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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů
1.

Studijní program B7310 Filologie
a) Studijní obor Český jazyk a literatura
Forma přijímací zkoušky: písemná

Test z Českého jazyka a literatury - varianta 1 / A
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):
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Přijímací zkoušky z českého jazyka 2009 – FF OU
Jméno ……………....………………………….….…..

Univerzitní číslo ...................................…..

Kombinace …………………………………..........…..
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU na
akademický rok 2009/10 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách
http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat
písemný test.
Datum: ..............................................................

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

Písemný test A
1. Vyberte správnou možnost. Slovo poodběhl obsahuje:
(A) 8 písmen, 10 hlásek, 3 slabiky
(B) 10 písmen, 9 hlásek, 3 slabiky
(C) 8 písmen, 9 hlásek, 4 slabiky

2. V následujícím textu označte podtržením všechny výrazy nebo části, ve kterých je chyba
A) pravopisná (podtrhněte vodorovně
B) gramatická (podtrhněte vlnovkou

),
).

Text k úkolu č. 2:
Grafický displej „Plotter“ vám zobrazí celou cestu a vaši pozici vzhledem k jiným pozicím uložených
v paměti. Další druhy těchto přístrojů jsou již přímo určeny pro letce, námořníky, závodníky, atd.
Takže po zakoupení GPS se vám už nestane, že byste netrefily na místo určení.
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3. Označte větu (věty), ve které (kterých) je chyba:
(A) Na americké burze panovalo mírné napjetí.
(B) Dobrý kamenník najde práci nejen doma, ale i všude ve světě.
(C) Rodný domek Aloise Jiráska se nachází v centru Hronova.
(D) Ten včerejší e-mail jsem poslal z bratrového počítače.
(E) Aňa Geislerová musela hodně dlouho utěšovat svého syna Bruna.
(F) Cesta pak vede mezi jahodovými plantážemi až dolů na pobřeží.

4. Kořen a koncovka (v pořadí kořen–koncovka) ve slově rozvodna jsou uvedeny pod písmenem:
(A) vod–na (B) vo–dna (C) roz–a (D) vod–a (E) rozvod–a (F) roz–na
5. Zvýrazněná slova nahraďte vhodnými synonymy:
Po svatbě mě začala nutit žehlit, luxovat ..........…................................ a uklízet.
Na talíři ležel flák ............................................ hovězího.
S vrcholovou a reprezentační kopanou ..............…............................. skončil zhruba před rokem.

6. Ze slov vyberte to, které se od ostatních nejvíc odlišuje způsobem, jakým bylo utvořeno:
(A) lysohlávka (B) stromořadí (C) Hmyzovrah

(D) podržtaška (E) podezdívka (F) autolakovna

7. Označte větu, ve které je verbální substantivum utvořené ze slovesa nakupovat:
(A) My tam jezdíme nakupovat každý týden v sobotu.
(B) V Evropě se v roce 1999 zvýšil počet zákazníků nakupujících u on-line obchodníků o 60 %.
(C) Hrozně ráda nakupovala svetříky, botičky a kabelky.
(D) Tráví mnohem víc času nakupováním a chozením do kina než studiem.
8. Označte větu, ve které není zastoupen větný člen atribut:
(A) Benátské zrcadlo ovíjel trs voňavých banánů.
(B) Problémem zůstával pouze přenos dat.
(C) Nejnavštěvovanějším filmem byly Hřebejkovy Pelíšky.
(D) Koupila jsem to levně včera v bazaru.

9. Následující souvětí obsahuje ........ vět hlavních a ........ vět vedlejších.
Potřeba pojmenovat krajinné objekty byla silná už v minulosti, a to i v dobách, kdy nám svědectví o
podobě češtiny podávají jen jednotlivá slova, tzv. bohemika, tj. česká slova v cizojazyčných textech.
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10. Přiřaďte domácí ekvivalenty k cizím termínům (číslice přiřaďte k písmenům dole):
(A) toponymum

(1) jednotné číslo

(B) prefix

(2) vlastní jméno zeměpisné

(C) prepozice

(3) časování

(D) dativ

(4) předpona

(E) konjugace

(5) třetí pád

(F) singulár

(6) předložka

A ...... B ...... C ...... D ...... E ...... F ......
11. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO nebo NE (odpovědi přiřaďte k písmenům
dole):
(A) Lužická srbština, polština, čeština a slovenština patří mezi západoslovanské jazyky.
(B) Slovo potterománie vzniklo derivací.
(C) První Pravidla českého pravopisu vyšla v roce 2001.
(D) Vědeckým pracovištěm Akademie věd ČR, které se zabývá českým jazykem, je Ústav
slovanského jazyka.
(E) Ve větě Lehl si mu u nohou jsou 3 příklonky.
(F) Souvětí Potom ji donutil, aby mu vydala klíče od trezoru obsahuje vedlejší větu příslovečnou
účelovou.
A .......... B .......... C .......... D .......... E .......... F ..........
12. Napište názvy dvou odborných časopisů, které se zabývají českým jazykem:
............................................................................./ ............................................................................
13. Přiřaďte k osobnostem jejich díla nebo charakteristiky (číslice přiřaďte k písmenům dole):
(1) Skladba češtiny
(A) Josef Dobrovský
(2) zakládající člen
(B) Noam Chomsky
Pražského lingvistického kroužku
(C) Bohuslav Havránek
(3) Šmírbuch jazyka českého
(D) Miroslav Grepl, Petr Karlík
(4) Syntactic Structures
(E) Marie Čechová a kolektiv
(5) Čeština – řeč a jazyk
(F) Patrik Ouředník
(6) Institutiones linguae slavicae
A ..... B ..... C ...... D ...... E ...... F .....

Klíč k testu-test český jazyk A:
Maximum je 50 bodů.
Každá správná odpověď: v úkolu 1 za 3 body, v úkolech 2, 4, 5, 6, 9, 12 za 2 body,
v ostatních úkolech za 1 bod.

