambering up Everest. Mark MacKenzie asks him, 
is the exploring game becoming too easy? 
 
A 
In the field of human exploration, Sir Ranulph Fiennes’s personal achievements are 
remarkable and his numerous expeditions to the North and South Pole have tuned him into 
an iconic figure, the explorer’s explorer. Now there are many amateurs that would follow in 
his footsteps. Adventure travel is one of the fastest growing sectors of the travel market. 
Offering trips to destinations including Mount Everest, Antarctica and the South Pole, tour 
companies can now provide access for those less tough to remote parts of the planet once 
considered the exclusive playgrounds of Fiennes and his peers. 
 
B 
This year, record numbers are expected at the base camp of Everest, in the hope of reaching 
the summit of the world’s tallest peak. So, is the exploring game getting too easy? “Anyone 
who plans carefully could get to the South Pole if they’re in relatively good condition and go 
at the right time of year,” says Fiennes. “I would say the same of Mount Everest. If the 
weather’s good and you take a reasonable guide, you should be able to get up even if you’ve 
never climbed before. However, there are still plenty of expeditions the majority of public 
would not be able to do. Crossing the whole continent of Antarctica unsupported, for 
example, your troubles only really start at the South Pole. But the urge to go to far-flung 
regions is innate to man,” Fiennes continues, “and I think provided there is no ecological 
damage, this is fine. On Everest, though, there has been a dramatic impact in terms of litter.” 
 
C 
But with specialist companies willing to deposit increasing numbers of tourists in ever more 
remote locations, is exploring still a true test of character? “The challenge is what you make 
of it,” says Fiennes. “In the wrong weather, you can have the most horrendous time on 
reasonably easy routes. But the ratio of accidents on Everest or at the South Pole is less than 
that on certain tourist routes, because you expect to be very cold and encounter crevasses 
and so you are naturally more cautious.” Also lying behind the increasing numbers of 
extreme adventurers, says Fiennes, is the improved technology used for polar equipment. 
“It’s all a lot lighter now, less bulky. If you’re inexperienced, that makes these journeys a lot 
more appealing.”  
D 
Patrick Woodhead, whose young team reached the South Pole in 75 days, thinks the explorer 
community has a tendency to be overly reverential towards their discipline and claims his 
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South Pole trek was a thoroughly enjoyable experience. However, last year, Fiennes 
published a biography of the original Antarctic explorer, Captain Robert Falcon Scott, and he 
feels there are those among modern explorers who remain ignorant of the debt they owe to 
Scott’s pioneering spirit. “People today think we knew back then the Antarctica was a 
continent – we didn’t. On his first expedition to Antarctica in 1902, Scott made an 800-mile 
journey when the furthest expedition previously had been 14 miles.” 
 
E 
What is that has driven explorers to the extremes of the Earth? “Explorers have always had a 
thousand different motives,” Fiennes acknowledges. “If I’m asked myself, I am quite clear. It’s 
my profession and how I make an income. There are people who arent’ comfortable with 
that. I’m supposed to say ‘Because it’s there to be conquered.’ I think some people still need 
this image of nobility.” Such frankness has contributed to Fiennes’s reputation for occasional 
haughtiness. On an expedition in 1971, he made the mistake of taking along a television 
crew. “It meant good publicity for future expeditions,” he says, “but they deliberately set out 
with the aim of showing me up as a dictator.” 
F 
Nevertheless, Fiennes has built his reputation on the only sort of accomplishment that 
matters among his peers – being first. “When Sir Edmund Hillary first scaled Everest, he used 
every aid at his disposal. The next “first” then has to be the person to do it without oxygen, 
then the first solo ascent and so on.” So are there any true “firsts” left? “In part, it’s attitude 
of the individual,” he says. “If something  has been done, they will find their own firsts. 
Eventually, expeditions end up relying on gimmicks; for example, going to the South Pole on 
a motorbike, or a camel and so on.” 
 
