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Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení na FF 
2011/2012 

 
 
 

1.1 Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení 
 

a) Číslo a název studijního programu: 
 
 

B6101 Filozofie 
B6107 Humanitní studia 
B6703 Sociologie 
B7105 Historické vědy 
B7310 Filologie 
B7507 Specializace v pedagogice 
N6101 Filozofie 
N6703 Sociologie 
N7105 Historické vědy 
N7503 Učitelství pro základní školy 
N7507 Specializace v pedagogice 
P6101 Filozofie 
P7105 Historické vědy 

 
b) Termíny přijímacích zkoušek: 

 
 

  1.kolo 
B6101, B6107, B7310, B7507 13. 6. 2011 
B6703, B7310, B7105 14. 6. 2011 
N6101 (6101R004 + 6101R014) 20. 6. – 21. 6. 2011 
N6703 21. 6. 2011 
N7105 20. – 21. 6. a 24. 6. 2011 
N7503 20. 6. 2011 
N7507 21. - 22. 6. 2011 
P6101, P7105 19. – 23.9. 2011 

 

  2.kolo 
B6101, B7105, B7310 17. 8. 2011 
N6101, N6703, N7503, N 7105 6. a 7. 9. 2011 

 
c) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 
 
 

Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 1. kolo 
bakalářské studium                                       11. 7. 2011 
navazující magisterské studium                   24. 6. 2011 
doktorské studium                                        26. 9. 2011 
 
2. kolo   
bakalářské studium                                        22. 8. 2011 
navazující                                                      12. 9. 2011 
 

 
1. Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

 
Vydání rozhodnutí o žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí 

30. 09. 2011 
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2. Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam 
pro rozhodování o přijetí ke studiu podle par.50 odst. 6 zákona 
 

Možnost nahlédnout uchazečům do 
jeho materiálů 

do 30 dnů 

 
3. Termín skončení přijímacího řízení 

 
Skončení přijímacího řízení 23. 9. 2011 

 
4. Předměty a druh přijímacích zkoušek: 
B6101 Filozofie  
6101R004 Filozofie 
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd a filozofie v gymnaziálním 
rozsahu. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskuse o filozofické literatuře 
podle přiloženého seznamu četby. Seznam četby uchazeč předloží komisi před zahájením 
přijímacího pohovoru.  
Za přijímací zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.  
 
6101R014 Religionistika 
Písemná zkouška zahrnuje otázky z následujících oblastí:  
a) humanitní vědomosti historie, geografie, literatura, politika,  
b) schopnost logického myšlení,  
c) znalost terminologie humanitních oborů,  
d) znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání a informací z hromadných 
sdělovacích prostředků + přehled četby.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 70. 
 
B6107 Humanitní studia  
6107R003 Humanitní studia 
Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, kterou tvoří dva testy: 
a) test všeobecných znalostí ze souboru společenských věd 
b) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.) 
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
B6703 Sociologie 
6703R003 Sociální antropologie 
Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, která se skládá ze dvou částí:  
a) základy společenských věd, 
b) test studijních předpokladů (způsob logického uvažování, apod.). 
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
B7105 Historické vědy 
7105R035 Kulturní dějiny 
7105R053 Spisová a archivní služba 
Písemná zkouška má dvě části. První z nich zjišťuje obecné předpoklady k vysokoškolskému 
studiu. Druhá ověřuje uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich 
souvislostech a hloubku zájmu o obor.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
 
B7105 Historické vědy 
7105R035 Kulturní dějiny 
7105R053 Spisová a archivní služba  
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Uchazeči o studium vykonají písemnou přijímací zkoušku, která má dvě bodované části. První 
z nich zjišťuje obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu. Druhá ověřuje  uchazečovu 
základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor.  
 
7105R051 Historicko-literární studia  
Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, která se skládá: 
a) z testu všeobecných studijních předpokladů a 
b) z testu ověřujícího znalosti z kulturní historie a české i světové literatury. 
V každé části mohou uchazeči získat 50 bodů. 
 
7105R021 Historie + 7310R065 Ochrana hmotných památek  
Písemná přijímací zkouška je pro tuto dvouoborovou kombinaci společná a skládá se ze dvou 
části: 
a) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.), 
b) písemná zkouška ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich 
souvislostech a v odborné literatuře.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
  
B7310 Filologie 
7310R189 Anglický jazyk pro odbornou praxi 
7310R190 Německý jazyk pro hospodářskou praxi  
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém 
a německém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, 
psaní) a znalosti lexikálně-gramatických struktur.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
7105R021 Historie + 7310R255 Slavistická studia zemí Evropské unie  
Písemná přijímací zkouška je pro tuto dvouoborovou kombinaci společná a skládá se ze tří části: 
a) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.), 
b) písemná zkouška ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich 
souvislostech a v odborné literatuře,  
c) písemná zkouška ověřující vybrané řečové dovednosti a znalost lexikálně gramatických struktur 
jednoho z níže uvedených evropských světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, 
ruština).  
Maximální možný počet dosažených bodů je 150. 
 
B7507 Specializace v pedagogice 
7507R062 Anglický  jazyk – specializace v pedagogice 
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém 
jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, psaní), znalosti 
lexikálně-gramatických struktur a zároveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního 
kontextu.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
N6101 Filozofie 
6101T004 Filozofie 
Přijímací zkouška má charakter pohovoru, který je bodován. Maximální možný počet dosažených 
bodů je 30. 
 
6101T014 Religionistika  
Přijímací zkouška má charakter pohovoru, který je bodován. Maximální možný počet dosažených 
bodů je 30. 
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N6703 Sociologie 
6703T003 Sociální antropologie  
Přijímací zkouška se skládá z:  
- testu ze sociální antropologie 
- testu z anglického jazyka, ověřujícího porozumění psanému textu 
- motivačního pohovoru, v němž uchazeč představí projekt diplomové práce v rozsahu 2 – 3 
normostran.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
N7105 Historické vědy 
7105T035 Kulturní dějiny  
Přijímací zkouška má ústní formu. Uchazeč představí a zdůvodní svůj projekt a prokáže dobrou 
orientaci v současném českém i evropském historickém bádání.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
N7503 Učitelství pro základní školy 
7503T006 Učitelství anglického jazyka 
Přijímací zkouška je ústní a ověřuje:  
a) úroveň dosažených znalostí v oboru (t.j. současný anglický jazyk, literatura a kulturní studia) i v 
oblasti  specializace v pedagogice, 
b) motivaci a osobnostní předpoklady k výkonu učitelské profese. 
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
N7507 Specializace v pedagogice 
7507T086 Resocializační pedagogika 
Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakalářské práci a 
student prokazuje orientaci v problematice oboru.  
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 
 
P6101 Filozofie 
6101V004 Filozofie 
Přijímací zkouška je ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuze o předloženém 
projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí a jeho orientaci ve filosofické problematice. 
Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka, odpovídajícího navrhovanému 
projektu doktorské práce.  
Uchazeč může požádat o prominutí této zkoušky na základě předloženého vysvědčení o jazykové 
způsobilosti stanovené úrovně, tj. nejméně úrovně základní státní jazykové zkoušky v České 
republice. 
 
6101V014 Religionistika 
Přijímací zkouška je  ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém 
projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci 
v současném rozvoji oboru.  
Během přijímací zkoušky uchazeč rovněž musí na základě rozboru cizojazyčného textu prokázat, 
že ovládá na požadované úrovni minimálně jeden světový jazyk, a dále jeden pramenný jazyk v 
případě, že si to žádá povaha disertační práce. 
 
P7105 Historické vědy 
7105V021 Historie 
Přijímací zkouška je ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém 
projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci 
v současném vývoji historické vědy. 
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Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka, odpovídajícího navrhovanému 
projektu doktorské práce. Uchazeč může požádat o prominutí této zkoušky na základě 
předloženého vysvědčení o jazykové způsobilosti stanovené úrovně, tj. nejméně úrovně základní 
státní jazykové zkoušky v České republice. 
 
5. Úplné zadání přijímací zkoušky: 
viz příloha 
 
6. Kriteria a postup pro vyhodnocení přijímací zkoušky: 
B6101 - Filozofie  
6101R004 -   Filozofie 
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 
nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. 
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
6101R014 – Religionistika  
Přijati budou uchazeči splňující podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a další v pořadí podle 
počtu bodů od nejlepšího do celkového počtu 40.  
Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty 
vyskytují) do 1,10 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština 
(resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika,přičemž 
průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá ze známek za 
poslední čtyři ročníky středoškolského studia, kromě posledního ročníku z koncových vysvědčení, 
u posledního ročníku z pololetního vysvědčení. Při jiné stupnici budou známky z těchto předmětů 
převedeny do pětistupňového známkování. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie 
vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia. V případě, že uchazeč maturuje v 
roce konání přijímacího řízení, zašle ověřenou kopii pololetního vysvědčení posledního ročníku. 
 