1) C
2) chyby: …závodníky, atd.; uložených; netrefily
3) A, B, D
4) D
5) vysávat; kus; fotbal
6) E
7) D
8) D
9) 1 hlavní věta, 1 vedlejší věta
10) A2, B4, C6, D5, E3, F1
11) A-ano, B-ne, C-ne, D-ne, E-ne, F-ne
12) např. Naše řeč, Slovo a slovesnost
13) A6, B4, C2, D1, E5, F3

Přijímací řízení pro rok 2009/10
česká literatura

TEST

Jméno a příjmení:

Univerzitní číslo:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen/a s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU
na akademický rok 2009/10 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových
stránkách http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem
způsobilý(á) vykonat písemný test.

v Ostravě ______________

podpis ______________

Pokyny:
Maximální počet dosažených bodů je 50.
Bodové ohodnocení otázek v rozmezí 1-6 bodů je uvedeno u každé otázky zvlášť.
U otázek připouštějících jedinou odpověď nebude uplatňováno odečítání bodů za chybné
odpovědi. V případě více uskutečněných odpovědí bude bodový zisk nulový.
Otázky připouštějící dvě a více správné odpovědi jsou označeny následovně: „více správných
odpovědí!“. Bodový zisk za každou správnou odpověď odpovídá poměru mezi maximálním
bodovým ziskem a počtem správných odpovědí na něj připadajících, např. pokud za tři
správné odpovědi získáte šest bodů, za jednu správnou odpověď získáte dva body. U tohoto
typu otázek budou odečítány body za chybné odpovědi. V případě, že další správná odpověď
zůstane nerealizována, nebudou body získané za správnou odpověď odečítány. V případě
pouze chybných odpovědí bude bodový výsledek úkolu nulový, tj. nepůjde do záporných
čísel.

Pokud budete chtít dodatečně změnit odpověď, označte příslušné odpovědi zřetelně: „neplatí“
– „platí“.
„I“ (16)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM
„Myslím, že to byl prostě hlupák,“ pravil radní Kráčmera. „Nebyl k ničemu. Vůbec nebyl
Společnosti k užitku.“
„Já nevím,“ ozval se Tintěra, obyčejná učitelská nula. „Nejsem si tím tak jistý: záleží
na tom, čemu říkáte užitek.“
„Nebyl k žádnému praktickému a ekonomickému užitku,“ opáčil Kráčmera. „Kdybyste vy
učitelé rozuměli svému řemeslu, určitě z něj mohlo být užitečné kolečko. Jenže vy tomu
nerozumíte, a tak nám vychováváte takovéhle zbytečné lidi. Kdybych tuhle zemi řídil já, dal
bych jemu a podobným nějakou práci, na jakou stačí, třeba mýt nádobí ve veřejné jídelně
nebo tak, a dohlédl bych, aby to dělali pořádně. Nebo bych je odstranil. Jeho bych odstranil
dávno.“
„Odstranil? Chcete tím říct, že byste ho poslal na cestu dřív, než přijde jeho čas?“
„Ano, když trváte na tom nesmyslném starém obratu. Vyšoupl bych ho na velké Smetiště.
To jsem chtěl říct.“
„Vy si tedy myslíte, že malování nemá žádnou cenu, že nestojí za zachování,
zdokonalování, dokonce ani za využití?“
„Ale jistě, malování se využít dá,“ pravil Kráčmera. „Jenomže jeho malování se použít
nedalo. Je tu dost prostoru pro smělé mladé muže, kteří se nebojí nových nápadů a nových
postupů. Ale ne pro tyhle staromódnosti. Soukromé snění. Ten by neuměl namalovat pořádný
plakát, ani kdyby mu šlo o život. Samé lístečky a kytičky. Jednou jsem se ho ptal proč. Prý
mu připadají hezké! Věřil byste tomu? Prý hezké! ´Cože? Trávicí soustava a pohlavní orgány
rostlin?´ řekl jsem mu. Na to neměl co říct. Budižkničemu jeden.“
J. R. R. TOLKIEN: LIST OD NIMRALA (1947)
1. (4) Tématem úryvku je:

– více správných odpovědí!

A) kontroverzní střet dvou protichůdných pohledů na hodnotu umělecké tvorby
B) ukázka ryze praktického přístupu k životu
C) obhajoba umění, které neslouží mocenským cílům
D) kritika umění, které neslouží mocenským cílům

2. (3) Povídka vznikala na konci 30. let 20. století. I přes svou nadčasovost zrcadlí
atmosféru nastupujícího totalitarismu s jeho netolerancí vůči nezávislému myšlení a
jednání. Podtrhněte v textu alespoň tři místa (každé o maximálně pěti slovech), která lze
chápat jako projev totalitarismu.

3. (1) Nacházíme-li v jakémkoliv textu skryté významy (viz např. vztah mezi zbytečnou,
neužitečnou prací malíře Nimrala a Tolkienovou tvorbou), lze jej bez ohledu na povahu
těchto významů označit za:

A) autobiografický

B) satirický

C) alegorický

D) politický

4. (6) Tolkien patří ke klasickým představitelům „fantasy“. Zatrhněte v nabídce
charakteristické znaky tohoto žánru.

• čerpá z oblasti vědy, zaměřuje se na techniku, budoucnost a racionální spekulaci
• základní motiv představuje vstup do jiné dimenze (vytvoření imaginárního světa; vytvoření
světa paralelního s naším; vstup do pseudohistorie našeho světa)
• stěžejní je motiv cesty (s propracovanou fiktivní topografií a výraznými dobrodružnými
prvky) spojené s plněním určitého úkolu
• základ tvoří příběh domnělé záhady využívané k navození tajemné atmosféry, ale zároveň
podrobované racionálnímu zkoumání a nakonec překvapivě demytizové
• postavy vytvářejí ustálenou sestavu rolí: k dominantnímu hrdinovi se pojí postava jeho
druha, dále postava mistra, protivníka, sexuálního objektu a fantastického stvoření
• typičtí hrdinové jsou obyčejní lidé ocitající se v překvapivých situacích každodenního
života, jež vesměs nezvládají a v nichž se povětšinou ztrapní

5. (3) Zamýšlím psát o pohádkách, byť jsem si vědom, že je to neuvážené dobrodružství.
Faerie je nebezpečná zem, na neopatrné tam čekají jámy a jeskyně pohlcují troufalce. (...)
A přece existují otázky, na něž ten, kdo chce o pohádkách mluvit, musí nalézt odpověď,
anebo se o to alespoň pokusit, ať už si lid Faerie pomyslí o jeho neomalenosti cokoliv. Tak
třeba: Co to vlastně pohádky jsou? Jaký je jejich původ? K čemu jsou dobré?

