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Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

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

Varianta studijního programu: 
 

a) Aj-Cj SS 

b) Cj-Fj SS 

c) Cj-Hi SS 

d) Cj-Nj SS 

e) Cj-Pj SS 

f) Cj-Rj SS 

g) Cj-Zsv SS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

(NMgr. Učitelství pro střední školy) 

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. 

 

Text k úkolu č. 1: 

 

PURISMUS 

Soubor hledisek regulujících kodifikaci a kulturu spisovného jazyka ve shodě s ideálním modelem 

„čistého“ jazyka eliminováním prvků, které jsou s tímto modelem v rozporu. Thomas (1991) vymezil 

purismus jako snahu části jaz. společenství (nebo jisté jeho skupiny) zbavovat jazyk domnělých cizích 

prvků nebo jiných prvků považovaných za nežádoucí (včetně těch, které pocházejí z dialektů, sociolektů 

nebo stylů téhož jazyka). Může být zaměřen na všechny jazykové roviny, ale je orientován zejména na 

slovní zásobu. Purismus je především aspekt kodifikace, kultivace a plánování standardních jazyků. 

Jednotlivé puristické myšlenky najdeme porůznu u mnoha starších (i současných) postřehů o stavu jazyka 

a o úrovni vyjadřování jednotlivých osobností, typů textů atd. Týkají se pak jazyka v užití, tedy mluvy, od 

nich se ovšem mohou odvíjet formulace hodnotící i celý jazyk jako nadindividuální dorozumívací 

prostředek a jeho vyjadřovací tendence. 

 

V dějinách spisovné češtiny měl purismus především funkci obrannou: očišťování jazyka mělo zabránit 

postupnému rozrušování jeho systému jazykem cizím, který se dostal do postavení dominantního. Tak lze 

vysvětlit Husovo brojení proti germanismům jako hantuch (z Handtuch) místo ubrusec, šorc (z nář. 

Schurz) místo zástěrka nebo dokonce knedlík (z nář. Knödel) místo šiška. Stejný důvod vedl k tomu, že 

germanismy pranýřoval Blahoslav v gramatice z r. 1571 (viz Blahoslav, 1991); odsoudil např. slovo truc 

(z Trotz), hantlík (z Handschuh), farkle (z Ferkel). V období barokním (17.–18. stol.) sice odpor vůči 

germanismům trvá, ale puristické zásahy do jazyka jsou zaměřeny zvláště proti řeckolatinským termínům. 

Zdá se, že barokní autoři chtěli podat důkazy o výrazových schopnostech češtiny a při neznalosti 
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slovotvorných pravidel a malém citu pro ně jazyku spíše škodili, než prospívali (viz neologismy jako učna 

místo škola, ohybatelka místo deklinace, dovtípilka místo metonymie). Ne všechny předobrozenské 

neologismy byly ovšem takto podivně tvořené a z dnešního hlediska nejen komické, ale i zbytečné; 

součástí dnešní češtiny se staly např. už některé nově vytvořené termíny z Klaretova Glossaria (kolem 

pol. 14. stol.) nebo některé mluvnické termíny  

z mluvnice Rosy (1672).  

 

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

 

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

Puristické zásahy do jazyka v humanismu cílily především na řeckolatinské termíny.  

ANO – NE 

Jan Hus nesouhlasil s používáním výrazu knedlík.  

ANO – NE 

Purismus se orientuje primárně na morfologii. 

ANO – NE 

Některé novotvary, které se ujaly, pocházejí z Klaretova Glossaria.  

ANO – NE 

Purismus může zasahovat i prvky pocházející z dialektů jazyka, který se snaží očistit.  

ANO – NE 

 

Text k úkolu č. 2: 

A: V rámci této proměny je třeba přizpůsobit obsah, metody a formy vzdělávání dynamickému 

společenskému vývoji a zároveň vytvořit ve vzdělávacích institucích prostředí, které bude pro všechny 

bezpečné, spravedlivé, podnětné a dostatečně náročné.  

B: Strategie proto akcentuje potřebu umenšit závislost výsledků vzdělávání žáků na sociálním statusu rodičů 

a snížit rozdíly v kvalitě vzdělávání v jednotlivých regionech a mezi školami. Rovněž hodláme klást větší 

důraz na individualizaci vzdělávání, aby došlo k rozvoji potenciálu každého jednotlivce.  