B6107 – Humanitní studia  
6107R003 Humanitní studia 
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 
nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.  
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
B6703 – Sociální antropologie  
6703R003 Sociální antropologie 
Kritériem pro přijetí uchazeče je jeho umístění v pořadí sestaveném na základě součtu bodů z obou 
částí testu (maximálně 100 bodů). Přijato bude prvních 80 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. 
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
B7105 Historické vědy 
7105R035 Kulturní dějiny 
7105R053 Spisová a archivní služba  
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci a) a b) další v pořadí podle počtu získaných 
bodů od nejlepšího do celkového počtu 40. Kritériem pro přijetí těchto dalších uchazečů je 
umístění v pořadí sestaveném na základě součtu bodů (maximálně 100) dosažených v obou částech 
písemné přijímací zkoušky.  
Přijatí uchazeči musí během studia složit  zkoušku z německého jazyka na pokročilé úrovni, 
zájemcům o obor proto doporučujeme získat alespoň základní znalosti a komunikační dovednosti 
v tomto jazyce před zahájením studia. 
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje 
alespoň jeden z těchto předpokladů: 
a) Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního 
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průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován 
hůře než „dobře”. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a 
vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia. 
b) Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných 
společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. 
až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a 
jeden exemplář rukopisu soutěžní práce. 
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), 
přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) 
k přihlášce k přijímacímu řízení.  
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí 
o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení 
doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, 
který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. 
Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti 
vyhověno. 
 
7105R051 Historicko-literární studia  
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 
nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.  
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
7310R065 Ochrana hmotných památek + 7105R021 Historie  
Přijati budou a) uchazeči splňující podmínky pro prominutí přijímací zkoušky viz obor Kulturní 
dějiny, b) uchazeči, kteří vykonají úspěšně přijímací zkoušku a umístí se v pořadí podle počtu 
bodů do takového místa, které doplní celkový počet přijatých uchazečů na 40.  
 
7310R255 Slavistická studia zemí Evropské unie + 7105R021 Historie 
Přijati budou a) uchazeči splňující podmínky pro prominutí přijímací zkoušky viz obor Kulturní 
dějiny, b) uchazeči, kteří vykonají úspěšně přijímací zkoušku a umístí se v pořadí podle počtu 
bodů do takového místa, které doplní celkový počet přijatých uchazečů na 50.  
 
B7310 Filologie 
7310R189 Anglický jazyk pro odbornou praxi / 7310R190 Německý  jazyk pro hospodářskou 
praxi 
Kriteriem pro přijetí uchazečů je pořadí, jehož dosáhli součtem bodového ohodnocení písemné 
přijímací zkoušky. Ke studiu bude přijato 40 nejúspěšnějších uchazečů.  
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
B7507 Specializace v pedagogice 
7507R062 Anglický  jazyk – specializace v pedagogice 
Kriteriem pro přijetí uchazečů je pořadí, jehož dosáhli součtem bodového ohodnocení písemné 
přijímací zkoušky. Ke studiu bude přijato 40 nejúspěšnějších uchazečů.  
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
N6101 Filozofie  
6101T004 Filozofie 
Do celkového hodnocení přijímací zkoušky se započítávají i následující součásti, které jsou rovněž 
bodovány: celkový prospěch bakalářského studia (maximálně 30 bodů), bakalářská práce 
(maximálně 20 bodů), souhrnná známka z bakalářské zkoušky (maximálně 20 bodů). Výše 
stanovených bodů bude odpovídat prospěchovému hodnocení, tj. maximální počet bodů odpovídá 
hodnocení výborně. Celková součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 
20 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. 
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Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
 
6101T014 Religionistika 
Do celkového hodnocení přijímací zkoušky se započítávají i následující součásti, které jsou rovněž 
bodovány: zkouška z pramenného jazyka absolvovaná během bakalářského studia (např. arabština, 
sanskrt apod.- maximálně 10 bodů), celkový prospěch bakalářského studia (maximálně 20 bodů), 
bakalářská práce (maximálně 20 bodů), souhrnná známka z bakalářské zkoušky (maximálně 20 
bodů). Výše stanovených bodů bude odpovídat prospěchovému hodnocení, tj. maximální počet 
bodů odpovídá hodnocení výborně. Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, 
z nichž prvních 20 s nevyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.  
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
N6703 Sociologie  
6703T003 Sociální antropologie 
Celkový maximální počet dosažených bodů je 100. 
Pořadí uchazečů, kteří splnili předpoklady pro přijetí, je dáno součtem bodů ze všech výše 
uvedených částí. Kritériem pro přijetí uchazeče je jeho umístění do 20. místa v tomto pořadí. 
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
N7105 Historické vědy 
7105T035 Kulturní dějiny 
Na základě získaných bodů bude sestaveno pořadí, z něhož nejúspěšnějších 20 uchazečů bude 
přijato ke studiu. 
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 

N7503 Učitelství pro základní školy 
7503T006 Učitelství anglického jazyka 
Kriteriem pro přijetí uchazečů je pořadí, jehož dosáhli součtem bodového ohodnocení ústní 
přijímací zkoušky. Uchazeč, který z ústní zkoušky získá méně než 50 bodů, při přijímací zkoušce 
nevyhověl. Ke studiu bude přijato 20 nejúspěšnějších uchazečů. Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
N7507 Specializace v pedagogice 
7507T086 Resocializační pedagogika 
Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 45 s nejvyšším 
počtem bodů bude přijato ke studiu. Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
P6101 Filozofie 
6101V004 Filozofie 
Uchazeč je absolventem magisterského studia ve studijním programu filosofie. Ve výjimečných 
případech může přijímací komise uznat absolutorium magisterského studia v jiném studijním 
programu. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří obligatorní součást přílohy přihlášky 
k přijímací zkoušce. 
Uchazeč prokazuje aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, 
francouzština), případně jiného západního jazyka, který odpovídá navrhovanému projektu 
doktorské práce. Tuto znalost prokazuje vysvědčením o jazykové způsobilosti stanovené úrovně 
(zkouška na úrovni státní závěrečné zkoušky, např. CAE, CPE, DELF/DALF, FCE, TOEFL atd.), 
které přikládá k přihlášce nebo dodatečně předkládá u přijímací zkoušky. Pokud zmíněný atest 
nemá, je součástí přijímací zkoušky zkouška z jednoho západoevropského jazyka. Samotná výuka 
v doktorském studijním programu probíhá v češtině. Zahraniční uchazeči o studium, kteří 
neovládají češtinu, musí prokázat znalost toho světového jazyka, jakým se budou dorozumívat se 
svým předpokládaným školitelem. Jazyk vzájemné komunikace určuje školitel.  
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U uchazečů ze Slovenské republiky je možná vzájemná komunikace mezi školitelem a studentem 
česko-slovenská.  
K přihlášce ke studiu předkládá uchazeč v písemné podobě projekt své předpokládané budoucí 
doktorské práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 normovaných stran. Projekt obsahuje vymezení 
předmětu bádání, jeho odůvodnění, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné 
zdroje a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již 
dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. 
Výše zmíněné tři doklady (vzdělání, jazyková příprava, projekt doktorské práce) předkládá 
uchazeč v písemné podobě. Přijímací zkouška je ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří 
formou diskuse o předloženém projektu hloubku uchazečových znalostí a jeho orientaci ve 
filosofické problematice.  
Studenta nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit 
školitele. Formou hlasování stanoví komise výsledek přijímací zkoušky (vyhověl – nevyhověl) 
a stanoví pořadí uchazečů, kteří vyhověli. Celkový počet studentů, kteří mohou být na základě 
dosaženého pořadí přijati do doktorského studijního programu, se stanovuje na každý akademický 
rok zvlášť dle aktuálních možností. 
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
6101V014 Religionistika 
Předpokladem přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené magisterské studium v oboru 
religionistika či příbuzném humanitním oboru. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří 
povinnou součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní 
závěrečné zkoušky až v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může doklad 
o ukončeném magisterském studiu dodat nejpozději při přijímací zkoušce. 
Uchazeč přikládá k přihlášce ke studiu v písemné podobě důkladně zpracovaný projekt své 
disertační práce v rozsahu nejméně 5 normovaných stran a rovněž předkládá představu o 
nejvhodnějších metodách a časovém rozvrhu jeho realizace. Projekt musí obsahovat rovněž 
vymezení předmětu výzkumu, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a 
odbornou literaturu  k tématu. Uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již dříve 
zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. Dále spolu 
s přihláškou ke studiu v písemné podobě přikládá strukturovaný životopis.  
Během přijímací zkoušky uchazeč rovněž musí na základě rozboru cizojazyčného textu prokázat, 
že ovládá na požadované úrovni minimálně jeden světový jazyk, a dále jeden pramenný jazyk v 
případě, že si to žádá povaha disertační práce. 
Přijímací zkouška je  ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém 
projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci 
v současném rozvoji oboru. Dalším kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným 
zaměřením příslušné katedry a s odbornou specializací předpokládaného školitele. Uchazeče nelze 
přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele. Konzultaci 
o případných školitelích studentů doktorského studijního programu může poskytnout předseda 
oborové rady doktorského studia a vedoucí katedry.   
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 
 
P7105 Historické vědy 
7105V021 Historie 
Uchazeč je absolventem magisterského studijního programu Historické vědy nebo příbuzného 
magisterského programu. Ověřené doklady o ukončeném magisterském studiu jsou povinnou 
součástí přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní závěrečné zkoušky až 
v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může tyto doklady dodat nejpozději 
při přijímací zkoušce.  
K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč projekt své předpokládané budoucí doktorské práce 
v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran normovaného strojopisu. Projekt obsahuje vymezení 
předmětu výzkumu, zdůvodnění potřeby a využití jeho řešení, metodický postup a časový plán 
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řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké 
míry se daným tématem sám již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a 
přednáškové činnosti. Další přílohy přihlášky ke studiu tvoří strukturovaný životopis, soupis 
publikační činnosti a případně doklad o jazykové způsobilosti, zmíněný výše. 
Dalším kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zaměřením příslušné katedry, 
které je v případě doktorského studijního programu podrobněji specifikováno na internetových 
stránkách katedry historických věd.  
Přijímací zkoušky se nepromíjejí. 

 
j/      základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky uvedené v odstavci 1.3. 
 