Tolkien se v uvedené části eseje O pohádkách (1938) dívá na pohádky jako:

A) hrdina vypravující se na cestu do Faerie
B) literární vědec usilující o hlubší pochopení žánru pohádky
C) autor přesvědčující čtenáře, že Faerie existuje nezávisle na vypravěčích a čtenářích

„II“ (10) VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM
Filolog (bohemista, slavista, orientalista), politický, kulturní, literární a církevní historik,
textolog, editor, publicista, kritik, teolog. Vrcholný zjev českého osvícenského racionalismu a
kriticismu, zakladatel slavistiky a propagátor slovanské sounáležitosti. Záležitosti domácí
kultury, sledované v široké věcné rozloze, činil předmětem vědeckého poznávání na světové

metodické úrovni, vědě dával úkol přispívat k blahu člověka a být společenskotvorným
činitelem. Jeho jazykovědné dílo směřující k upevnění spisovné normy češtiny (mluvnice,
slovník), prozodické studie, výklad dějin českého písemnictví a kritické sledování nové české
beletrie i vědy měly prvořadý význam pro formující se obrozenskou literaturu.
Libusse als Gesetzgeberin (Libuše jako zákonodárkyně, 1824) článek Václava A. Svobody,
jenž je v navazujícím polemickém textu označován jako „pan S.“
Byli bychom šťastni, kdybychom měli českého Thomase Chattertona a prosili bychom jej, aby
nám zbásnil další hrdinské písně bez ohledu na historickou pravdu. Geniální dílo v českém
jazyce, které bychom mohli měřit s Chattertonem, by bylo pro nás užitečnější, než kverulanti,
kteří chtějí svou přehnanou kritikou český středověk opět smésti se stolu.
Literarischer Betrug (Literární podvod, 1824) jméno autora je testovanou znalostí
Že svého starého učitele nejen oklamali, nýbrž oklamali úmyslně, to bych neměl nazvat
klukovinou? Má snad pan S. chuť brát i toto dílo do ochrany? Ať mi ukáže, že před naším
Hájkem, který přímo lapá po každé etymologii, v nějaké listině se píše Vhltava místo Vltava
(bez h). Ano právě tento lhář Hájek básníkům písní, jimž je cizí důstojnost dějin, poplete vždy
hlavu, nalézají-li v něm tak krásné zprávy o Libušiných písařích. Ptá-li se nyní někdo, jakou
cenu by mohla mít pro naše dějiny velebená báseň o Libušině soudu, kdybychom ji mohli
považovat za plod doby předhájkovské, musím odpovědět: naprosto žádnou. (...) Honosme se
tím, co pravdivého máme, a smyšlených věcí nechejme těm, co nic staršího nemají.

1. (2) Výše charakterizovanou osobností a autorem uvedeného úryvku je:
A) Josef Dobrovský

C) Jan Kollár

E) Pavel Josef Šafařík

B) Josef Jungmann

D) František Palacký

2. (4) Články představují první kapitolu dlouholetého sporu:
A) o reálnou existenci kněžny Libuše

C) o autentičnost tzv. Rukopisů

B) o pravdivost Hájkovy kroniky

D) o smysl českých dějin

3. (4) Co V. A. Svoboda v polemické reakci prosazuje?
A) nad kulturní přínos zpochybňovaných textů staví jejich historickou pravdivost
B) požaduje sepjetí kulturní hodnoty s historickou pravdivostí
C) nad historickou pravdivost zpochybňovaných textů klade jejich kulturní přínos

„III“ (12)
VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM

Směr se nejvýrazněji projevil ve výtvarném umění (Edward Munch, George Grosz aj.) a
v dramatické tvorbě Frank Wedekind, Bertolt Brecht), hlavně v prvních dvou desetiletích 20.
století. Dával přednost vypjatému, vášnivému a drastickému vyslovení nitra. Směřoval
k proklamativnosti, abstraktnosti, chtěl uchopit svět v celku, v původní podstatě. To vše je
protějšek k barvité smyslovosti a roztříštěnému vidění jeho uměleckého předchůdce. Autoři
nedůvěřovali civilizaci, vyjadřovali elementární lidské rysy a city.

SOUMRAK / Alfred Lichtenstein, 1911, přeložil Ludvík Kundera
S rybníkem tlustý hoch si tiše hrá.
Vítr se o strom zachytil a blinká.
Nebesa s bledým zjevem flamendra
se tváří, jako by jim došla šminka.

Dva křiví chromci lezou přes pole,

Na okno tučný muž je přilíplý.

klábosí nahrbeni nad berlami.

Mladík chce spočinout u měkké ženy.

Blond básník už se asi zbláznil, hle.

Klaun obouvá se, šedivý a mdlý.

Klopýtlo hříbě o koleno dámy.

Kočárek řve a nadávají feny.

1. (4) Přiřaďte k charakteristice a vybrané básni příslušný umělecký směr:
A) dekadence

C) expresionismus

E) dadaismus

B) impresionismus

D) futurismus

F) surrealismus

2. (4) Který z uvedených básnických prostředků se v básni neuplatňuje?
A) personifikace

B) ironie

3. (4) Dominantním rysem básně je:

C) přirovnání

D) synekdocha

- více správných odpovědí!

A) jasné myšlenkové poselství

C) osobité vnímání reálných podnětů

B) rýmová a strofická struktura

D) nenápadné navození atmosféry večera

„IV“ (6)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM

Miroslav Balaštík: Když mluvíme o exilu padesátých let, ten ale přece nebyl od počátku
literárně příliš výrazný: Ivan Blatný přestal psát, Jan Čep opustil beletrii a věnoval se esejům.
Takže zbývá jen Egon Hostovský nebo Ivan Jelínek...
Michal Přibáň: Hostovský je bezesporu jedním z nejlepších českých prozaiků bez ohledu na
kontext exilu. Čep na počátku emigrace vydal ještě nějaké povídkové knížky, ale pak už se
opravdu věnoval jen esejům. Milada Součková zůstala u literatury jako historička a
příležitostná autorka. Ale byl tu taky Zdeněk Němeček s románem Tvrdá země, který teď
poprvé vyšel i doma, mě osobně oslovil například Bedřich Svatoš románem Mlha šatí strach.
Pozoruhodným zjevem byl Vilém Špalek, originální prozaik žijící ve Venezuele, mám rád
satirické povídky Roberta Vlacha... František Listopad, esejista Ladislav Radimský...
Samozřejmě, v porovnání s vlnou po roce 1968 je to skutečně málo, ale ve srovnání s
padesátými lety v Československu to byla myslím docela důstojná alternativa.

1. (2) Literární věda je tvořena třemi základními disciplinami. Odhadněte, ke které má
vybraný text nejblíže:
A) literární teorie

B) literární historie

C) literární kritika

2. (2) Který z uvedených autorů byl nucen v období 1948-89 odejít do exilu:
A) Jan Skácel

B) Pavel Kohout

C) Bohumil Hrabal

D) Ludvík Vaculík

3. (2) Pod názvy ´68 Publishers, Index, Konfrontace, Poezie mimo domov, Arkýř,
Rozmluvy se ukrývají:
A) exilová nakladatelství
B) samizdatové edice a časopisy
C) legendární pořady rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, které
vysílaly přes železnou oponu do Československa

„V“ (6) ORIENTAČNÍ TEST

1. (1) Rozhlasovou stanicí zaměřenou především na dění v kultuře je stanice Českého
rozhlasu Radiožurnál:

ANO

NE

2. (1) Básníkům do 22 let je určena autorská literární soutěž Ortenova Kutná Hora:
ANO

NE

3. (1) Literární akademie. Soukromá vysoká škola nese jméno Milana Kundery:
ANO

NE

4. (1) Cenu Magnesia Litera za přínos české literatuře letos získal kolektiv autorů
Lexikonu české literatury:
ANO

NE

5. (1) Časopis Česká literatura nabízí přehled o veškeré vydávané beletrii psané česky:
ANO

NE

6. (1) Ostravský festival Ost-ra-var každoročně představuje veškerou literární produkci
autorů spjatých s tímto regionem:
ANO

NE

Přijímací řízení pro rok 2009/10
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KLÍČ K TESTU A VÝKLAD HODNOCENÍ
Maximální počet bodů: 50
Počty bodů najdete v záhlaví jednotlivých oddílů a otázek.

