Filozofická fakulta Ostravské univerzity v OstravČ
Informace o pĜijímacích zkouškách podle studijních programĤ

1. Studijní program
N7310 Filologie - Navazující magisterské programy – jednooborové studia
N7504 Navazující magisterské studijní programy – dvouoborové studia - Uþitelství pro SŠ
a) Studijní obor
Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
Uþitelství pro stĜední školy (dvouoborové)
Kombinace:
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství þeského jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství historie pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství nČmeckého jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství španČlského jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství základĤ spoleþenských vČd pro SŠ
Forma pĜijímací zkoušky: písemná
Test z Anglického jazyka a literatury - varianta A
Úplné zadání písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti (u testĤ s výbČrem odpovČdi správné
Ĝešení):



    

         
          

       

With plosives (stops) a full closure in the way of the air is suddenly released, which
makes a plosive sound (a stop). Plosives can be pronounced with the tongue touching
three distinct places:
• bilabial plosives [p] fortis, [b] lenis
• alveolar plosives [t] fortis, [d] lenis
• velar plosives [k] fortis, [g] lenis
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The definite article refers back to the expression a dog exhibition signalling that it is not
a new piece of information but it is related to the previous sentence; the relation is
supported by the lexico-semantic tie between dog and dachshund (dog is a superordinate
item to dachshund, dachshund is a hyponym of dog); with regard to FSP, The dachshund
is the theme of the sentence and is derived from the rheme of the previous sentence
keeping the thematic development linear.
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[MC1] His thesis (S) is (P) that the actual outbreak of war is almost inevitable (Cs) //,
[DC2 – conditonal] provided certain broad sociopolitical, economic and technical
patterns (S) are (P) present (Cs). complex sentence
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 & - (contextual) synonymy
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antonymy, oppositeness
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The passive voice structure enables the writer here to avoid general, unspecified subject; the
agent is not important in the context. The passive also keeps the subject constant – identical with
the subject of the previous sentence (green travel), which is the hypertheme of the whole text.
The agentless structure also makes the text impersonal and thus sounding more objective
(typical of news reporting).
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The passive voice structure makes the text impersonal and thus sounding objective; the agent (=
the investigator=the author) is backgrounded; attention is attracted solely to the topic of the
research (the extract comes from academic discourse).

AB 

 (    

8    !


1            7             #        
      ##    
 7     7  "
  
     #1                 
 %5 )6C  ( 7   (      #                
         #            ( "
    
    
  1   #         
  
                #        #   7
    
    7  
7            #7   #
             (   
D

    #  (    a journal or a monograph; scientific/academic discourse
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professionals in the field
(researchers, university students)
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• impersonality: impersonal subjects of sentences, the author is not found in the position of
an agent, which leads to a high frequency of passive voice structures;
• an excessive use of terminology and is highly nominal (the key meanings are expressed
by means of nouns and adjectives or nominal pre-modifiers).

#$   %&      

D  E #F
A metrical foot consisting of one long followed by two short syllables, or of one accented
followed by two unaccented.
D  E #  F
The use of exaggerated terms not in order to deceive but to emphasize the importance or
extent of something.
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e.g. Sartoris, The Sound and the Fury, As I Lay Dying, Sanctuary.
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English critic of art, architecture, and society, a gifted painter, a distinctive prose stylist,
and a cultural critic.
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e.g. W. B. Yeats, George Russell, Lady Gregory, J. M. Synge.
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e. g. Kurt Vonnegut, Joseph Heller, John Cheever, Bernard Malamud, Raymond
Carver, Donald Barthelme, Fred Chappell, Lewis Nordan.
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e. g. Lancelot, Gawain, Galahad, Percival, Bors.
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The Fugitives were a group of poets and literary scholars who came together at
Vanderbilt University in Nashville, Tennessee around 1920. The Fugitives made
Vanderbilt a center of the New Criticism, the dominant mode of textual analysis in
English during the first half of the twentieth century. Among the most prominent
members of the group were Allen Tate, John Crowe Ransom, Donald Davidson, Robert
Penn Warren.