1.2. Informace o výsledcích přijímacího řízení 
 

Počet podaných přihlášek a přihlášených 
uchazečů 

2244 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímacích zkoušek, vč. PZ v náhradním 
termínu 

2177 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky 
přijetí 

909 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky 
přijetí 

527 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez 
uchazečů přijatých až na základě 
přezkoumání 

825 

Počet uchazečů přijatých celkem 1003 

 
 
 Základní statistické charakteristiky 

 
Kriteria pro sestavení pořadí uchazečů: 
 
 

B6101 – Filozofie - Filozofie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

91 

Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) ústní zkouška 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

50 

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

50 50 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 15 22 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

18,8 20,48 
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B6101 – Filozofie - Religionistika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

70 

Počet variant zadání 2 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) 

50 + 20 
(15 humanitní vědomosti, 5 logika, 
10 terminologie, 20 religionistická                     
              látka) + (20 četba) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

70  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

50 + 20 38 + 15 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 18 + 5 26 + 4 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

16,28; 5,87 10,27; 4,5 

 
 
B6107 – Humanitní studia 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

419 

Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 45 min. 

Počet příkladů (úloh) 
50 + 50  

(50 společenské vědy + 50 studijní 
předpoklady) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

43 + 41 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 14 + 19 
 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

10,2; 7,91 
 

Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky 

0; 12; 16,4; 19; 21; 23; 25; 27; 29,2 
   0; 9,6; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 24 

 
 
B6703 – Sociologie - Sociální antropologie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

179 

Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) 50 + 50 
(50 historie + 50zeměpis) 
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Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

42 + 50 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 19 + 20 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

14,1; 14,8 
 

Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky 

0; 0; 18; 40; 46; 52; 59,2; 66; 74 

 
 
B7105 Historické vědy – Kulturní dějiny 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

107 

Počet variant zadání 2 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) 
50 + 50 

(50 test historie + 50 všeobecně 
kulturní test) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

50 + 50 50 + 50 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 29 + 23 11 + 17 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

12,68; 10,49 10,2; 11,85 

 
 
B7105 Historické vědy – Historicko – literární studia 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

170 

Počet variant zadání 2 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) 50 všeobecný test + 50 test z kulturní 
historie 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

39 + 42 33 + 38 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 15 + 18 19 + 26 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

10,94; 13,32 6,08; 7,76 
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Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky – 1.kolo 

0; 0; 0; 15; 18; 20,8; 23,; 24; 26 
      0; 0; 0; 18; 22; 24; 28; 30; 34 

 
 
B7105 Historické vědy – Spisová a archivní služba 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

53 

Počet variant zadání 2 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) 
50 + 50 

(50 test z historie + 50 všeobecně 
kulturní test) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100 

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

43 + 30 43 + 32 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 24 + 18 14 + 19 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

12,93; 9,44 9,07; 7,48 

 
 
B7105 Historické vědy – Ochrana hmotných památek + Historie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

79 

Počet variant zadání 2 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) 

50 + 50 
(50 orientace v historických 

událostech a jejich souvislostech a v 
odborné literatuře + 50 test 

studijních předpokladů) 
Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

50 + 34 50 + 50 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 19 + 19 27 + 19 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

12,01; 10,35 13,52; 10,47 

 
 
B7310 – Anglický jazyk pro odbornou praxi 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

296 
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Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 80 min. 

Počet příkladů (úloh) 100 (test) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

91 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 49 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

23,15 
 

Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky 

0; 36; 44; 49; 53; 58; 62; 67; 75 

 
 
B7310 – Německý jazyk pro hospodářskou praxi 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

93 

Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 80 min. 

Počet příkladů (úloh) 100 (test) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

92 99 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 47 43 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

26,85 25,07 

 
 
B7310 – Slavistická studia zemí EU + Historie  
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

22 

Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 60 min. 

Počet příkladů (úloh) 
50 + 50 + 50 

(50 test studijních předpokladů + 50 
historie + 50 cizí jazyk) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

150   

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

39 + 15 + 44 30 + 34 + 39 
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Průměrný výsledek přijímací zkoušky 11 + 5 + 15  

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

12,59; 5,52; 15,83 12,39; 6,99; 17,33 

 
 
B7507 – Anglický jazyk - specializace v pedagogice 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

200 

Počet variant zadání 1 

Doba na vypracování 80 min. 

Počet příkladů (úloh) 100 
(písemný test AJ) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

91 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 47 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

23,41 
 

Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky 

0; 33; 41; 46; 51,5; 55,4; 60; 66; 73 

 
 
N6101 – Filozofie - Filozofie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

34 

Počet variant zadání 1 

Počet příkladů (úloh) 
100 

(přijímací zkouška má charakter 
pohovoru, který je bodován) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100 

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

80 90 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 29 45 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

33,2 30,01 

 
 
N6101 Filozofie – Religionistika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

13 

Počet variant zadání 1 

Počet příkladů (úloh) 100 
(přijímací zkouška má charakter 
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pohovoru, který je bodován) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

89 100 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 56  

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

33,2 57,74 

 
 
N6703 Sociologie – Sociální antropologie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

56 

Počet variant zadání 2 

Doba na vypracování 60 min. písemná část + 30 min. ústní 
část 

Počet příkladů (úloh) 
50 + 15 + 35 

(50 test sociální antropologie + 15 
jazykový test + 35 projekt) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

42 + 13 + 35 42 + 14 + 35 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 18 + 5 + 16 31 + 9 +22 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

17,33; 4,9; 15,85 6,83; 3,34; 13,11 

 
 
N7105 Historické vědy – Kulturní dějiny 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

114 

Počet variant zadání 1 

Počet příkladů (úloh) 
100 

(přijímací zkouška má charakter 
pohovoru, který je bodován) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 95 

SD 82; REG 
90;GEN 88; DLK 
80; PKD 85; KHS 
80 
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Průměrný výsledek přijímací zkoušky 45 

SD 58; REG 
62;GEN 74; DLK 
41; PKD 52; KHS 
46 

 
Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

33,19 31,65; 32,51; 375; 
29,26; 36,39 

 
 
N7503 Učitelství pro ZŠ – Učitelství anglického jazyka 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

19 

Počet variant zadání 1 

Počet příkladů (úloh) 
100 

(přijímací zkouška má charakter 
pohovoru, který je bodován) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

 1.kolo 2.kolo 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

90 76 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 47 21 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

35,69 36,6 

 
 
N7507 – Specializace v pedagogice – Resocializační pedagogika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky 

136 

Počet variant zadání 1 

Počet příkladů (úloh) 
100 

(přijímací zkouška má charakter 
pohovoru, který je bodován) 

Nejlepší možný výsledek přijímací 
zkoušky 

100  

Nejlepší skutečně dosažený výsledek 
přijímací zkoušky 

98 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky 46 

Směrodatná odchylka výsledků přijímací 
zkoušky 

33,97 
 

Decilové hranice výsledku přijímací 
zkoušky 

0; 0; 28; 40; 49; 58; 72; 82; 87 

 



17 
 

Souhrnná tabulka 
 

Studijní 
program 

Počet přihlášených Počet účastníků 
zkoušky 

Splnilo podmínky 
přijetí 

Nesplnilo podmínky 
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Př
ija

to
 

Počet odvolání Přijato po odvolání 

Př
ija

to
 

C
E

L
K

E
M

/s
ku

te
čn

ě 
na

st
ou

pi
lo

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

Pr
ez

en
čn

í 

K
om

bi
no

va
ná

 

C
el

ke
m

 

B6101 115 
78 

x 183 91 
70 

x 161 54 
53 

x 107 42 
21 

x 63 0 x 0 54 
53 

x 107 107 2 
1 

x 3 1 x 1 108/87 

B6107 419 
 

x 419 419 x 419 71 x 71 70 x 70 0 x 0 
 

71 x 71 71 67 x 67 15 x 15 83/63 

B6703 179 x 179 179 X 179 91 x 91 53 x 53 0 x 0 91 X 91 91 17 x 17 10 x 10 101/82 