„I“ (16)
1. (4)

Platí B a D, protože se v textu neobjevují ani protichůdné názory (je prezentován toliko jeden

názor, Tintěra se jen ptá), ani obhajoba umění nesloužícího mocenským cílům. I kdybych
v Tintěrových implicitně pociťovali nesouhlas, rozhodně není prezentován tak, aby vytvářel
kontroverzi.
HODNOCENÍ: Za B nebo D získávají po dvou bodech; jedna správná a jedna špatná odpověď se
rovná nule; další se počítá analogicky.

2. (3)

Jedná se o jedinou otevřenou otázku v celém testu, dává prostor pro individuální výběr: např.

...vůbec nebyl Společnosti k užitku..., ...určitě z něj mohlo být užitečné kolečko..., ...odstranil
bych ho..., ...vyšoupl na velké Smetiště..., ...jeho malování se použít nedalo... a podobně. Nízká
bodová dotace umožňuje maximální empatii ze strany hodnotitele.
HODNOCENÍ: Za tři a více smysluplné volby se přidělují tři body, za dvě dva etc.

3. (1)

Tady je důležité slovní spojení „skrytý význam“, které vylučuje ostatní volby včetně

satiričnosti a političnosti, které automaticky neznamenají, že pracují se skrytým významem, proto CHODNOCENÍ: Je jednoznačné.

4. (6)

V otázce jde o žánrovou charakteristiku fantasy sestavenou podle Encyklopedie literárních

žánrů (Mocná – Peterka 2004). Správné jsou 2., 3. a 5., nesprávné 1. (sci-fi), 4. (romaneto) a 6.
(humoristické žánry).
HODNOCENÍ: Byť to není u otázky explicitně uvedeno, ze zadání je jasné, že odpovědí bude vícero,
a tudíž otázky patří k typu, kdy student získává za každou správnou odpověď poměrný počet bodů,
v tomto případě 2, které se mu za každou nesprávnou zase odečítají až k 0.

5. (2)

Vypravěč/autor nás nijak nepřesvědčuje o existenci Faerie mimo fikční svět literatury, náznak

toho v první větě směřuje toliko k vyjádření obtížnosti stanoveného úkolu, ani se do ní nechystá
fyzicky vypravit, proto B.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

„II“ (10)
1. (2)

Odpověď A se opírá o hlavičku hesla Josef Dobrovský v Lexikonu české literatury, a je tudíž

jednoznačná.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

2. (4)

Správná odpověď C vyžaduje jednak povědomí o Rukopisech, jednak schopnost pečlivě číst

zadaný text. Klíčovými partiemi jsou z tohoto hlediska „velebená báseň o Libušině soudu“ a

závěrečná výzva. Odpověď A a D vůbec nevyplývají z textu, odpověď D sice má oporu
v textu, v případě Hájkovy kroniky ale nešlo o dlouholetý spor, který by počínal ve 20. letech
19. století.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

3. (4)

Pro volbu správné odpovědi C je nezbytné porozumění výchozímu textu a správný

výběr formulace, která popisuje jeho hlavní myšlenku. Odpověď A je jejím opakem, odpověď B
neodpovídá ani jednomu z názorů, které texty reprezentují.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

„III“ (12)
1. (4)

Správná odpověď C vyžaduje schopnost aplikovat teoretickou znalost moderních uměleckých

směrů konce 19. a počátku 20. stol. při přiřazování definice a příkladové básně k definovanému směru
a ověřuje porozumění podstatě těchto uměleckých tendencí. V případě nesprávných odpovědí by měl
být v definičním textu rozeznán znak, který podstatě směru zásadně odporuje.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

2. (4)

Kromě ironie skryté v odpovědi B se v básni ostatní prostředky uplatňují: personifikace např.

vítr blinká; přirovnání např. nebesa bledá jako flamendr; synekdocha např. kočárek řve.

HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

3. (4)

Ke správným odpovědím C a D není co dodat. V případě expresionistické básně jde o výraz,

zvláštní způsob vidění a také o básníkovo naladění, nikoliv o jednoznačnost myšlenky (A) či formální
dokonalost (B).
HODNOCENÍ: Za C nebo D získávají po dvou bodech; jedna správná a jedna špatná odpověď se
rovná nule; další se počítá analogicky.

„IV“ (6)
1. (2)

Vzhledem k tematizovaným skutečnostem je evidentní, že se jimi zabývá disciplina skrytá

v odpovědi B. Kritika se věnuje aktuálním publikacím, teorie obecným zákonitostem literárních jevů.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

2. (2)

Vzhledem ke vstupnímu textu prověřuje otázka orientaci studentů v našem poválečném

literárním životě. Do exilu byl nucen odejít P. Kohout (B) a nikdo z dalších jmenovaných.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

3. (2)

Otázka se snaží prověřit schopnost rozlišovat mezi exilovou – správná odpověď vzhledem

k vyjmenovaným institucím zní A – a domácí neoficiální literaturou a jejich odlišnými publikačními
možnostmi.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

„V“ (6)
Odpovědi v orientačním testu ani způsob hodnocení netřeba komentovat, jsou jednoznačné.
1. (1)
2. (1)
3. (1)
4. (1)
5. (1)
6. (1)

NE
ANO
NE
ANO
NE
NE

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části:
Při dosažení minimálně 45 bodů v písemné části byl uchazeči přiřazen kód 10 (přijat), při
dosažení minimálně 31 bodů v písemné části byl uchazeči přiřazen kód 30 (náhradník).

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 48
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 83
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56,50
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,82
Decilové hranice výsledku zkoušky:----

d1 = : d2 = : d3 = : d4 = : d5 = : d6 = : d7 = : d8 = : d9 =

Ostrava 23. 6. 2009

Zpracovali: Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Za správnost odpovídá: Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů
1.

Studijní program B7310 Filologie
a) Studijní obor Český jazyk a literatura
Forma přijímací zkoušky: písemná

Test z Českého jazyka a literatury - varianta 1 / B
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné řešení):
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Přijímací zkoušky z českého jazyka 2009 – FF OU
Jméno ……………………....………………..………..