G 
In 1982, Fiennes completed his first archaelogical expedition to find the lost city of Ubar in 
the deserts of Oman. He admits he found the detective work intriguing, albeit a challenge for 
a relative amateur, and believes the possibility of making similar discoveries may increasingly 
occupy his time in the future. While most men his age are thinking about retirement, his 
appetite for adventure appears undiminished. Last November, he and Mike Stroud became 
the first men to run seven marathons in seven countries in as many days. Is adventuring 
getting too easy? Not just yet. 
 
 
 

Part II – Czech language competence  (20 points) 
Time: 25 minutes 

LIDÉ, SPĚTE! 

Vědecké poznatky o prospěšnosti spánku získávají novou naléhavost 

Silvie Lauder, Respekt 12. 4. 2020  

Bill Gates u čtení této knihy usnul. To rozhodně (1)_________________ něco, čím by se 

autoři běželi pochlubit. Profesor neurovědy a psychologie z Kalifornské univerzity v Berkeley 

https://www.respekt.cz/autori/silvie-lauder
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Matthew Walker si to však může hrdě napsat do životopisu. Jeho kniha Proč spíme vyšla 

anglicky už v roce 2017 (česky o rok později), celosvětovým hitem se však stala až poté, co si 

ji loni pořídil spoluzakladatel Microsoftu a na sklonku roku ji zařadil do svého každoročního 

žebříčku pěti doporučených knih. 

Bezmála čtyřmi stovkami stránek se Gates prokousal pomalejším tempem, než má tento vyhlášený 

knihomol ve zvyku: Walkerovy závěry a jistá naléhavost sdělení na něj udělaly (2) 

__________________ dojem, že se jeho doporučeními začal řídit už v průběhu čtení a svazek 

odkládal na noční stolek mnohem dříve než jiné večery. Kniha ho rovněž donutila ohlédnout se 

kriticky za výjimečnou kariérou, v níž nebyla nouze o práci přes noc (někdy dokonce přes dvě noci 

za sebou), za železným zvykem nespat ani během prospaných nocí plných osm hodin i za vlastním 

dlouholetým přesvědčením, že vyspávání je známkou lenosti. ... 

„Zdá se, že v těle není jediný orgán a v mozku není jediný proces, na který by spánek neměl pozitivní 

(3) _________________ (a naopak negativní vliv, spíme-li méně, než bychom měli),“ píše Matthew 

Walker a opakuje to pak ještě mnohokrát. „Na spánku jsme závislí společensky, organizačně, 

ekonomicky, fyzicky, behaviorálně, nutričně, lingvisticky, kognitivně i emocionálně.“ Tento „spánkový 

diplomat“ s dvacetiletou praxí na základě mimořádně bohatého rezervoáru vědeckých poznatků 

dokládá, co už výstižně před mnoha generacemi vyjádřil William Shakespeare – totiž že spánek je 

skutečně „nejvýživnějším pokrmem hostiny života“. 

Začněme hned u ústředních aktérů dneška – virů. Studii o vztahu koronaviru a spánku samozřejmě 

zatím nemáme po ruce, dostatečně výmluvný je však experiment, který Walker ve své knize zmiňuje 

a který proběhl před pěti lety pod vedením Arica Prathera z Kalifornské univerzity v San Francisku. 

Prather nejprve týden monitoroval spánek 150 mužů a žen, pak jim do nosu vstříkl dávku rhinoviru, 

tedy nositele obyčejného nachlazení. Následující týden je dál pečlivě sledoval a ze vzorků krve a slin 

usuzoval na sílu imunitní reakce. Ukázalo se, že existuje jasná souvislost mezi délkou spánku 

a následnou reakcí těla na nachlazení. „Čím méně člověk před stykem s virem spal, (4) 

