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Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

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

Varianta studijního programu: 
 

a) Completus 

b) Aj-Cj NM 

c) Cj-Aj NM 

d) Cj-Hi NM 

e) Hi-Cj NM 

 

 

 

 
 

Test z Českého jazyka a literatury - varianta A 

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):       
 
 

 

 

 

 

Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (Mgr.) 

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 4−12 po 3 bodech. Body se neodečítají. 

Časová náročnost: 40 minut. 
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Text k úkolu č. 1: 

 

SLOVNÍ BOHATSTVÍ TEXTU (dále s. b. t.) 

Různě chápaný koncept měření míry koncentrovanosti textu vzhledem k použitému lexiku, tedy vztah 

počtu různých slov (typů) ke všem slovům (tokenům) v textu. Též bohatství slovníku či rozsah lexika 

(vocabulary richness // lexical richness). Existuje mnoho různých způsobů výpočtu s.b.t., zpravidla se však 

jedná o různé modifikace základního indexu označovaného jako type-token poměr (type-token ratio // 

TTR). Ten vyjadřuje poměr počtu různých slov, tzv. typů (V), k počtu všech slov vyskytujících se v textu, 

tzv. tokenů (N). 

 

Koncept měření s.b.t. tvoří tradiční oblast kvantitativní lingvistiky, poprvé se jím patrně zabýval britský 

statistik Yule (1944), jenž použil s.b.t. k charakterizaci literárních děl. Právě klasifikace textů z hlediska 

stylu je ústřední aplikací s.b.t. v lingvistice a literární vědě. V č. lingvistickém prostředí se s.b.t. soustavně 

věnovala především M. Těšitelová (viz např. Těšitelová, 1972; Těšitelová, 1974; Těšitelová, 1987). 

 

Zásadním problémem při používání TTR jako indexu vyjadřujícího s.b.t. je jeho závislost na délce textu. 

Tato závislost je způsobena tím, že slovní zásoba je omezená, tudíž je nemožné, aby s rostoucí délkou 

textu mohl úměrně také narůstat počet nových lexikálních jednotek. Krátké texty proto mají z principu 

vyšší TTR než dlouhé texty. Tento fakt znemožňuje relevantně porovnávat různě dlouhé texty, což 

vylučuje použití TTR z většiny stylometrických analýz. Proto bylo učiněno mnoho pokusů o eliminaci 

vlivu délky textu na měření s.b.t. 

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

 

 

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

„Slovní bohatství“ a „rozsah lexika“ lze považovat za podobné jevy.  

ANO – NE     

Koncept slovního bohatství poprvé zkoumal britský statistik Yule v 60. letech 20. století. 

ANO – NE 

Krátké texty mají v porovnání s delšími nižší TTR.  

ANO – NE 

Analýza slovního bohatství se primárně používá ke stylové klasifikaci textů.  

ANO – NE 

Výraz „tokeny“ označuje počet všech různých slov v textu.  

ANO – NE     
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Text k úkolu č. 2: 

A: Tuto dvojí, oddělenou pozornost literárnímu textu ještě prohloubila 60. léta 20. století a teorie řečových 

aktů – speech acts (John L. Austin, John L. Searle, Richard Ohmann). Jazyk fikce (literatury) byl jako kvazi 

komunikační akt, předstíraný akt či akt s oslabenou ilokuční funkcí na dlouhou dobu vyloučen z centra 

pozornosti lingvistického výzkumu orientujícího se na „přirozený“ jazyk.  

B: Přesto i nadále platí, že jen vzácně se při analýze literárního textu současně uplatňují jazykovědný  

a literárněvědný přístup, ať již reprezentovaný dvěma/několika badatelskými osobnostmi či týmy, či 

osobností jedinou, jež je schopná jejich kombinace (k napětí mezi oběma přístupy viz např. Freeman, 2007, 

s. 1175–1176); zřejmě nejvýrazněji v českém prostředí reprezentuje kombinaci obou přístupů Alexandr 

Stich (2001; 2004).  

C: Je logické, že literární text se nachází v centru zájmu literární vědy, která však zpravidla nechává bez 

povšimnutí jeho základní složku, a tou je jazyk. Na druhé straně je třeba přiznat, že lingvistika jen zřídka 

překračuje hranice zájmu o jazykovou skutečnost uměleckého textu. 