Univerzitní číslo ...................................…..

Kombinace …………………………………..........…..
Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU na
akademický rok 2009/10 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách
http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem způsobilý(á) vykonat
písemný test.
Datum: ..............................................................

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

Písemný test B
1. Vyberte správnou možnost. Slovo trhovkyně obsahuje:
(A) 7 písmen, 9 hlásek, 3 slabiky
(B) 9 písmen, 8 hlásek, 4 slabiky
(C) 9 písmen, 9 hlásek, 4 slabiky
2. V následujícím textu označte podtržením všechny výrazy nebo části, ve kterých je chyba
A) pravopisná (podtrhněte vodorovně
B) gramatická (podtrhněte vlnovkou

),
).

Text k úkolu č. 2:
Grafický displej „Plotter" vám zobrazí celou cestu a vaši pozici vzhledem k jiným pozicím uložených
v paměti. Další druhy těchto přístrojů jsou již přímo určeny pro letce, námořníky, závodníky, atd.
Takže po zakoupení GPS se vám už nestane, že byste netrefily na místo určení.
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3. Označte větu (věty), ve které (kterých) je chyba:
(A) Posílám ti pokračování mojeho příběhu z letní dovolené.
(B) Cenník i další materiály pro ohodnocování cenných předmětů najdete v mé pracovně.
(C) Kouzelník a jeho partnerka potom zmizeli za oponou.
(D) Název laparoskopie lze přeložit jako „pohled do dutiny břišní“.
(E) Kafkova próza Promněna se díky Goldflamovi objevila znovu na jevišti.
(F) Měl jsem problém otevřít některé soubory.
4. Kořen a koncovka (v pořadí kořen–koncovka) ve slově stravenkami jsou uvedeny pod písmenem:
(A) s–ami (B) strav–ami (C) strav–mi (D) trav–ami (E) strav–i (F) strav–kami
5. Zvýrazněná slova nahraďte vhodnými synonymy:
Zásadní obrat ve vzájemných ekonomických ..........….................................. vztazích si ale vyžádá čas.
Vždycky jsem se sama sobě líbila, žádné mindráky .................................................. jsem nikdy neměla.
Jsme rádi, že úroveň košíkové ..........…................................. v Brně poroste i naší zásluhou.

6. Ze slov vyberte to, které se od ostatních nejvíc odlišuje způsobem, jakým bylo utvořeno:
(A) záložka (B) přednáška (C) poučka (D) výdejka (E) podobenka (F) porážka
7. Označte větu, ve které je posesivní adjektivum utvořené ze slovesa nevěsta:
(A) Už přes dva roky spolu bydlíme u nevěstiny maminky.
(B) Počet pražských nevěstek policie odhaduje asi na 20 tisíc.
(C) Prohra o devět branek v Dijonu nevěstila nic dobrého.
(D) Vysoké zastoupení těhotných dívek a žen mezi nevěstami je trvalý trend.

8. Označte větu, ve které není zastoupen větný člen objekt:
(A) V prvním čtvrtletí podnik plánoval výrobu za desítky milionů korun.
(B) Kapely bude vybírat dramaturgická skupina podle zaslaných kazet.
(C) Na volebním lístku jsou zapsáni kandidáti jednotlivých stran a sdružení.
(D) Vietnamci i Rumuni měli v úmyslu požádat o politický azyl v Německu.
9. Následující souvětí obsahuje ........ vět hlavních a ........ vět vedlejších.
Rukopisy, které řadíme ke druhé redakci staročeské bible, dokládají, že ve srovnání s nejstarším
překladem se 17. verš věrněji drží originálu, ale přístup k vlastnímu jménu Syrtis se proměňoval.
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10. Přiřaďte domácí ekvivalenty k cizím termínům (číslice přiřaďte k písmenům dole):
(A) antroponymum

(1) množné číslo

(B) plurál

(2) zájmeno

(C) vokativ

(3) zkracování

(D) abreviace

(4) pátý pád

(E) sufix

(5) přípona

(F) pronomen

(6) vlastní jméno osobní

A ...... B ...... C ...... D ...... E ...... F ......
11. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. Odpovězte ANO nebo NE (odpovědi přiřaďte k písmenům
dole):
(A) Litevština, lotyština, lužická srbština a estonština patří mezi baltské jazyky.
(B) Slovo pařmen vzniklo kompozicí.
(C) Poslední reforma Pravidel českého pravopisu proběhla v roce 1993.
(D) Vědeckým pracovištěm Akademie věd ČR, které se zabývá českým jazykem, je Ústav
slovanského jazyka.
(E) Věta Včera večer se mu narodila krásná dcera neobsahuje příklonky.
(F) Souvětí Z toho všeho čerpal naději a potěchu, že nadále bude ještě lépe obsahuje vedlejší
větu předmětnou.
A .......... B .......... C .......... D .......... E .......... F ..........
12. Napište názvy dvou odborných časopisů, které se zabývají českým jazykem:
............................................................................./ ............................................................................
13. Přiřaďte k osobnostem jejich díla nebo charakteristiky (číslice přiřaďte k písmenům dole):
(A) Pavel Eisner
(1) zakládající člen
Pražského lingvistického kroužku
(B) Noam Chomsky
(2) Chrám i tvrz
(C) Bohuslav Havránek
(3) Tractatus Logico-Philosophicus
(D) Ludwig Wittgenstein
(4) Syntactic Structures
(E) Miroslav Grepl, Petr Karlík
(5) Současná stylistika
(F) Marie Čechová, Marie Krčmová,
(6) Skladba češtiny
Eva Minářová
A ...... B ...... C ...... D ...... E ...... F ......

Klíč k testu-test český jazyk B:
Maximum je 50 bodů.
Každá správná odpověď: v úkolu 1 za 3 body, v úkolech 2, 4, 5, 6, 9, 12 za 2 body,
v ostatních úkolech za 1 bod.