C: V současnosti jsme svědky mnoha společenských proměn, které zasahují bez výjimky všechny oblasti 

lidské činnosti. Abychom byli schopni na tyto proměny reagovat, je třeba na ně adekvátně připravit 

vzdělávací systém. Ve Strategii 2030+ vytváříme systém opatření, která si kladou za cíl řešit problémy 

vzdělávací soustavy v ČR a zároveň berou v potaz širší proměny, které se v soudobé společnosti odehrávají. 

Cílem této Strategie 2030+ je modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a 

neustále se měnícím světě 21. století. 
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D: Dále chceme vzdělávací systém nastavit tak, aby nepřispíval k rozvoji nerovností, ale naopak umožňoval 

přístup ke kvalitnímu společnému vzdělávání pro všechny, bez ohledu na jejich osobní charakteristiky nebo 

sociálně-ekonomické podmínky, ve kterých žijí. 

E: Tohoto cíle se snažíme dosáhnout několika způsoby. Jedním z nich je proměna organizace a způsobu 

vzdělávání v ČR, které stále odráží spíše potřeby minulosti než budoucnosti. Strategie si klade za cíl rozvíjet 

vzdělávací systém, který umožní dětem, žákům a studentům získat znalosti, dovednosti a postoje, které jsou 

využitelné v osobním, občanském i profesním životě. 

Zdroj: Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, s. 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 klasických a školních mluvnicích je ___________ označení pro větný člen, jemuž se přísudkem 

přisuzuje/predikuje nějaký příznak (děj, stav a jejich změny). Tento člen je v syntaktickém vztahu 

___________ s přísudkem: určité tvary ___________ přijímají koncovky vyjadřující stejné rysy 

___________ a čísla, jako má on sám (Já hraj‑u; Petr // Petra hraje‑Ø; Kluci hraj‑í), ___________ a 

posponová adjektiva vyjadřují stejné rysy rodu a čísla, jako má on sám: Petr hrál‑Ø; Petra hrál‑a; Petr 

byl naštvaný. 

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

 

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

kontextu věty. 

 

 

Text k úkolu č. 4: 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je koncipována jako zkouška komplexní. Má tři části: 

didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. V didaktickém testu žák prokazuje osvojení základních 

jazykových a literárních znalostí a dovedností. V písemné práci jsou ověřovány dovednosti spojené  

s produkcí textu. Ústní zkouška ověřuje dovednosti směřujicí k základní analýze různých druhů textů.  

 

Zdroj: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2017/2018, s. 5, upraveno. 

4. V textu je chyba: 

a) ortografická 

b) morfologická 

c) syntaktická 
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Text k úkolu č. 5: 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 

koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a 

školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a  

o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Zdroj: www.mzcr.cz. 

5. Text náleží do stylu: 

a) administrativního 

b) odborného 

c) uměleckého 

 

6. Sociolingvistika je nauka: 

a) zkoumající především poruchy řeči způsobené poškozením mozku 

b) zabývající se v nejobecnějším smyslu vztahy jazyka a společnosti 

c) studující jazyk a kulturu přírodních národů 

 

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

Staročeské přehlásky jsou hláskové změny závislé na měkkostní korelaci konsonantů. Zásadní je zejména 1. 

staročeská přehláska (1. polovina 14. století), která významně zasáhla do morfologie (sblížení měkkých a 

tvrdých deklinačních typů) a způsobila také hláskové alternace, které byly později vyrovnávány. 

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 
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8. Určete rod u substantiva děti: 

a) maskulinum 

b) femininum 

c) neutrum 

 

9. Rozdělte slovní tvar nositelem svislými čarami na jednotlivé morfy:    n   o   s   i   t   e   l   e   m 

 

10. Který slovotvorný proces se uplatnil v případě slova žákyně? 

a) transpozice  

b) modifikace 

c) mutace 

 

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

uvedeného syntagmatu? 