B7105 108 
170 
64 
79 

x 421 107 
170 
53 
79 

x 409 70 
71 
53 
58 

x 252 19 
52 
7 
13 

x 91 0 
 

x 0 
 

70 
71 
53 
58 

x 252 252 2 
6 
8 
1 

x 17 0 
3 
5 
0 

x 8 260/184 

B7310 296 
93 
44 

x 433 
 

296 
93 
23 

x 412 
 

55 
58 
24 

x 137 36 
18 
6 

x 61 0 x 0 55 
58 
24 

x 137 137 57 
 

x 36 36 x 36 173/126 

B7507 201 x 201 200 x 200 64 x 64 27 x 27 0 x 0 64 x 64 64 0 x 0 17 x 17 81/47 

N6101 34 
13 

x 47 34 
13 

x 47 20 
9 

x 29 14 
4 

x 18 0 x 0 20 
9 

x 29 29 0 x 0 0 x 0 29/27 

N6703 64 x 64 56 x 56 30 x 30 34 x 34 0 x 0 30 x 30 30 0 x 0 0 x 0 30/27 

N7105 114 x 114 114 x 114 59 x 59 55 x 55 0 x 0 59 x 59 59 3 x 3 0 x 0 59/56 

N7507 136 x 136 136 x 136 40 x 40 38 x 38 0 x 0 40 x 40 40 28 X 28 7 x 7 47/40 

N7503 19 x 19 19 x 19 10 X 10 9 x 9 0 x 0 10 x 10 10 0 x 0 0 x 0 10/10 

P7105 12 8 20 11 7 18 10 4 14 2 4 
 

6 0 0 0 10 4 
 

14 14 0 0 0 0 0 0 14/14 

P6101 2 
3 

1 
1 

7 2 
2 

1 
1 

6 2 
2 

1 
1 

6 
 

0 
0 

0 
0 

0 0 
0 

0 
0 

0 2 
2 

1 
1 

6 6 0 
0 

x 0 0 
0 

x 0 6/6 
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Příloha č. 1 – zadání přijímacích zkoušek: 
 
 

Studijní program: B6101 Filozofie, obor: Religionistika 
 
I. část – obecné vědomosti    
V této části testu je 15 otázek. Zakroužkujte u každého čísla otázky jednu správnou odpověď 
z nabídky a, b, c. Pokud se zmýlíte a chcete se opravit, označte jasně a jednoznačně v každém 
jednotlivém případě, kterou odpověď pokládáte za správnou. Za každou správně zodpovězenou 
otázku dostáváte 1 bod, celkem z této části 15 bodů.  

 
1) Spisovatel Franz Kafka 

a) v  knize Devět bran upozornil na svůj  židovský původ                                             
b) svá díla psal v německém jazyce                                                                             
c) se narodil v Praze                                                                                                      
 

2)  Spis Fenomenologie ducha napsal 
a) Georg Wilhelm Friedrich Hegel                                                                                
b) Edmund Husserl                                                                                                        
c) Jan Patočka                                                                                                              

 
3)  Karel IV. 

a) byl císařem Svaté říše římské                                                                                
b) byl panovníkem z dynastie Přemyslovců                                                                  
c) odmítal vydat Mistra Jana Husa kostnickému koncilu                                               
 

4)  Česká republika vznikla 
d) 28.10.1918                                                                                                                  
e) 17.11.1989                                                                                                                  
f) 1.1.1993                                                                                                                   

 
5)  Giordano Bruno 

a) se proslavil výrokem „… a přece se točí.“                                      
b) byl r. 1600 upálen za své názory považované za bludné    
c) byl členem františkánského řádu  

 
6)  Charta 77 

a) byl dokument požadující, aby komunistický režim dodržoval své vlastní zákony  
b) byla ilegální politická strana vzniklá r. 1977                                                             
c) byla výzva ke svržení totalitního režimu, kterou podepsalo 77 představitelů různých 

protikomunistických organizací 
 

7)  Autorem spisu Světová revoluce byl 
a) Karel Marx                                                                
b) Tomáš Garrigue Masaryk                                         
c) Felix Edmundovič Dzeržinskij   

 
8)  Maďarsko sousedí 

a)  s Českou republikou                      
b)  s Rumunskem                                    
c)  se Slovinskem  

 
9) Rakousko-Uhersko vzniklo roku 
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a) 1621                                                 
b) 1804                                            
c) 1867 

 
10)  Autorem slavného portrétu pod názvem Mona Lisa je  

a) Leonardo da Vinci   
b) Michelangelo Buonaroti            
c) Raffael Santi 

 
11)  Joseph Haydn byl 

a) německý filozof                   
b) švýcarský politik                  
c) rakouský hudební skladatel          

 
12) Posledním císařem rakousko-uherským byl 

 a) Ferdinand V.  
 b) František Josef I.  
 c) Karel I.  
 

13)  Pátá symfonie Ludwiga van Beethovena je zvána 
     a) Patetická 
     b) Nedokončená 
     c) Osudová 
 

14) Členským státem Evropské unie není 
 a) Norsko 
 b) Švédsko 
 c) Dánsko 

 
15) Českými nositeli Nobelovy ceny byli 

 a) Jaroslav Seifert a Otto Wichterle 
 b) Jaroslav Seifert a Jaroslav Heyrovský 
 c) Karel Čapek a Jaroslav Heyrovský 

                                                                     
                                        
II. část – vědomosti z religionistiky  
V této části testu je 20 otázek. Zakroužkujte u každého čísla otázky jednu správnou odpověď 
z nabídky a, b, c. Postup je stejný jako v I. části. Za každou správně zodpovězenou otázku dostáváte 
1 bod, celkem z této části 20 bodů.  
 
1) Původní jazyky bible jsou   

a) hebrejština, aramejština a řečtina         
b) hebrejština, řečtina a latina                        
c) žádný z původních jazyků není znám       

 
2) Pravoslavná církev je největší z tamních církví 

a) v Srbsku                                                                                                          
b) na Slovensku                                                                                                    
c) na Maltě                                                                                                           

 
3) Jan Hus  

a) byl katolický kněz                                                                                              
b) byl protestantský kazatel                                                                                    
c) nebyl členem žádné církve     
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4) Jako evangelisté jsou označováni 

a) Matouš, Marek, Lukáš a Jan                          
b) Petr a Pavel                                                   
c) Jan Křtitel, Jan Zlatoústý a Josef                  

                                                                                
5) Muslimové mají věřit, že  

a) není boha kromě Boha                                                                                     
b) že Muhammad je spasitelem světa                                                                    
c) Ježíš není prorokem                                                                                           

 
6) Papež je obecně uznáván za 

a) hlavu státu Vatikán                                                                                           
b) nejvyššího představitele všech křesťanů                                                         
c) neomylného učitele pravd víry                                                                         
 

7) Podle Sigmunda Freuda je náboženství 
a) opium lidu                                                                                                              
b) kolektivní neuróza                                                                                                
c) významný pomocník při terapii duševních poruch                                                

 
10)  Konat bohoslužbu bez povolení státního úřadu bylo za komunistického režimu 

a) možné přibližně stejně jako dnes                                                                              
b) formálně povoleno, ale v praxi s tím byly problémy                                                  
c) oficiálně trestným činem                                                                                         

 
11)  Římští katolíci představují v Česku podle sčítání lidu zaokrouhleně 

a) 5% všech obyvatel                                                                                                   
b) 27% všech obyvatel                                                                                                
c) 72% všech obyvatel                                                                                          

 
12)  Náboženská společnost svědků Jehovových 

a) nepoužívá Bibli                                                                          
b) není dnes registrována, protože odmítá transfuzi krve                                      
c) je podle posledního sčítání lidu čtvrtou nejpočetnější náboženskou společností u nás    

 
13) Jóga má kořeny 

a) v hinduismu                                                    
b) v buddhismu                                                  
c) v islámu                                                         

 
14) Mezi křesťanské církve nepatří 

a) římskokatolická církev                                    
b) pravoslavné církve                                         
c) scientologická církev                                      

 
15) Islámským státem není 

a) Írán                                                                  
b) Lýbie                                                               
c) Nepál                                                              

 
16)  Jan Ámos Komenský byl                                         

a) kališnický biskup                             
b) biskup Jednoty bratrské    
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c) biskup luterské církve       
 
17)  K bohům antického řeckého náboženství nepatřil 

a) Apollon                       
b) Dionysos                    
c) Varuna                   

 
18) Gregoriánský chorál 

a) je tradiční liturgický zpěv latinské církve            
b) je jiný název pro barokní církevní hudbu            
c) vznikl v Německu v době reformace                  

 
19)  Zákonem stanoveným úkolem odboru církví Ministerstva kultury ČR je 

a) boj proti sektám                                                                                 
b) povolování činnosti náboženských společností                                
c) péče o finanční podporu státu církvím                                         
 

20) Původním Japonským národním náboženstvím je 
a) aikidó                                                                      
b) šintó                                                                        
c) bušidó                                                                     

 
  
III. část – logické uvažování                                                                           
V této části testu je 5 problémů. Zakroužkujte u každého čísla otázky jedno správné řešení 
z nabídky a, b, c. Postup je stejný jako v I. a II. části. Za každé správné řešení dostáváte 1 bod, 
celkem z této části 5 bodů.  
 
1) Vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova hlasitý 
    a) klidný 
    b) tichý 
    c) zamlklý 
 
2) Vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova spánek 
    a) čilost 
    b) bdění 
    c) nespavost  
 
3) Vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova obšírně 
    a) stroze 
    b) jednoduše 
    c) stručně 
 
4) Nelze rozhodnout o pravdivosti této teze 
    a) Ve vesmíru jsou planety, na kterých je život. 
    b) Delfíni myslí. 
    c) Teď právě lžu. 
 
5) Která z dále uvedených vět je negací věty „V některých náboženstvích se setkáváme 
s fundamentalismem“? 

a) Ve všech náboženstvích se setkáváme s fundamentalismem. 
b) V některých náboženstvích se nesetkáváme s fundamentalismem. 
c) V žádném náboženství se nesetkáváme s fundamentalismem. 
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IV. část Terminologie humanitních věd 
V této části testu je uvedeno 10 výrazů užívaných v humanitních oborech. Zakroužkujte z verzí a, b, 
c jeden výraz, která je danému termínu významově nejblíže. Za každé správné řešení dostáváte 1 
bod, celkem z této části 10 bodů.  
 