1) C
2) chyby: …závodníky, atd.; uložených; netrefily
3) A, B, E
4) D
5) hospodářských; pocity méněcennosti; basketbalu
6) E
7) A
8) C
9) 1 hlavní věta, 3 vedlejší věty
10) A6, B1, C4, D3, E5, F2
11) A-ne, B-ano, C-ano, D-ne, E-ne, F-ne
12) např. Naše řeč, Slovo a slovesnost
13) A2, B4, C1, D3, E6, F5

Přijímací řízení pro rok 2009/10
česká literatura

TEST

Jméno a příjmení:

Univerzitní číslo:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen/a s Harmonogramem přijímacího řízení na FF OU
na akademický rok 2009/10 a že se seznámím s výsledky přijímacího řízení na internetových
stránkách http://stag.osu.cz/prijimacky2/index. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem
způsobilý(á) vykonat písemný test.

v Ostravě ______________

podpis ______________

Pokyny:
Maximální počet dosažených bodů je 50.
Bodové ohodnocení otázek v rozmezí 1-6 bodů je uvedeno u každé otázky zvlášť.
U otázek připouštějících jedinou odpověď nebude uplatňováno odečítání bodů za chybné
odpovědi. V případě více uskutečněných odpovědí bude bodový zisk nulový.
Otázky připouštějící dvě a více správné odpovědi jsou označeny následovně: „více správných
odpovědí!“. Bodový zisk za každou správnou odpověď odpovídá poměru mezi maximálním
bodovým ziskem a počtem správných odpovědí na něj připadajících, např. pokud za tři
správné odpovědi získáte šest bodů, za jednu správnou odpověď získáte dva body. U tohoto
typu otázek budou odečítány body za chybné odpovědi. V případě, že další správná odpověď
zůstane nerealizována, nebudou body získané za správnou odpověď odečítány. V případě
pouze chybných odpovědí bude bodový výsledek úkolu nulový, tj. nepůjde do záporných
čísel.

Pokud budete chtít dodatečně změnit odpověď, označte příslušné odpovědi zřetelně: „neplatí“
– „platí“.

„I“ (16)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM
„Myslím, že to byl prostě hlupák,“ pravil radní Kráčmera. „Nebyl k ničemu. Vůbec nebyl
Společnosti k užitku.“
„Já nevím,“ ozval se Tintěra, obyčejná učitelská nula. „Nejsem si tím tak jistý: záleží
na tom, čemu říkáte užitek.“
„Nebyl k žádnému praktickému a ekonomickému užitku,“ opáčil Kráčmera. „Kdybyste vy
učitelé rozuměli svému řemeslu, určitě z něj mohlo být užitečné kolečko. Jenže vy tomu
nerozumíte, a tak nám vychováváte takovéhle zbytečné lidi. Kdybych tuhle zemi řídil já, dal
bych jemu a podobným nějakou práci, na jakou stačí, třeba mýt nádobí ve veřejné jídelně
nebo tak, a dohlédl bych, aby to dělali pořádně. Nebo bych je odstranil. Jeho bych odstranil
dávno.“
„Odstranil? Chcete tím říct, že byste ho poslal na cestu dřív, než přijde jeho čas?“
„Ano, když trváte na tom nesmyslném starém obratu. Vyšoupl bych ho na velké Smetiště.
To jsem chtěl říct.“
„Vy si tedy myslíte, že malování nemá žádnou cenu, že nestojí za zachování,
zdokonalování, dokonce ani za využití?“
„Ale jistě, malování se využít dá,“ pravil Kráčmera. „Jenomže jeho malování se použít
nedalo. Je tu dost prostoru pro smělé mladé muže, kteří se nebojí nových nápadů a nových
postupů. Ale ne pro tyhle staromódnosti. Soukromé snění. Ten by neuměl namalovat pořádný
plakát, ani kdyby mu šlo o život. Samé lístečky a kytičky. Jednou jsem se ho ptal proč. Prý
mu připadají hezké! Věřil byste tomu? Prý hezké! ´Cože? Trávicí soustava a pohlavní orgány
rostlin?´ řekl jsem mu. Na to neměl co říct. Budižkničemu jeden.“
J. R. R. TOLKIEN: LIST OD NIMRALA (1947)
1. (4) Tématem úryvku je:

– více správných odpovědí!

A) kontroverzní střet dvou protichůdných pohledů na hodnotu umělecké tvorby
B) ukázka ryze praktického přístupu k životu
C) obhajoba umění, které neslouží mocenským cílům
D) kritika umění, které neslouží mocenským cílům

2. (3) Povídka vznikala na konci 30. let 20. století. I přes svou nadčasovost zrcadlí
atmosféru nastupujícího totalitarismu s jeho netolerancí vůči nezávislému myšlení a
jednání. Podtrhněte v textu alespoň tři místa (každé o maximálně pěti slovech), která lze
chápat jako projev totalitarismu.

3. (1) Nacházíme-li v jakémkoliv textu skryté významy (viz např. vztah mezi zbytečnou,
neužitečnou prací malíře Nimrala a Tolkienovou tvorbou), lze jej bez ohledu na povahu
těchto významů označit za:

A) autobiografický

B) satirický

C) alegorický

D) politický

4. (6) Tolkien patří ke klasickým představitelům „fantasy“. Zatrhněte v nabídce
charakteristické znaky tohoto žánru.

• čerpá z oblasti vědy, zaměřuje se na techniku, budoucnost a racionální spekulaci
• základní motiv představuje vstup do jiné dimenze (vytvoření imaginárního světa; vytvoření
světa paralelního s naším; vstup do pseudohistorie našeho světa)
• stěžejní je motiv cesty (s propracovanou fiktivní topografií a výraznými dobrodružnými
prvky) spojené s plněním určitého úkolu
• základ tvoří příběh domnělé záhady využívané k navození tajemné atmosféry, ale zároveň
podrobované racionálnímu zkoumání a nakonec překvapivě demytizové
• postavy vytvářejí ustálenou sestavu rolí: k dominantnímu hrdinovi se pojí postava jeho
druha, dále postava mistra, protivníka, sexuálního objektu a fantastického stvoření
• typičtí hrdinové jsou obyčejní lidé ocitající se v překvapivých situacích každodenního
života, jež vesměs nezvládají a v nichž se povětšinou ztrapní

5. (3) Zamýšlím psát o pohádkách, byť jsem si vědom, že je to neuvážené dobrodružství.
Faerie je nebezpečná zem, na neopatrné tam čekají jámy a jeskyně pohlcují troufalce. (...)
A přece existují otázky, na něž ten, kdo chce o pohádkách mluvit, musí nalézt odpověď,
anebo se o to alespoň pokusit, ať už si lid Faerie pomyslí o jeho neomalenosti cokoliv. Tak
třeba: Co to vlastně pohádky jsou? Jaký je jejich původ? K čemu jsou dobré?