Mluvili tiše. 

a) rekce  

b) adjunkce 

c) kongruence 

 

12. Odborný bohemisticky a didakticky zaměřený časopis ‒ který se na svých webových stránkách 

charakterizuje jako časopis přinášející „jak články zachycující teoretický pohyb v oblasti českého jazyka, tak 

příspěvky zaměřené na vyučování češtiny, především na druhém stupni ZŠ a na školách středních  

i vysokých“ ‒ se nazývá: 

a) Český jazyk a literatura 

b) Acta onomastica 

c) Časopis pro moderní filologii 
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Klíč s řešením: 

1. NE; ANO; NE; ANO; ANO 

2. C; E; A; D; B 

3. podmět (subjekt); shody (kongruence); sloves (verb); osoby; příčestí (participia) 

4. A 

5. A 

6. B 

7. NE; NE  

8. B 

9.  nos │i │tel │em 

10. B 

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) Aj-Cj SS 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 6 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 38 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 32,0 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,59 

 

b) Cj-Fj SS 

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

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 35 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

c) Cj-Hi SS 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 45 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 35,63 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,86 

 

d) Cj-Nj SS 

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) Cj-Pj SS 

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 

 

f) Cj-Rj SS 

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

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 42 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: - 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 3,54 
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g) Cj-Zsv SS 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 5 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 46 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 39,0 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,2 
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Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 

 

2.  Studijní program Český jazyk a literatura NMgr. Učitelství pro SŠ 
 Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

Varianta studijního programu: 
 

h) Cj-Hi SS 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

(NMgr. Učitelství pro střední školy – 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 4−12 po 3 bodech. Body se neodečítají.  

Časová náročnost: 40 minut. 

 

Text k úkolu č. 1: 

Školní vzdělávací program (ŠVP) – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se skládá ze dvou částí: jazyk a 

jazyková komunikace a literární komunikace. V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, 

aby rozuměl různým typům textů a promluv. Hlavním cílem je zdokonalení ústního i písemného projevu, 

věcně správná, jazykově a slohově vytříbená komunikace. Žák se učí pracovat s uměleckými i odbornými 

texty, využívá různé jazykové slovníky a příručky.  

 

Literární výchova je předmětem s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled  

o vývoji české a světové literatury a je veden k objektivnímu hodnocení literárních děl. Interpretace 

vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a mravního profilu žáka a celkově 

rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. 

 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vznikl rozpracováním vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace a zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, část obsahu vzdělávacího 

oboru Informatika a informační a komunikační technologie (zpracování a prezentace informací) a oboru 

Člověk a svět práce (profesní volba). Využívá mezipředmětových vztahů, zejména s dějepisem, základy 

společenských věd, cizími jazyky a výtvarnou a hudební výchovou. Vzdělávací obsah předmětu je 

rozšířen o školní projekt Úvod do studia filmové tvorby. Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován 

dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. divadelní a filmová představení, tematicky zaměřené 

exkurze, besedy s umělci apod. 

Zdroj: ŠVP – Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. URL: SVP_ctyrlety_1_9_2019 (1).pdf (jazgym.cz), upraveno. 
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1. Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Označte ANO, nebo NE.    

V části předmětu jazyk a jazyková komunikace žák nepřichází do kontaktu s beletrií.  

ANO – NE 

Na obsahu předmětu Český jazyk a literatura se podílí více vzdělávacích oborů.  

ANO – NE 

Obrat „jazyk a jazyková komunikace“ se v textu objevuje ve dvou odlišných významech.  

ANO – NE 

Literární komunikaci a literární výchovu lze v textu považovat za synonyma.  

ANO – NE 

Předmět český jazyk a literatura zahrnuje část oboru Člověk a svět práce, a to především v oblasti prezentace 

informací.  

ANO – NE 

 

Text k úkolu č. 2:  

A: První kapitola přináší obecné informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

v nedávné minulosti i v současnosti, včetně posledních informací o počtu žáků s jednotlivými druhy 

zdravotního postižení. 

B: Tato obecná část Katalogu je členěna do deseti samostatných kapitol. 

C: Katalogem podpůrných opatření, jehož úvodní část se vám dostává do rukou, rozumíme ucelený 

manuál, vnitřně členěný, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich vyučujícím, ale i 

rodičům a dalším zájemcům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání. 

D: Právě snaha o komplexnost stála za tím, že byl katalog sestaven jako celek skládající se z osmi dílčích 

částí. Vedle této obecné části zahrnuje i dílčí části zaměřené na podpůrná opatření pro žáky s určitým 

druhem znevýhodnění (zdravotní postižení, vybraná onemocnění a sociální znevýhodnění). Je logicky 

uspořádán a sestaven tak, aby umožnil další rozšíření v závislosti na vývoji odborného poznání, na 

požadavcích a potřebách žáků i škol. 