A (      D 4- 
English engraver, artist, poet, and visionary, author of exquisite lyrics in Songs of
Innocence and Songs of Experience and profound and difficult “prophecies,” such as
Visions of the Daughters of Albion, The First Book of Urizen and Jerusalem. These works
he etched, printed, coloured, stitched, and sold. In the early 21st century, Blake was
regarded as the earliest and most original of the Romantic poets, but in his lifetime he
was generally neglected or dismissed as mad. Blake's influence has been traced in the
works of authors as diverse as Yeats, Rossetti, Swinburne, Irish playwright George
Bernard Shaw, D.H. Lawrence, Welsh poet Dylan Thomas, American writer and monk
Thomas Merton, or Allen Ginsberg and Bob Dylan. His ideas have been included in
detective stories and in formidable novels such as The Horse's Mouth by English author
Joyce Cary and Rouse Up O Young Men of the New Age! by the Japanese Nobel
Laureate Kenzaburǀ ƿe. Blake, who set his own poems to music and died singing them,
has had an impact on the world of music as well. His works have been set as operas, and
he has served as inspiration for an enormous number of musical composers, including
Hubert Parry and pop musicians.
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John Milton – Samson Agonistes
Laurence Sterne – A Sentimental Journey
Roald Dahl – Switch Bitch
John Fowles – The Collector
Philip Roth – Portnoy’s Complaint
Jerzy Kosinski – Being There

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek pĜijímací zkoušky nebo její
þásti:
písemný test celkem: 100 bodĤ (za nesprávné odpovČdi nebyly strhávány body)
Anglický jazyk a literatura (následné jednooborové studium)
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 25
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 81
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 46,04
SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 15,84
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství pro stĜední školy (následné dvouoborové studium)
Kombinace:
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství þeského jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 1
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 41
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 0,00
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 3
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 81
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 27,62
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství historie pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 1
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 76
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 0,00
Decilové hranice výsledku zkoušky: -

Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství nČmeckého jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 1
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 50
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 0,00
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství španČlského jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 1
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 23
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 0,00
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství základĤ spoleþenských vČd pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 2
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 46
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 9,90
Decilové hranice výsledku zkoušky: Ostrava 21. 6. 2011
Zpracovala: Petra Barešová

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová


Filozofická fakulta Ostravské univerzity v OstravČ
Informace o pĜijímacích zkouškách podle studijních programĤ

1. Studijní program
N7310 Filologie - Navazující magisterské programy – jednooborové studia
N7504 Navazující magisterské studijní programy – dvouoborové studia - Uþitelství pro SŠ
a) Studijní obor
Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
Uþitelství pro stĜední školy (dvouoborové)
Kombinace:
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství þeského jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství historie pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství nČmeckého jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství základĤ spoleþenských vČd pro SŠ
Forma pĜijímací zkoušky: písemná
Test z Anglického jazyka a literatury - varianta B
Úplné zadání písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti (u testĤ s výbČrem odpovČdi správné
Ĝešení):



    

   
           
 
          

          



With fricatives a partial closure causes the friction of the air, which makes a hissing
sound; fricatives may be pronounced long without interruption (they are continuants =
may be prolonged without change of quality).
labiodentalfortislenis
Τ] fortis∆
∆lenis
dentalΤ]
alveolar fortislenis
palato-alveolar, postalveolarΣ]
Σ] fortisΖ
Ζlenis
glottal
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prefix, gram. morph/root/suffix,gram. morph/suffix, gram. morph
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The definite article signals that the expression the expensive delicacy does not represent a
new piece of information but is context-dependent referring back to European eel stocks
in the previous clause.
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(1)
gerund
(2)
gerund/verbal noun
(3)
bare infinitive
(4)
past participle
(5)
present participle
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[DC1 – adverbial] When he (S) awoke (P) again (Adv) about six (Adv) // [MC2] he (S)
remembered (P) // [DC3 – object] that he (S) had written down (P) something of greatest
importance (Od) // but [DC4 – object] he (S) could not decipher (P) his own scrawl (Od).
complex sentence
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The passive voice structure enables the writer to keep the subject of the sentence
constant (European eel stocks and the expensive delicacy are co-referential, both refer to
eels, which are the main topic of the article); the agent has no importance in the context
and might be too long if specified).
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Here the passive voice structure enables to swap the subject and object positions to
comply with the FSP: the agent – the British, the Dutch – gains the end-of-clause
position, which is rhematic, presenting new information and thus prominent both
semantically and phonetically; the patient – the hotels, the villas – are parallel to the fish,
the yachts, together they belong to the holiday theme of the text (all the clauses have a
parallel sentence pattern).
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4     $  %    a journal or a monograph; scientific/academic discourse