Tolkien se v uvedené části eseje O pohádkách (1938) dívá na pohádky jako:

A) hrdina vypravující se na cestu do Faerie
B) literární vědec usilující o hlubší pochopení žánru pohádky
C) autor přesvědčující čtenáře, že Faerie existuje nezávisle na vypravěčích a čtenářích

„II“ (10) VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM
Filolog (bohemista, slavista, orientalista), politický, kulturní, literární a církevní historik,
textolog, editor, publicista, kritik, teolog. Vrcholný zjev českého osvícenského racionalismu a
kriticismu, zakladatel slavistiky a propagátor slovanské sounáležitosti. Záležitosti domácí

kultury, sledované v široké věcné rozloze, činil předmětem vědeckého poznávání na světové
metodické úrovni, vědě dával úkol přispívat k blahu člověka a být společenskotvorným
činitelem. Jeho jazykovědné dílo směřující k upevnění spisovné normy češtiny (mluvnice,
slovník), prozodické studie, výklad dějin českého písemnictví a kritické sledování nové české
beletrie i vědy měly prvořadý význam pro formující se obrozenskou literaturu.
Libusse als Gesetzgeberin (Libuše jako zákonodárkyně, 1824) článek Václava A. Svobody,
jenž je v navazujícím polemickém textu označován jako „pan S.“
Byli bychom šťastni, kdybychom měli českého Thomase Chattertona a prosili bychom jej, aby
nám zbásnil další hrdinské písně bez ohledu na historickou pravdu. Geniální dílo v českém
jazyce, které bychom mohli měřit s Chattertonem, by bylo pro nás užitečnější, než kverulanti,
kteří chtějí svou přehnanou kritikou český středověk opět smésti se stolu.
Literarischer Betrug (Literární podvod, 1824) jméno autora je testovanou znalostí
Že svého starého učitele nejen oklamali, nýbrž oklamali úmyslně, to bych neměl nazvat
klukovinou? Má snad pan S. chuť brát i toto dílo do ochrany? Ať mi ukáže, že před naším
Hájkem, který přímo lapá po každé etymologii, v nějaké listině se píše Vhltava místo Vltava
(bez h). Ano právě tento lhář Hájek básníkům písní, jimž je cizí důstojnost dějin, poplete vždy
hlavu, nalézají-li v něm tak krásné zprávy o Libušiných písařích. Ptá-li se nyní někdo, jakou
cenu by mohla mít pro naše dějiny velebená báseň o Libušině soudu, kdybychom ji mohli
považovat za plod doby předhájkovské, musím odpovědět: naprosto žádnou. (...) Honosme se
tím, co pravdivého máme, a smyšlených věcí nechejme těm, co nic staršího nemají.

1. (2) Výše charakterizovanou osobností a autorem uvedeného úryvku je:
A) Josef Dobrovský

C) Jan Kollár

E) Pavel Josef Šafařík

B) Josef Jungmann

D) František Palacký

2. (4) Články představují první kapitolu dlouholetého sporu:
A) o reálnou existenci kněžny Libuše

C) o autentičnost tzv. Rukopisů

B) o pravdivost Hájkovy kroniky

D) o smysl českých dějin

3. (4) Co V. A. Svoboda v polemické reakci prosazuje?
A) nad kulturní přínos zpochybňovaných textů staví jejich historickou pravdivost
B) požaduje sepjetí kulturní hodnoty s historickou pravdivostí
C) nad historickou pravdivost zpochybňovaných textů klade jejich kulturní přínos

„III“ (12)
VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM

Směr se nejvýrazněji projevil ve výtvarném umění (Edward Munch, George Grosz aj.) a
v dramatické tvorbě Frank Wedekind, Bertolt Brecht), hlavně v prvních dvou desetiletích 20.
století. Dával přednost vypjatému, vášnivému a drastickému vyslovení nitra. Směřoval
k proklamativnosti, abstraktnosti, chtěl uchopit svět v celku, v původní podstatě. To vše je
protějšek k barvité smyslovosti a roztříštěnému vidění jeho uměleckého předchůdce. Autoři
nedůvěřovali civilizaci, vyjadřovali elementární lidské rysy a city.

SOUMRAK / Alfred Lichtenstein, 1911, přeložil Ludvík Kundera
S rybníkem tlustý hoch si tiše hrá.
Vítr se o strom zachytil a blinká.
Nebesa s bledým zjevem flamendra
se tváří, jako by jim došla šminka.

Dva křiví chromci lezou přes pole,

Na okno tučný muž je přilíplý.

klábosí nahrbeni nad berlami.

Mladík chce spočinout u měkké ženy.

Blond básník už se asi zbláznil, hle.

Klaun obouvá se, šedivý a mdlý.

Klopýtlo hříbě o koleno dámy.

Kočárek řve a nadávají feny.

1. (4) Přiřaďte k charakteristice a vybrané básni příslušný umělecký směr:
A) dekadence

C) expresionismus

E) dadaismus

B) impresionismus

D) futurismus

F) surrealismus

2. (4) Který z uvedených básnických prostředků se v básni neuplatňuje?
A) personifikace

B) ironie

3. (4) Dominantním rysem básně je:

C) přirovnání

D) synekdocha

- více správných odpovědí!

A) jasné myšlenkové poselství

C) osobité vnímání reálných podnětů

B) rýmová a strofická struktura

D) nenápadné navození atmosféry večera

„IV“ (6)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM

Miroslav Balaštík: Když mluvíme o exilu padesátých let, ten ale přece nebyl od počátku
literárně příliš výrazný: Ivan Blatný přestal psát, Jan Čep opustil beletrii a věnoval se esejům.
Takže zbývá jen Egon Hostovský nebo Ivan Jelínek...
Michal Přibáň: Hostovský je bezesporu jedním z nejlepších českých prozaiků bez ohledu na
kontext exilu. Čep na počátku emigrace vydal ještě nějaké povídkové knížky, ale pak už se
opravdu věnoval jen esejům. Milada Součková zůstala u literatury jako historička a
příležitostná autorka. Ale byl tu taky Zdeněk Němeček s románem Tvrdá země, který teď
poprvé vyšel i doma, mě osobně oslovil například Bedřich Svatoš románem Mlha šatí strach.
Pozoruhodným zjevem byl Vilém Špalek, originální prozaik žijící ve Venezuele, mám rád
satirické povídky Roberta Vlacha... František Listopad, esejista Ladislav Radimský...
Samozřejmě, v porovnání s vlnou po roce 1968 je to skutečně málo, ale ve srovnání s
padesátými lety v Československu to byla myslím docela důstojná alternativa.