__________________ větší byla pravděpodobnost, že onemocní,“ píše Walker. „Uvážíme-li, že 

infekční onemocnění, jako je běžné nachlazení, chřipka a zápal plic, patří ve vyspělých zemích mezi 

hlavní příčiny úmrtí, stát i lékaři by udělali dobře, kdyby více zdůrazňovali význam dostatečného 

spánku během chřipkového období.“ 

Také u imunitního systému pak platí sdělení, které se knihou táhne jako výstražná červená (5) 

___________________: „dospat se“ nepomáhá. Člověk možná načerpá část ztracených sil, škodlivé 

účinky ponocování však nevymaže. V dalších experimentech souvisejících s imunitou pozorovali vědci 

oslabení určitých imunitních buněk u dobrovolníků, jimž byl spánek odepřen, dokonce i po roce. 

„Fakt, že lidé (a ostatní živočichové) nikdy nedospí ztracený spánek, je jedním z nejdůležitějších 

poznatků uvedených v této knize,“ píše Walker a na jiném místě dodává: nelze jen tak ponocovat 

a myslet si, že to projde bez následků. 

1. Doplňte do mezer v textu vždy jen jedno slovo kteréhokoliv slovního druhu tak, aby vznikl 

smysluplný souvislý text.                                                                                              (5 bodů)  

 

2. Najděte vždy jedno synonymum, kterým by bylo možné nahradit podtržené slovo v textu, aniž 

by došlo k posunu věcného významu nebo narušení stylu.       (4 body) 
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bezmála ____________________________ 

nositele  ____________________________ 

onemocnění ____________________________ 

fakt  ____________________________ 

3. Parafrázujte níže uvedené souvětí, tj. vyjádřete jinými slovy totéž.    (3 body) 

Ukázalo se, že existuje jasná souvislost mezi délkou spánku a následnou reakcí těla 

na nachlazení.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Navrhněte ke zvýrazněným přejatým slovům český výraz či slovní spojení, kterým byste mohli 

cizí slovo v uvedeném textu nahradit.      (4 body) 

Tento „spánkový diplomat“ s dvacetiletou praxí na základě mimořádně bohatého rezervoáru 

vědeckých poznatků dokládá...  

Prather nejprve týden monitoroval spánek 150 mužů a žen... 

5. Přečtěte si znovu pozorně druhý odstavec textu a věnujte zvláštní pozornost slovesu „prokous-

al“: vysvětlete jeho denotativní a konotativní význam a okomentujte jeho užití v daném kontex-

tu (nakolik je či není v souladu se smyslem celého odstavce?).    (4 body)  

Bezmála čtyřmi stovkami stránek se Gates prokousal pomalejším tempem, než má tento 

vyhlášený knihomol ve zvyku... 

 
 
 

Part II I– Writing  (20 points) 
Time: 45 minutes  
Write an essay on ONE of the topics below in 240-280 words in an appropriate style: 

1) ‘It is just as important for university students today to understand world culture as it is to stay 

in touch with their own culture.’ Write an argumentative essay in which you contrast and 

compare your own culture with world culture, using two perspectives. Write your answer in 

240-280 words in an appropriate style. 

2) ‘Most students are interested in widening and deepening their digital skills after three semes-

ters of online classes.’ Write a letter to the Vice-Dean for Study in which you explain why di-
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gital skills should be taught intensively at universities in 240-280 words in an appropriate sty-

le. 

 

3) Write a report essay for the faculty blog, comparing and contrasting libraries and the internet 

as the two major sources of information for use in academic written work. Write your answer 

in 240-280 words in an appropriate style. 
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Anglická filologie – Angličtina pro překlad – test B      KLÍČ 
 

Part I – Use of English and Reading  (20 points) 
TASK 1                     (8 points) 
(1) CONJURE  
(2) RUNNING  
(3) DISTANT  
(4) JOINS  
(5) EVER  
(6) REFERRED  
(7) IS  
(8) PAID  
 
TASK 2                     (12 points) 
               
1 G       2 E      3 B      4 C      5 D      6 G      7 B      8 D      9 A      10 B      11 C      12 E     
 
 