1) Reedice 

a) úprava textu 
b) nové vydání 
c) další čtení 
 

2) Monismus 
a) uznávání jediného Boha 
b) uznávání jediné podstaty 
c) náboženství uznávající Boha nebo bohy 
 

3) Fikce 
a) zdání 
b) dojem 
c) představa 
 

4) Nuncius 
 a) nejstarší z kardinálů 
 b) diplomatický zástupce Svatého stolce 
 c) velvyslanec nějakého státu ve Vatikánu 
 

5) Pejorativní 
 a) hanlivý 
 b) pochvalný 
 c) nezaujatý 
 

6) Komplementární 
 a) doplňující  
 b) úplný 
 c) zavedený 
 

7) Transkripce 
 a) popis 
 b) přenos do jiného typu písma  
 c) přepis z jiného písma podle výslovnosti 
 

8) Konspirace  
 a) vnuknutí 
 b) spiknutí 
 c) nádech 
 

9) Extrovert 
 a) člověk s menším množstvím hlubších vztahů 
 b) člověk s větším množstvím povrchnějších vztahů  
 c) znalec 
 

10) Transcendence  
 a) skutečnost přesahující náš svět 
 b) překročení pravidel 
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 c) bytost dokonalejší než člověk 
 
 

Studijní program: B6107 Humanitní studia, obor: Humanitní studia 
 
1) Spis „Přirozený svět jako filosofický problém“ je dílem: 

a) T. G. Masaryka 
b) J. A. Komenského 
c) J. Patočky 
d) E. Rádla 

 
2)  Zkratka OECD označuje: 

a) Mezinárodní organizaci pro ochranu dětských práv 
b) Organizace pro udržení rozdílů ve výchově a kultuře 
c) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
d) Organizace spojených států pro výchovu, vědu a kulturu  

 
3) Pedagogický směr, který podřizuje cíle výchovy a vzdělání zcela individuálním potřebám 

a zájmům dítěte, se nazývá: 
a)  egocentrismus 
b)  pedocentrismus 
c)  individualismus 
d)  manipulativní pedagogika 

 
4) Kompetenční minimum je: 

a )  soubor vědomostí a dovedností vytvářejících základní způsobilost pro výkon určité 
profese 

b)  soubor jazykových znalostí a dovedností umožňujících mluvčímu realizovat různé 
komunikační strategie 

c)  dosažení potřebné úrovně v písemném testu 
d)  minimum znalostí potřebných k přechodu do dalšího ročníku školy 

 
5) V případě rozporu mezinárodní smlouvy, kterou Česká republika přijala, se zákony ČR, 

bude mít přednost: 
a)   vždy mezinárodní smlouva 
b)   vždy zákony České republiky 
c)   mezinárodní smlouva, pokud tato byla přijata i Radou bezpečnosti OSN  
d)   rozhodne se podle data vydání – přednost má novější akt 

 
6) Vzdělávací standardy jsou: 

a)  předem stanovené vzdělávací postupy při řešení problémů 
b)  požadavky na učitele jako předpoklad jeho kvalifikace 
c)  pravidla komunikace mezi učitelem a žákem 
d)  cílové požadavky na žáka 

 
7) Autorem díla „Etika Nikomachova“ je: 

a) Platón 
b) Aristoteles 
c) Kant 
d) Nikomachos 

 
8)  Burn-out efekt je: 

a)   efekt očekávání, sebenaplňující se předpoklad 
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b)   efekt, kdy člověk posuzuje jiného člověka na základě prvního dojmu 
c)   pojem analogický syndromu vyhoření 
d)   entusiasmus zaměřený k profesi 

 
9) Hudební skladatel, který napsal operu „Jakobín“ je: 

a) Antonín Dvořák 
b) Bedřich Smetana 
c) Bohuslav Martinů 
d) Leoš Janáček 

 
10)  Surdopedie je označení: 

a)  sexuální deviace zaměřené na nedospělé chlapce 
b)  degenerativního onemocnění klenby chodidla 
c)  části dětského lékařství – pediatrie 
d)  části speciální pedagogiky 

 
11)  Obsahem speciální didaktiky je: 

a)  problematika vzdělávání dětí s některými psychickými, tělesnými a sociálními poruchami 
b)  výzkum výchovných a vzdělávacích možností dětí mimořádně nadaných 
c)  problematika výuky jednotlivých učebních předmětů 
d)  problematika specifických vývojových zvláštností adolescence 

 
12)  Malíře Salvadora Dalí lze považovat za představitele: 

a)  funkcionalismu 
b)  romantismu 
c)  impresionismu 
d)  surrealismu 

 
13)  Redistribuce znamená: 

a) znovuzačlenění 
b) znovuuvedení do úřadu 
c) žaloba na vydání věci 
d) přerozdělování 

 
14)  Kognitivní teorie jsou v oblasti  vzdělávání a výchovy zaměřeny zejména: 

a)  na osvojení konkrétních způsobů chování  
b)  na rozvíjení komunikativních strategií 
c)  na rozvíjení informačních dovedností 
d)  na změnu stylu uvažování 

 
15)  Tzv. „spor o universálie“ je ústředním tématem filosofie: 

a) středověké 
b) novověké 
c) postmoderní 
d) renesanční 

 
16)  Označte autora následujících veršů: 

„Zrcátko v malém oválu 
ztrácelo stříbro pomalu, 
až bylo nakonec slepé. 
Půl života snad bezmála 
maminka se v něm česala. 
kdys ukazovalo lépe…“ 

a)   František Halas 
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b)   Jiří Wolker 
c)   Jaroslav Seifert 
d)   J. V. Sládek 

 
17)  Kolik existuje trojciferných čísel, jež lze zapsat pouze užitím cifer 2, 4, 6 a 8 ? 

a)   24 
b)   56 
c)   64 
d)   81 

 
18)   Jaké je sídelní město Krajského úřadu Středočeského kraje? 

a)   Kolín 
b)   Mladá Boleslav 
c)   Praha 
d)   Benešov 

 
19)  Faksimile je: 

a) rodokmen 
b) elektronický faxový dopis 
c) věrná napodobenina originálu 
d) vlastnoruční podpis 

 
20)  Z Košic letí letadlo směrem do Prahy. O 20 minut později vyletí z Prahy letadlo směrem 

do Košic. Obě letadla letí stejnou rychlostí. Které letadlo bude blíž Košicím v okamžiku 
jejich setkání? 
a)  letadlo, které vyletělo z Košic 
b)  obě letadla budou od Košic vzdálena stejně 
c)  letadlo, které vyletělo z Prahy 
d)  letadlo, které urazí delší trasu 
e)  letadlo, které vyletělo o 20 minut později 

 
21)  Kaple sv. Kříže se nachází: 

a) v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích 
b) v chrámu sv. Víta v Praze 
c) na Bílé Hoře 
d) na Karlštejně 

 
22)  Andragogická didaktika se zabývá: 

a) vzděláváním a výchovou středoškoláků 
b) didaktickou problematikou vzdělávání  dospělých 
c) vzděláváním a výchovou  dětí se zvláštními výchovně-vzdělávacími potřebami 
d) didaktikou odborných předmětů 

 
23)  Autorem následujícího textu je: 

„Milá Olgo, 
dnes jsem dostal dopis z Hradce Králové, který Ty jsi už jistě taky dostala a z něhož vyplývá, 
že se pro změnu chystá cosi proti Hrádečku…“ 

a)  Václav Havel 
b)  Karel Čapek 
c)  Václav Malý 
d)  Karel Schwarzenberg 

 
24)  Sociální exkluze označuje: 

a) synonymum slova sociální začleňování 
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b) antonymum slova sociální vyloučení 
c) opositum slova sociální  inkluze 
d) synonymum slova sociální participace 

 
25)  Pojem „koedukace“ označuje: 

a) soudně  nařízenou ústavní převýchovu  
b) společné vzdělávání dětí různého věku a sociálního původu 
c) cizí slovo pro pojem Učící se škola 
d) společné vzdělávání dívek a chlapců 

 
26)  Chudobu můžeme úzce spojit s pojmem: 

a) deprivace 
b) pacemaker 
c) pontifikace 
d) deminutivum 

 
27) Jaká je pravděpodobnost, že sudé číslo, které padlo na hrací kostce, je dvojka? 

a) 
6
1  

b) 
4
1  

c) 
3
1  

d) 
2
1  

 
28)  Mezi předsokratovské filosofy nepatří: 

a) Anaximandros 
b) Pythagoras 
c) Marcus Aurelius 
d) Hérakleitos 

 
 
29)  Může být poslanec parlamentu současně ministrem vlády ČR? 

a)  ano 
b)  ne 
c)  ano, ale po dobu výkonu funkce ministra je výkon jeho poslaneckého mandátu pozastaven 
d)  ne, pokud nezíská souhlas většiny poslanců 

 
30) Mezi základní principy sociální politiky nepatří: 

a) spravedlnost 
b) subsidiarita 
c) solidarita 
d) kolektivismus 

 
31) Součástí veřejného práva není: 

a)  trestní právo 
b)  obchodní právo 
c)  správní právo 
d)  ústavní právo 

 
32)  Problémové vyučování je: 

a)  vyučování probíhající v nevyhovujících podmínkách 
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b)  vyučování, které vychází ze stanovení a řešení problémových úkolů 
c)  výuka, která se zabývá výchovou a vzděláváním problémových žáků 
d)  programovaná výuka založená na využití učících strojů 