1. (2) Literární věda je tvořena třemi základními disciplinami. Odhadněte, ke které má
vybraný text nejblíže:
A) literární teorie

B) literární historie

C) literární kritika

2. (2) Který z uvedených autorů byl nucen v období 1948-89 odejít do exilu:
A) Jan Skácel

B) Pavel Kohout

C) Bohumil Hrabal

D) Ludvík Vaculík

3. (2) Pod názvy ´68 Publishers, Index, Konfrontace, Poezie mimo domov, Arkýř,
Rozmluvy se ukrývají:
A) exilová nakladatelství
B) samizdatové edice a časopisy
C) legendární pořady rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, které
vysílaly přes železnou oponu do Československa

„V“ (6) ORIENTAČNÍ TEST

1. (1) Rozhlasovou stanicí zaměřenou především na dění v kultuře je stanice Českého
rozhlasu Radiožurnál:

ANO

NE

2. (1) Básníkům do 22 let je určena autorská literární soutěž Ortenova Kutná Hora:
ANO

NE

3. (1) Literární akademie. Soukromá vysoká škola nese jméno Milana Kundery:
ANO

NE

4. (1) Cenu Magnesia Litera za přínos české literatuře letos získal kolektiv autorů
Lexikonu české literatury:
ANO

NE

5. (1) Časopis Česká literatura nabízí přehled o veškeré vydávané beletrii psané česky:
ANO

NE

6. (1) Ostravský festival Ost-ra-var každoročně představuje veškerou literární produkci
autorů spjatých s tímto regionem:
ANO

NE

Přijímací řízení pro rok 2009/10
česká literatura

KLÍČ K TESTU A VÝKLAD HODNOCENÍ
Maximální počet bodů: 50
Počty bodů najdete v záhlaví jednotlivých oddílů a otázek.

„I“ (16)
1. (4)

Platí B a D, protože se v textu neobjevují ani protichůdné názory (je prezentován toliko jeden

názor, Tintěra se jen ptá), ani obhajoba umění nesloužícího mocenským cílům. I kdybych
v Tintěrových implicitně pociťovali nesouhlas, rozhodně není prezentován tak, aby vytvářel
kontroverzi.
HODNOCENÍ: Za B nebo D získávají po dvou bodech; jedna správná a jedna špatná odpověď se
rovná nule; další se počítá analogicky.

2. (3)

Jedná se o jedinou otevřenou otázku v celém testu, dává prostor pro individuální výběr: např.

...vůbec nebyl Společnosti k užitku..., ...určitě z něj mohlo být užitečné kolečko..., ...odstranil
bych ho..., ...vyšoupl na velké Smetiště..., ...jeho malování se použít nedalo... a podobně. Nízká
bodová dotace umožňuje maximální empatii ze strany hodnotitele.
HODNOCENÍ: Za tři a více smysluplné volby se přidělují tři body, za dvě dva etc.

3. (1)

Tady je důležité slovní spojení „skrytý význam“, které vylučuje ostatní volby včetně

satiričnosti a političnosti, které automaticky neznamenají, že pracují se skrytým významem, proto CHODNOCENÍ: Je jednoznačné.

4. (6)

V otázce jde o žánrovou charakteristiku fantasy sestavenou podle Encyklopedie literárních

žánrů (Mocná – Peterka 2004). Správné jsou 2., 3. a 5., nesprávné 1. (sci-fi), 4. (romaneto) a 6.
(humoristické žánry).
HODNOCENÍ: Byť to není u otázky explicitně uvedeno, ze zadání je jasné, že odpovědí bude vícero,
a tudíž otázky patří k typu, kdy student získává za každou správnou odpověď poměrný počet bodů,
v tomto případě 2, které se mu za každou nesprávnou zase odečítají až k 0.

5. (2)

Vypravěč/autor nás nijak nepřesvědčuje o existenci Faerie mimo fikční svět literatury, náznak

toho v první větě směřuje toliko k vyjádření obtížnosti stanoveného úkolu, ani se do ní nechystá
fyzicky vypravit, proto B.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

„II“ (10)
1. (2)

Odpověď A se opírá o hlavičku hesla Josef Dobrovský v Lexikonu české literatury, a je tudíž

jednoznačná.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

2. (4)

Správná odpověď C vyžaduje jednak povědomí o Rukopisech, jednak schopnost pečlivě číst

zadaný text. Klíčovými partiemi jsou z tohoto hlediska „velebená báseň o Libušině soudu“ a

závěrečná výzva. Odpověď A a D vůbec nevyplývají z textu, odpověď D sice má oporu
v textu, v případě Hájkovy kroniky ale nešlo o dlouholetý spor, který by počínal ve 20. letech
19. století.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

3. (4)

Pro volbu správné odpovědi C je nezbytné porozumění výchozímu textu a správný

výběr formulace, která popisuje jeho hlavní myšlenku. Odpověď A je jejím opakem, odpověď B
neodpovídá ani jednomu z názorů, které texty reprezentují.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

„III“ (12)
1. (4)

Správná odpověď C vyžaduje schopnost aplikovat teoretickou znalost moderních uměleckých

směrů konce 19. a počátku 20. stol. při přiřazování definice a příkladové básně k definovanému směru
a ověřuje porozumění podstatě těchto uměleckých tendencí. V případě nesprávných odpovědí by měl
být v definičním textu rozeznán znak, který podstatě směru zásadně odporuje.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

2. (4)

Kromě ironie skryté v odpovědi B se v básni ostatní prostředky uplatňují: personifikace např.

vítr blinká; přirovnání např. nebesa bledá jako flamendr; synekdocha např. kočárek řve.

HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

3. (4)

Ke správným odpovědím C a D není co dodat. V případě expresionistické básně jde o výraz,

zvláštní způsob vidění a také o básníkovo naladění, nikoliv o jednoznačnost myšlenky (A) či formální
dokonalost (B).
HODNOCENÍ: Za C nebo D získávají po dvou bodech; jedna správná a jedna špatná odpověď se
rovná nule; další se počítá analogicky.

„IV“ (6)
1. (2)

Vzhledem k tematizovaným skutečnostem je evidentní, že se jimi zabývá disciplina skrytá

v odpovědi B. Kritika se věnuje aktuálním publikacím, teorie obecným zákonitostem literárních jevů.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

2. (2)

Vzhledem ke vstupnímu textu prověřuje otázka orientaci studentů v našem poválečném

literárním životě. Do exilu byl nucen odejít P. Kohout (B) a nikdo z dalších jmenovaných.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

3. (2)

Otázka se snaží prověřit schopnost rozlišovat mezi exilovou – správná odpověď vzhledem

k vyjmenovaným institucím zní A – a domácí neoficiální literaturou a jejich odlišnými publikačními
možnostmi.
HODNOCENÍ: Je jednoznačné.

„V“ (6)
Odpovědi v orientačním testu ani způsob hodnocení netřeba komentovat, jsou jednoznačné.
1. (1)
2. (1)
3. (1)
4. (1)
5. (1)
6. (1)

NE
ANO
NE
ANO
NE
NE

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její části:
Při dosažení minimálně 45 bodů v písemné části byl uchazeči přiřazen kód 10 (přijat), při
dosažení minimálně 31 bodů v písemné části byl uchazeči přiřazen kód 30 (náhradník).

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 36
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,19
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,83
Decilové hranice výsledku zkoušky:----

d1 = : d2 = : d3 = : d4 = : d5 = : d6 = : d7 = : d8 = : d9 =
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