D: Literárním textem rozumíme primárně text mající umělecké a estetické kvality, které zprostředkovává 

čtenáři a současně jimi na čtenáře působí. Je reprezentován pestrou škálou žánrů a jejich typů, např. básně, 

povídky, romány, dramata, ale také filmové scénáře, cestopisy, fejetony (k vymezení literárních druhů a 

žánrů viz Mocná – Peterka et al., 2004; Šidák, 2013).  

E: Teprve nástup korpusové lingvistiky a kvantitativních metod spolu s rozvojem stylistiky a teorie žánrů 

(genologie) znovu obrátily pozornost lingvistů k literárním textům. Badatelé začali měřit nejrůznější 

frekvenční charakteristiky děl, a poodhalovali tak nové souvislosti mezi autory, žánry i literárními školami.   

Zdroj: DAVID, J. a kol. Lingvistické přístupy k analýze literárního textu, s. 7−8, upraveno. 

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: 

V tradiční (větněčlenské) syntaxi je ___________ větný člen tvořící s podmětem „základní skladebnou 

___________“; typicky se vyjadřuje ___________ve tvaru určitém (Já spím, Ty spi) n. komplexem 

tvořeným určitým tvarem ___________ slovesa „být“ a ‑l‑ovým ___________ (Já jsem spal / bych spal) n. 

komplexem tvořeným určitým tvarem pomocného slovesa budu a infinitivem (Já budu spát). 

Zdroj: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik, upraveno. 
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3. Doplňte do každého pole po jednom jednoslovném výrazu, který stylisticky i významově zapadá do 

kontextu věty. 

 

4. Mezi flexívní jazyky patří: 

a) čínština 

b) turečtina  

c) latina 

 

5. Mezi východní slovanské jazyky nepatří: 

a) kašubština 

b) běloruština 

c) ukrajinština 

 

6. Etnolingvistika je nauka: 

a) zkoumající vztahy mezi jazykem a kulturou 

b) zabývající se zpracováním jazyka v mozku 

c) studující jazyk pomocí statistických metod 

7.   Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Označte ANO, nebo NE. 

Nt-kmen na rozdíl od dalších konsonantických kmenů v období staré češtiny nezanikl, naopak přetrval až do 

nové češtiny, což je dáno tím, že se počet jmen v této deklinaci neustále zvětšoval, jelikož se takto skloňují 

verbální substantiva typu malování, pečení. 

ANO – NE 

Dnešní infinitiv vznikl z původního supina po provedení příslušných hláskových změn. Důkazem je tvrdé 

koncové -t a dlouhé vokály v kmeni dvouslabičných infinitivů. 

ANO – NE 

 

8. Označte skupinu hlásek předopatrových (palatálních): 

 a) [ť], [ď], [ň] 

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

c) [t], [d], [n]  

 

9. Interfix je: 

a) konsonant vsunutý do kořene mající nějaký význam 

b) vokál spojující kořeny ve slovech složených 

c) vokál připojený až za koncovku 
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10. Který slovotvorný proces se uplatnil v případě slova knihař?  

a) transpozice  

b) modifikace 

c) mutace  

 

11. Jak se nazývá syntaktický vztah závislosti dominovaného členu (podtržený výraz) v rámci níže 

uvedeného syntagmatu? 

Dorozumívali se prostřednictvím tlumočníka. 

a) rekce  

b) adjunkce 

c) kongruence 

 

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

 Tato melodie neunikla pozornosti zpěvačce Petře Janů. 

a) atrakce  

b) anakolut 

c) zeugma 

 

 

Klíč s řešením: 

1. ANO; NE; NE; ANO; NE 

2. D; C; A; E; B 

3. přísudek (predikát); dvojici; slovesem (verbem); pomocného (auxiliárového); příčestím (participiem) 

4. C 

5. A 

6. A 

7. ANO; NE 

8. A 

9. B 

10. C 

11. B 

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

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky: 

 

 

a) Completus  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 12 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 48 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 33,25 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,68 

 

b) Aj-Cj NM 

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

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 38 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

c) Cj-Aj NM 

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

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 41 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

d) Cj-Hi NM 

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

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 34 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

e) Hi-Cj NM 

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

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 34 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

 

 

Ostrava 9. 7. 2021 

 

Zpracovala: Romana Gračková 

 

 

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

 