 
33)  Hlavním účelem poslední návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze bylo: 

a)  podepsání dohody o umístění radaru v Brdech 
b)  podepsání dohody o bezvízovém styku mezi USA a ČR 
c)  schválení dohody o zlepšení klimatu – tzv. Pražské výzvy 
d)  podepsání dohody mezi USA a Ruskem o odzbrojení 

 
34)  Katyň je vesnice v Rusku, ve Smolenském oblasti, která v roce 1940 vstoupila do dějin: 

a)  katyňským ujednáním (podepsáním dohody mezi Sovětským svazem a Polskem o    
odzbrojení) 
b)   zkouškami ruských jaderných zbraní 
c) katyňským masakrem (povražděním polských válečných a civilních zajatců vězněných 
v sovětských koncentračních táborech) 
d)   pádem polského vládního letounu na palubě s polskými vládními činiteli 

 
35)  Nejvyšším současným představitelem katolické církve je: 

a)  papež Jan XXIII. 
b)  arcibiskup Dominik Duka 
c)  papež Benedikt XVI. 
d)  patriarcha Kryštof 

 
36)  800 stříbrných mincí má stejnou hodnotu jako 100 zlatých. 100 stříbrných má stejnou 

hodnotu jako 250 měděných. Kolik zlatých má stejnou hodnotu jako 100 měděných? 
a)   5 
b)  10 
c)  15 
d)  20 

 
37)  Řeč jako zvukový projev člověka je úzce spojen s jeho: 

a)  specificky získanými dovednostmi 
b)  vlastnostmi 
c)  vůlí 
d)  myšlením 
 

38) Všeobecná světová výstava Expo 2010 se koná ve městě: 
a)  Tehran 
b)  Copenhagen 
c)  Shanghai 
d)  Stockholm 

 
39)  Déletrvající citové stavy označujeme také jako: (označte všechny správné odpovědi) 

a)   nálady 
b)   neurózy 
c)   rozpoložení 
d)  dojmy 

 
40)  Napište jméno krajského města v České republice, které leží na soutoku 4 řek: 
 
………Plzeň………………………………………………………………………………. 
 
41)  Příkladem charakterových vlastností jsou: (označte všechny správné odpovědi) 



28 
 

a)  spolehlivost 
b)  zdvořilost 
c)  svědomitost 
d)  statečnost 

 
42)  Kterou z následujících dvojic tvoří myslitelé, kteří se ve skutečnosti nikdy nemohli setkat? 

(označte všechny správné odpovědi) 
a)  J. Hus  - J. A. Komenský 
b)  J. A. Komenský – R. Descartes 
c)  Platón – Aristotelés 
d)  Aurelius Augustinus – T. Akvinský 

 
43)  Následující věty přeložte do 2 z následujících vybraných světových jazyků: (buď 

angličtina, nebo němčina, nebo francouzština, nebo španělština, nebo ruština)   (jiné jazyky 
není možné použít) 

 
„Chci být úspěšným studentem na filozofické fakultě. Musím složit maturitu a potom si vybrat 
pro sebe ten nejlepší obor. “ 
překlad A) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................ 
překlad B) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
Bodování: 
= body za nesprávné odpovědi se neodečítají 
 
Otázky č. 1 až č. 38  = za 1 bod 
Otázky č. 39 až 42  = za 2 body 
Otázka č. 43   = za 4 body -  při správném překladu do  dvou  jazyků 
   = za 3 body – při nepřesnostech v překladu do dvou  jazyků 
   = za 2 body – při správném překladu do jednoho jazyka 
   = za 1 bod   – při nepřesném překladu do jednoho jazyka 

= za 0 bodů – ostatní (žádný překlad, zcela chybný překlad,  
významově zcela odlišný překlad apod.) 

   
 

 
Studijní program: B6703 Sociologie, obor: Sociální antropologie 
 
Test historie  
1. Pojem  folklór označuje: 

   a)  soubor artefaktů hmotné lidové kultury 
   b)  slovesný, hudební, dramatický a taneční lidový projev  

          c)  středověkou uměleckou literaturu 
 
2. Termín přechodový rituál  označuje: 
          a) rituální úkon, jímž se mění status jedince ve společnosti  

    b) přechodná etapa ve vývoji společnosti 
          c) úkon majících ovlivnit skutečnost ve prospěch jedince či celku 
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 3.   Jako etnocentrismus označujeme: 
          a) umístění etnika v centru kulturního dění 
          b) proces formování a vzniku etnických skupina 
          c)  tendenci hodnotit všechny jevy z hlediska tradic a hodnot vlastní skupiny  
 
 4.   Pojmem  svatá rodina   jsou označováni: 
          a) sv. Anna, Jan Křtitel, Maří Magdaléna 
          b) sv. Josef, Panna Marie, Ježíš Kristus  
          c) dvanáct apoštolů 
 
 5.    První skanzen na našem území byl vybudován ve: 
          a) Strážnici 
          b) Kouřimi 
          c)  Rožnově pod Radhoštěm  
 
 6.    Označte pojem, který do uvedené skupiny nepatří: 
           a) antropologie 
           b) psychologie  
          c) etnologie 
 
 7.    Označte nejstarší náboženství z uvedené skupiny: 
           a) židovství  
           b) islám 
           c) křesťanství 
 
 8.   Prvním historicky doloženým českým knížetem byl: 
           a) sv. Václav 
           b) Vratislav 
           c) Bořivoj  
 
 9.   Nejstarší českou kronikou je kronika: 
           a) tak řečeného Dalimila 
           b) Václava Hájka z Libočan 
           c) kanovníka Kosmase  
  
10.  Se kterým z uvedených panovníků se nemohl setkat přemysl otakar ii: 
            a)  Rudolfem  Habsburským 
            b)  Ferdinandem Aragonským  
            c)   Otou Braniborským 
 
11.  Habsburská dynastie nastoupila na český trůn v roce: 
            a) 1310 
            b) 1456 
            c) 1526  
 
12.   Vlastenecké muzeum, jako předchůdce národního muzea v praze bylo založeno v roce: 
            a) 1818  
            b) 1848 
            c)  1898 
 
13.   Označte uspořádanou dvojici, jejíž členové k sobě nepatří: 
             a) Abel Tasman/Giacomo Casanova   
             b) Amerigo Vespucci/Kryštof Kolumbus 
             c)  Francis Drake/John Morgan 
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14.   Dobyvatelem říše aztéků byl: 
             a) Francisco Pizarro 
             b) Hernán Cortés   
             c)  James Cook 
 
15.   Třicetiletá válka byla ukončena v roce: 
              a) 1645 
              b) 1647 
              c)  1648    
 
16.    Příslušníci zvláštních  oddílů kontroverzního vojevůdce císařovny marie terezie barona 
františka trencka se nazývali: 
              a) panduři   
              b) hajduci 
              c) banderovci   
 
17.    Rakousko se prohlásilo neutrálním státem v roce: 
               a) 1945 
               b) 1955   
               c)  1966 
 
18.  Benjamin netanjahu je význačným politikem v: 
             a) USA 
             b) Velké Británii 
             c)  Izraeli   
 
19.  Maoistická teroristická organizace „světlá stezka“ operovala na uzemí: 
               a) Chile 
               b) Peru   
               c)  Brazílie 
 
20.  Arabská televizní stanice al-arabíja vysílá z území: 
                a) Sýrie 
                b) Egypta 
                c)  Saudské Arábie   
 
21.   Náboženské hnutí taliban vládlo v: 
                a) Iránu 
                 b) Afganistánu   
                 c) Pakistánu 
 
22.   Zkratka ira označuje: 
                 a) Irskou republikánskou agendu 
                 b) Irskou republikánskou armádu   
                 c)  Irskou revoluční armádu 
 
23.    Označte uspořádanou dvojici jejíž členové k sobě nepatří: 
                 a) Valoni/Vlámové 
                 b) Katalánci/Galicijci 
                 c)  Portugalci/Španělé   
 
24.      Silvio berlusconi je politikem: 
                  a) rumunským 
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                  b) španělským 
                  c) italským   
 

25. Která číslovka vyjadřuje počet jazyků jimiž se hovoří ve švýcarsku: 
                    a) 2 
                    b) 3 
                    c) 4   
 
 
Test geografie 
 

1. Nejdelší řekou světa je: 
a) Amazonka 
b)  Nil  
c)  Jenisej 

 
2. Největším ostrovem světa je: 
             a) Nová Guinea 
             b) Kalimantan 
             c) Grónsko  
 
3. Největším státem světa je: 

a) Čína 
b) USA 
c) Kanada  
 

4. Nejméně zalidněným státem světa je: 
a) Austrálie 
b) Mongolsko  
c) Maroko 

 
5. Nejbohatším státem světa je: 

a) Švýcarsko 
b) USA 
c) Lucembursko  

 
6. Nejrozšířenějším jazykem světa je: 

a) angličtina 
b) čínština  
c) španělština 
 

7. Označte uspořádanou dvojici jejíž členové k sobě nepatří: 
a) Španělsko/Andalusie 
b) Německo/Bavorsko 
c) Francie/Sardinie  