E: Katalog vznikl pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu 

řešeného na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za partnerství s organizací Člověk v 

tísni a dalšími partnery. Jeho základním cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům ucelený 

manuál dostupné podpory dětem, žákům a studentům (dále jen „žáci“) se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 
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Zdroj: Katalog podpůrných opatření – obecná část+, URL: ÚVOD - Katalog podpůrných opatření (upol.cz), 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: 

Teorie ____________ stylů stojí v centru stylistické pozornosti ____________ lingvistického kroužku. 

Původně se tyto styly dělily na hovorový, pracovní, vědecký a ____________ . Tento poslední 

determinoval užití jazyka např. v tvorbě avantgardních spisovatelů. Později k nim přibyly styl 

____________, který je charakteristický pro novinářské texty, a styl ____________, jímž se vyznačují 

komunikáty úřední povahy.   

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

 

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

zapadá do kontextu věty. 

 

 

Text k úkolu č. 4: 

Předmětem didaktického testu jsou základní jazykové a literární znalosti a dovednosti. V didaktickém 

testu jsou zastoupeny otevřené úlohy se stručnou odpovědí a různé typy uzavřených úloh (s jednou 

správnou odpovědí): úlohy multiple-choice (s výběrem ze 4 alternativ); svazky dichotomických úloh (s 

dvoučlenou volbou) a úlohy přiřazovací. 

Zdroj: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2017/2018, s. 9, upraveno. 

 

4. V textu je chyba: 

a) ortografická 

b) stylistická  

c) syntaktická 

 

Text k úkolu č. 5: 

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 

196/2019 Sb., a vyhlášky č. 248/2019 Sb. a vyhlášky č. 606/2020 Sb.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon“):  

 

ČÁST PRVNÍ  
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

§ 1 (1) Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných. 
 

  Zdroj:  Vyhlášky ke školskému zákonu, MŠMT ČR (msmt.cz), upraveno. 

 

5. Text náleží do stylu: 

a) administrativního 

b) odborného 

c) publicistického 

 

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

Staročeský text Kdyz Prziemysl sniedaſſe, / geden pan na otku hledaſſe je zapsán v transkribované podobě.  

ANO – NE 

Konstituce deklinačního typu píseň byla dovršena v 16.–17. stol. Byla výsledkem sblížení mnoha jmen  

i-kmenových a ja-kmenových; podle tohoto typu se dnes skloňuje také většina původně ū(ъv)-kmenových 

substantiv jako církev, krev apod. 

ANO – NE 

 

7. Slova také – taky patří mezi varianty: 

a) hláskové 

b) tvaroslovné 

c) slovotvorné 

 

8. Rozdělte slovní tvar tazatelem svislými čarami na jednotlivé morfy:    t  a  z  a  t  e  l  e  m 

 

9. Který slovotvorný proces se uplatnil v případě slova vrátná? 

a) transpozice  

b) modifikace 

c) mutace 

 

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

uvedeného syntagmatu? 

Chovali se nezodpovědně. 

a) rekce  

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
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b) adjunkce 

c) kongruence 

 

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

Nepříznivým počasím, které zavládlo, jak jsme vás v naší relaci už informovali, v celé zemi, nás nepříjemně 

zaskočilo. 

a) atrakce  

b) anakolut 

c) zeugma 

 

12. Odborný bohemisticky a didakticky zaměřený časopis ‒ který se na svých webových stránkách 

charakterizuje jako časopis přinášející „jak články zachycující teoretický pohyb v oblasti českého jazyka, tak 

příspěvky zaměřené na vyučování češtiny, především na druhém stupni ZŠ a na školách středních  

i vysokých“ ‒ se nazývá: 

a) Naše řeč 

b) Studie z aplikované lingvistiky 

c) Český jazyk a literatura 

 

 

 

Klíč s řešením: 

1. NE; ANO; ANO; ANO; NE 

2. C; E; D; B; A 

3. funkčních; Pražského; básnický (umělecký, estetický); publicistický; administrativní  

4. A 

5. A 

6. NE, ANO 

7. A 

8. taz│a │tel │em 

9.   B 

10. B 

11. B 

12. 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: 

 

 

 

h) Cj-Hi SS 

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 

 

 

 

 

Ostrava 9. 7. 2021 

 

Zpracovala: Romana Gračková 

 

 

 

 

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

 

 