Part II – Czech Language Competence    (20 points) 

1. Doplňte do mezer v textu vždy jen jedno slovo kteréhokoliv slovního druhu tak, aby vznikl smys-

luplný souvislý text.         (5 bodů)  

(1) NENÍ 

(2) TAKOVÝ 

(3) VLIV 

(4) TÍM 

(5) NIT 

 

2. Najděte vždy jedno synonymum, kterým by bylo možné nahradit podtržené slovo v textu, aniž 

by došlo k posunu věcného významu nebo narušení stylu.    (4 body) 

 

bezmála téměř, necelými, skoro 
 
nositele  původce 
 
onemocnění choroba, nemoc 

 
fakt  skutečnost 

3. Parafrázujte níže uvedené souvětí, tj. vyjádřete jinými slovy totéž.   (3 body) 

Ukázalo se, že existuje jasná souvislost mezi délkou spánku a následnou reakcí těla 

na nachlazení.  

Vyšlo najevo, že to, jak dlouho spíte, má vliv na schopnost vašeho těla bránit se onemocnění. 
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4. Navrhněte ke zvýrazněným přejatým slovům český výraz či slovní spojení, kterým byste mohli 

cizí slovo v uvedeném textu nahradit.       (4 body) 

Tento „spánkový diplomat“ s dvacetiletou praxí na základě mimořádně bohatého rezervoáru 
vědeckých poznatků dokládá...             výběru, souboru, mimořádně bohaté palety, zásobníku 

Prather nejprve týden monitoroval spánek 150 mužů a žen...                       sledoval, pozoroval 

5. Přečtěte si znovu pozorně druhý odstavec textu a věnujte zvláštní pozornost slovesu „prokou-

sal“: vysvětlete jeho denotativní a konotativní význam a okomentujte jeho užití v daném kon-

textu (nakolik je či není v souladu se smyslem celého odstavce?).    (4 body)  

Bezmála čtyřmi stovkami stránek se Gates prokousal pomalejším tempem, než má tento 

vyhlášený knihomol ve zvyku... 

denotativní význam:  dostat se přes něco/k něčemu s námahou, přes překážky 

konotativní význam: negativně hodnotící slovo, nepříjemná námaha či překážky, často 

spojeno s nudou, nudnou cestou přes něco či k něčemu 

V daném odstavci se zároveň naznačuje, že Gates čte rád rychle a hodně a že sice tuto knihu 

četl pomaleji, ale proto, že se řídil jejími radami (nečetl přes noc), nikoli, že b ho nudila – 

naopak, udělala na něj velký dojem, zařadil ji do prestižního žebříčku atd., zkrátka sloveso 

„prokousat“ není v souladu s významem souvětí, ani celého odstavce.   

 

Part III– Writing  (20 points) 
Time: 45 minutes  
Write an essay on ONE of the topics below in 240-280 words in an appropriate style: 

1) ‘It is just as important for university students today to understand world culture as it is to stay 

in touch with their own culture.’ Write an argumentative essay in which you contrast and 

compare your own culture with world culture, using two perspectives. Write your answer in 

240-280 words in an appropriate style. 

 

2) ‘Most students are interested in widening and deepening their digital skills after three semes-

ters of online classes.’ Write a letter to the Minister in which you explain why digital skills 

should be taught intensively at universities in 240-280 words in an appropriate style. 

 

3) Write a report essay for the faculty blog, comparing and contrasting libraries and the internet 

as the two major sources of information for use in academic written work. Write your answer 

in 240-280 words in an appropriate style. 
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Language – Slovní zásoba a gramatika (přesnost a rozsah) 
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Organisation – koheze, koherence, struktura, textová návaznost  
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Angličtina pro překlad 
  

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 41 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12.02 

Decilové hranice výsledku zkoušky: - 

 

Ostrava 2. července 2021 

 

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

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D. 
 