 
     8.   Nejmenším evropským ministátem je: 

a) San Marino 
b) Vatikán  
c) Monte Carlo 
 

8. Nejmenším slovanským jazykem je: 
a) srbština 
b) slovinština 
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c) lužická srbština  
 

9. Mezi románské jazyky nepatří: 
a) fríština  
b) retorománština 
c) sardština 

 
10. Písmo vzniklé na staroslověnském základě, nikoliv latinku dodnes používají: 

a) Chorvati 
b) Slovinci 
c) Bulhaři  

      
11. Beringova úžina odděluje: 

a) Austrálii od Tasmánie 
b) Asii od Ameriky  
c)  Japonsko od asijské pevniny 
 

12. Hlavním náboženstvím v indii je: 
a) hinduismus  
b) islám 
c) buddhismus 

      
13. Určete uspořádanou dvojici jejíž členové k sobě patří: 

a) Masajové/Afrika  
b) Irokézové/Jižní Amerika 
c)   Maoři/Asie 

 
14. Jméno politika nelsona mandely je spjato s: 

a) Nigerií 
b) Zimbabwe 
c) Jihoafrickou republikou  

     
15. Muammar kaddáfí je šéfem státu: 

a) Libérie 
b) Libye  
c) Libanonu 

 
16. Vitus bering byl dánský námořník ve službách: 

a) Anglie 
b) Francie 
c) Ruska  

 
17. Francois duvalier byl diktátorem : 

a) v Belize 
b) na Haiti  
c) v Dominikánské republice 
 

     18.  Socha polárníka jana „eskymo“ welzla se nachází: 
 a) v Zábřehu  
 b) v Olomouci 
 c)  v Přerově 
 

18.  Jako druhý v pořadí obeplul v 16. Století zeměkouli: 
a) Walter Raleigh 
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b) Jean de Fleury 
c) Francis Drake  
 

19. Na kterém karibském ostrově se nacházejí dva státy: 
a) Jamajce 
b) Santo Domingu  
c) Portoriku 
 

20. Dnešní americkou metropoli new york založili původně: 
a) Angličané 
b) Francouzi 
c) Holanďané  

 
21. Míšenec afričana a americkěho indiána se nazývá: 

a) mestic 
b) zambo  
c) mulat 

 
22. Neznámá a neprobádaná území se na starých antických a středověkých mapách 

označovala slovy: 
a) Tady dávají lišky dobrou noc 
b) Tady nic není 
c) Tady jsou lvi 

   
23. Roald amundsen (pohřešován od 19. 6. 1928) byl polárním badatelem  ze: 

a) Švédska 
b) Norska  
c) Dánska 
 

24. Starším názvem eskymáci bylo označováno etnikum: 
a) Inuitů  
b) Čukčů 
c) Kamčadalů 

 
25. Autorem cestopisu „výlet do španěl“ je: 

a) Eduard Bass 
b) Egon Ervín Kisch 
c) Karel Čapek  

    
 

 
Studijní program: B7105 Historické vědy7105, obor: Historicko-literátní studia 

 
I. Literární historie 
Za každou správnou odpověď získáváte 2 body, vždy jen jedna varianta je správná, žádné body se 
neodčítají! 
 
Česká literatura: 
1. Text Jindřicha Chalupeckého Svět, v němž žijeme se stal uměleckým manifestem 
a) májovců 
b) Devětsilu 
c) Skupiny 42 
 
2. Almanach Ruch byl vydán roku 
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a) 1818 
b) 1868 
c) 1918 
 
3. Režisérem filmové adaptace románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy byl 
a) Juraj Herz 
b) Vojtěch Jasný 
c) Jiří Menzel 
 
4. Časopis Tvář 
a) vycházel na přelomu 19. a 20. století 
b) vycházel v 60. letech 20. století 
c) vychází v současnosti 
 
5. Kronika tak řečeného Dalimila pochází 
a) z počátku 12. století 
b) z počátku 14. století 
c) z počátku 16. století 
 
6. Divadelní hra Václava Havla Odcházení měla roku 2008 světovou premiéru 
a) v Divadle na Vinohradech 
b) v Národním divadle 
c) v divadle Archa 
 
7. Laureátem Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2010 se stal 
a) Jáchym Topol 
b) Milan Kundera 
c) Josef Škvorecký 
 
8. „Láska je jako večernice / plující černou oblohou / Zavřete dveře na petlice! / Zhasněte 
v domě všechny svíce / a opevněte svoje těla / vy / kterým srdce zkameněla“ 
Autorem básně, z níž pochází uvedený úryvek, je 
a) Vítězslav Nezval 
b) Václav Hrabě 
c) Josef Kainar 
 
 
Světová literatura: 
1. Román Kena Keseyho One Flew Over The Cuckoo´s Nest (Přelet nad kukaččím hnízdem) je 
v češtině vydáván pod názvem 
a) Vyhoďme ho z kola ven 
b) Vítejte do Zlých časů 
c) Spolčení hlupců 
 
2. Autorem prózy Smrt v Benátkách je 
a) Franz Kafka 
b) Thomas Mann 
c) Robert Musil 
 
3. Když jedné zimní noci cestující je 
a) název prózy Itala Calvina 
b) část slavné úvodní věty románu Jméno růže Umberta Eca 
c) název italského festivalu experimentální dramatické tvorby 
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4. Podle Laclosova románu v dopisech Nebezpečné známosti natočil režisér Miloš Forman film 
a) Valmont 
b) Amadeus 
c) Goyovy přízraky 

 
5. Bjørnson je  
a) jméno postavy, která se objevuje v několika hrách norského dramatika Henrika Ibsena 
b) příjmení norského spisovatele, který tvořil ve 2. polovině 19. století 
c) název nejvýznamnější skandinávské ceny v oblasti kinematografie (obdoba amerických 
„Oscarů“) 
 
6. MASOLIT je 
a) název literární skupiny působící v meziválečném období v Brně 
b) název polské nadace podporující mladé spisovatele 
c) název literární asociace v románu Michaila Afanasjeviče Bulgakova Mistr a Markétka 
 
 
7. „Člověk musí být pořád opilý. V tom je celý vtip – toť jediná otázka. Abyste necítili, jak 
hrůzné břímě času láme vám bedra a sráží vás k zemi, musíte se ustavičně opíjet. Ale čím? 
Vínem, poezií nebo ctností – čím vám libo. Opíjejte se však!“ 
Autorem textu, z něhož pochází uvedený úryvek, je 
a) Oscar Wilde 
b) Charles Baudelaire 
c) Allen Ginsberg 
 
II. Teorie literatury 
Za každou správnou odpověď získáváte 2 body, vždy jen jedna varianta je správná, žádné body se 
neodčítají! 
 
1. Polysémie  znamená 
a) mnohoznačnost jazykových výrazů v literárním díle 
b) souvětí s neobvyklou kumulací spojek 
c) básnické spojení různých smyslových vjemů  
 
2. Apostrofa je 
a) závěrečná strofa epické básně 
b) básnické oslovení 
c) středověká duchovní báseň 
 
3. Asonancí  rozumíme 
a) zvukovou shodu samohlásek na koncích veršů 
b) zvukovou shodu samohlásek na začátcích veršů 
c) zvukovou shodu samohlásek sousedních slov ve verši 
 
4. Hexametr je časoměrný verš 
a) šestistopý 
b) osmistopý 
c) desetistopý 
 
5. Rámcová novela označuje 
a) příběh, do něhož jsou vloženy další příběhy 
b) klíčovou zápletku románu 
c) původní předlohu dramatizace 
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6. Epické divadlo se vyznačuje 
a) zcizovacími efekty, například vypravěčskými vstupy 
b) důrazem na komplikované symbolické děje  
c) složitými, mezigeneračními zápletkami  
 
7. Epiteton je básnický 
a) přísudek 
b) přístavek 
c) přívlastek 
 
8. Novoromantismus byl směr typický 
a) pro literaturu přelomu 17. a 18. století  
b) pro literaturu přelomu 18. a 19. století 
c) pro literaturu přelomu 19. a 20. století 
 
9. Parabola znamená 
a) nadsázku 
b) podobenství 
c) protiklad 
 
10. Naratologie představuje 
a) oblast literární teorie zabývající se vyprávěním 
b) literárněvědnou teorii verše 
c) srovnávací metodu v dějinách literatury 

 
 

Studijní program: B7105 Historické vědy, obor: Kulturní dějiny a Spisová a archivní služba 
 
1. Doplňte příslušný rok                               2. Doplňte, čím se zabývaly uvedené osobnosti 
(za správný údaj 1 bod)                                   (za správný údaj 1 bod) 
a) vymření Přemyslovců po meči 1306 a) Tycho de Brahe (astronom, vědec) 
b) atentát na reinharda Hendricha 1942             b) Arnošt z Pardubic (arcibiskup, teolog, diplomat 
c) soudní proces s Miladou Horákovou1950 c) Jaroslav Heyerovský (věděc, nositel Nobelovy 

ceny) 
d) vydání Obnoveného zřízení zemského 1627 d) Karel Kramář (politik) 
e) Varsailleská mírová smlouva 1918               e) František Langer (spisovatel, voják, lékař) 
 
3. Doplňte následující konstatování 
(za správný údaj 2 body) 
a a) Genealogie se zabývá                                                                              (výzkumem rodů) 
b) Autor cyklu Slovanská epopej se jmenoval                                               (Alfons Mucha) 
c) Region nazývaný Jižní Tyroly je dnes součástí státu                                 (Itálie) 
d) Fidel Castro stál v čele republiky                                                               (Kuba) 
e) V roce 1526 nastupuje na český trůn dynastie                                           (Habsburkové)  
 