>          % #
professionals in the field
(researchers, university students)
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 C   
• impersonality: impersonal subjects of sentences, the author is not found in the position of
an agent, which leads to a high frequency of passive voice structures;
• an excessive use of terminology and is highly nominal (the key meanings are expressed
by means of nouns and adjectives or nominal pre-modifiers).
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4  D E F
A reversed dactyl, a metrical foot composed of two short followed by a long syllable.
4  D%$" F
A rhetorical figure by which two incongruous or contradictory terms are united in an
expression so as to give it point.
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e. g. Troilus and Cressida, Twelfth Night, The Merchant of Venice, As You Like It,
Cymbeline, The Tempest, Henry V, King Lear.
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English-American writer and political pamphleteer whose “Common Sense” and
“Crisis” papers were important influences on the American Revolution. Other works
include Rights of Man and The Age of Reason.
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e. g. Sherwood Anderson, Edgar Lee Masters, Carl Sandburg.
9A"       1446    
e. g. Mervyn Peake, Angela Carter, Muriel Spark, Alan Bennett, Iris Murdoch, Philip
Pullman, Neil Gaiman, Warren Ellis.
<A"         H  1"    
e. g. Augie March, Artur Sammler, Moses E. Herzog.
,4    $I J



British novelists and playwrights (e. g. John Osborne, John Wain, John Braine, Kingsley
Amis) who emerged in the 1950s and expressed scorn and disaffection with the
established sociopolitical order of their country. Their impatience and resentment were
especially aroused by what they perceived as the hypocrisy and mediocrity of the upper
and middle classes.
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William Wordsworth was the central figure in the English Romantic revolution in
poetry. His contribution to it was threefold. First, he formulated in his poems and his
essays a new attitude toward nature. This was more than a matter of introducing nature
imagery into his verse; it amounted to a fresh view of the organic relation between man
and the natural world, and it culminated in metaphors of a wedding between nature and
the human mind, and beyond that, in the sweeping metaphor of nature as emblematic of
the mind of God, a mind that “feeds upon infinity” and “broods over the dark abyss.”
Second, Wordsworth probed deeply into his own sensibility as he traced, in his finest
poem, The Prelude, the “growth of a poet's mind.” The Prelude was in fact the first long
autobiographical poem. Writing it in a drawn-out process of self-exploration,
Wordsworth worked his way toward a modern psychological understanding of his own
nature, and thus more broadly of human nature. Third, Wordsworth placed poetry at
the centre of human experience; in impassioned rhetoric he pronounced poetry to be
nothing less than “the first and last of all knowledge – it is as immortal as the heart of
man,” and he then went on to create some of the greatest English poetry of his century.
It is probably safe to say that by the late 20th century he stood in critical estimation

where Coleridge and Arnold had originally placed him, next to John Milton – who
stands, of course, next to William Shakespeare.
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Alfred Tennyson – The Lady of Shallot
S. T. Coleridge – Biographia Literaria
Irvine Welsh – Acid House
Zadie Smith – White Teeth
William Faulkner – The Sound and the Fury
Jack Kerouac – The Town and the City
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek pĜijímací zkoušky nebo její
þásti:
písemný test celkem: 100 bodĤ (za nesprávné odpovČdi nebyly strhávány body)
Anglický jazyk a literatura (následné jednooborové studium)
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 22
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 71
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 47,36
SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 13,53
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství pro stĜední školy (následné dvouoborové studium)
Kombinace:
Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství þeského jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 2
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 62
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 29,70
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 2
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 55
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 19,09
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství historie pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 2
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 49
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: -

SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 4,24
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství nČmeckého jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 1
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 53
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 0,00
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 1
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 33
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 0,00
Decilové hranice výsledku zkoušky: Uþitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ – Uþitelství základĤ spoleþenských vČd pro SŠ
Základní statistické charakteristiky písemné pĜijímací zkoušky nebo její þásti:
Poþet uchazeþĤ, kteĜí se zúþastnili písemné pĜijímací zkoušky: 1
Nejlepší možný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 100
Nejlepší skuteþnČ dosažený výsledek písemné pĜijímací zkoušky: 64
PrĤmČrný výsledek písemné pĜijímací zkoušky: SmČrodatná odchylka výsledkĤ písemné pĜijímací zkoušky: 0,00
Decilové hranice výsledku zkoušky: Ostrava 21. 6. 2011
Zpracovala: Petra Barešová

Za správnost odpovídá: Mgr. Andrea Holešová