 
4. Určete, zda jsou následující tvrzení pravdivá (správnou odpověď zakroužkujte)  
(Za správnou odpověď 1 bod) 
a) Charta 77 upozorňovala na porušování občanských práv a svobod. ano - ne          A 
b) Cyril a Metoděj byli představitelé iroskotské misie v našich zemích. ano - ne   N 
c) Prvkem gotického slohu je lomený oblouk. ano - ne      A 
d) Tzv Noc dlouhých nožů byla nábožensky motivovaný masakr. ano - ne   N 
e) Svatá Anežka Česká byla kanonizována ve 20. století. ano - ne     A 
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5. Přiřaďte k sobě odpovídající dvojice: autor - období, kterým se zabýval 
(za správnou odpověď 2 body) 
I. František Šmahel                 a) 20. století                          I-d 
II. Otto Urban                          b) dějiny středověku           II-c 
III. Zdeňka Hledíková             c) dějiny 19. stole              III-b 
IV. Petr Vorel                          d) dějiny husitství                 IV-e 
V.  Jan Kuklík                          e) dějiny raného novověku       V-a 
 
6. Přiřaďte k sobě odpovídající dvojice  (za správný údaj 2 body) 
I. Evžen Savojský                  a) kosmonautika              I-c 
II. Camillo di Cavour             b) austroslavismus         II-e 
III. Jan Hus                             c) války s Turky               III-d 
IV. Jurij A. Gagarin               d) církevní reforma          IV-a 
V. František Palacký              e) sjednocování Itálie         V-b 
 
7. Seřaďte chronologicky události od nejstarší po nejmladší (1.-5.) 
(za správné místo v pořadí 1 bod) 
…5. podepsání Mnichovské dohody 
…4. sjednocení Itálie 
…2. zasedání Tridentského koncilu 
…1. zavraždění sv. Václava 
…3. pád Bastily  
 
 
Studijní program: B7105 Historické vědy, obor: Ochrana hmotných památek + Historie 
 
1. Určete na území jakého státu se dnes nachází daná památka (za správné určení 1 bod): 
a) okrsek Akropole v Athénách       Řecko 
b) zámek ve Versailles                                                        Francie 
c) paláce v Knóssu na Krétě        Řecko 
d) koncentrační tábor v Dachau       Německo 
e) ruiny města Machu Picchu v Andách      Peru 
f) městská památková rezervace Levoča                 Slovensko 
g) pravěké malby v jeskyni Lascaux        Francie 
h) chrámový komplex v Karnaku             Egypt 
i) Teatro Olimpico ve Vicenze       Itálie 
j) megalytický komplex ve Stonehenge      Velká Británie 
 
2. Přiřaďte ke stavební, umělecké nebo historické památce jejího autora (původce) a  
   určete výtvarný sloh (styl) nebo dobu ve kterém vznikla (za správné přiřazení každého  
   údaje 1 bod, za nesprávné přiřazení odečet 1 bodu; tj. celkem 10 bodů): 
A) katedrála sv. Víta v Praze                    a) secese (moderna)             1) Rembrandt 
B) Městské muzeum v Hradci Králové    b) vrcholná renesance        2) neandrtálští lovci  
C) obraz Noční hlídka                              c) baroko                              3) Petr Parléř 
 
D) fresky v Sixtinské kapli                      d) pravěk             4) Jan Kotěra 
     ve Vatikánu                            
E) archeologické nálezy                   e) gotika                               5) Michelangelo     
    z jeskyně Šipka u Štramberka 
                          
A) e - 3        B) a - 4   C) c -1       D) b - 5   E) d - 2 
 
 
3. K historické události doplňte příslušný rok, resp. léta (za správné určení 1 bod): 
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a) atentát na Reinharda Heydricha 1942         f) Karibská (kubánská)  krize 1962 
b) porážka Turků u Vídně  1683                     g) bitva u Lipan 1434 
c) vydání Deklarace nezávislosti (vznik    
   Spojených států amerických) 1776              h) nástup Habsburků na český trůn 1526 
d) Zlatá bula sicilská 1212                            i) vydání Majestátu císaře Rudolfa II 1609 
e) pád Berlínské zdi 1989                               j) Velká francouzská revoluce 1789 - 1799 
 
4. Podle charakteristických materiálů, tvaroslovných prvků, použitých technik nebo   
    typických znaků přiřaďte stavební styl, sloh  (za správné určení 2 body): 
A) lomenicový štít, dřevo, sytá barevnost    1.) románský sloh 
B) ocelové konstrukce, skleněné vitráže, spirálový ornament 2.) secese 
C) štuková zrcadla, kupole s lucernou, monumentalita   3.) lidová architektura 
D) kvádříkové kamenné zdivo, apsida     4.) renesance 
E) sgrafita, lunetové římsy, arkádová zámecká nádvoří  5.) baroko  
 
A) 3  B) 2  C) 5  D) 1  E) 4 
 
5. Přiřaďte k danému autorovi (historikovi, historikovi umění nebo památkáři) správný název 
jeho knižního díla. 
 (za každé správné určení 2 body) 
a) Petr Vorel       1) Braunové                
b) Jiří Škabrada  2) Století andělů a ďáblů   
c) Zdeněk Kalista   3) Katechismus památkové péče  
d) Ivo Kořán   4) Lidové stavby. Architektura české vesnice  
e) Max Dvořák             5) Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách     

    Čech a Moravy)                               
 
a) – 5)  b) – 4)  c) – 2)  d) – 1)  e) – 3) 
 
 
Studijní program: 7310 Filologie, obor: Slavistická studia zemí EU + Historie 
 
1. Doplňte příslušný rok   
(za správný údaj 1 bod) 
a) konec občanské války v USA  1865  f)  vznik OSN   1945 
b) Toleranční patent Josefa II.  1781  g) bitva u Waterloo  1815 
c) vznik tzv. Slovenského štátu   1939  h) vznik NATO  1949 
d) bitva u Kresčaku    1346  ch) smrt J. V. Stalina   1953 
e) Zemská jubilejní výstava v Praze   1891  i) první pražská defenestrace 1419 
 
 
2. U následujících osobností určete století, ve kterém se narodily.  
(Za správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou se 1 bod odečte. ) 
a) Justinián I. Veliký    5. st.  f)  Tizian   15. st. 
b) Jan Kalvín   16. st.  g)  Adam Mickiewicz  18. st. 
c) Georg Friedrich Händel 17. st.  h) Josip Broz Tito   19. st. 
d) Isaac Newton  17. st.  ch) Bohuslav Balbín   17. st. 
e) Vladimir Nabokov  19. st.  i)  Josef Šusta    19. st. 
 
3. Na území kterého současného státu se z převážné části nacházejí teritoria označovaná níže 
uvedenými názvy (za správný údaj 1 bod) 
a) Aragonie   Španělsko f) Východní Prusko  Polsko  
b) Bukovina   Rumunsko g) Savojsko    Francie 
c) Vojvodina   Srbsko  h) Kent              Anglie/Velká Británie 
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d) Východní Rumelie  Bulharsko ch) Brabantsko  Belgie   
e) Tridentsko   Itálie  i) Braniborsko   Německo 
 
4. Seřaďte chronologicky události od nejstarší po nejmladší (1.-5.) 
(za správné místo v pořadí 2 body) 
1. …. německá selská válka  
3. …. povstání Bohdana Chmelnického  
2. …. první turecké obléhání Vídně 
5. …. zavedení všeobecného volebního práva pro muže v Rakousku-Uhersku  
4. …. Badeniho jazyková nařízení 
 
5. V kterém městě se nacházejí (nacházely) následující stavby 
(za správnou odpověď 2 body) 

1. Empire State Building  (New York) 
2. galérie Uffizi   (Florencie) 
3. visuté zahrady Semiramidiny   (Babylon) 
4. Westminsterské opatství   (Londýn) 
5. Schönbrunn  (Vídeň) 

 
 
 
Studijní program: B7310 Filologie, obor:  Anglický jazyk pro odbornou  praxi  

 
(1) READING AND VOCABULARY 
PART 1A  
Read the text Sir David Attenborough’s TV life: the BBC looks back on page 2 and decide 
whether the statements are true or false. Write T for true and F for false in the space 
provided. 
 

1.  BBC’s series Life Stories is planned to celebrate the definite end of Attenborough’s 
career. 

 

2.    Frozen Planet is the only series about the north pole that Attenborough has ever 
made.   

 

3.  The whole series Frozen Planet will warn about future negative climatic 
consequences.  

 

4.  Despite his age, Attenborough’s projects involve recent film technology.   
5.  Critics of BBC criticize Attenborough’s programmes for being too educational.   

 
PART 1B 
Read the text Sir David Attenborough’s TV life: the BBC looks back on page 2 and choose one 
appropriate option (a-d) for statements 6-12.   
 
6. The noun “twilight” as used in this text (paragraph 1) is closest in meaning to:  

a) beginning 
b) sunset 
c) end 
d) climax 

 
7. The expression “calling it a day” in this text (paragraph 2) cannot be replaced by: 

a) resigning 
b) retiring 
c) launching 
d) ending 
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8. The verb “endure” in the context of this text (paragraph 4) can be substituted by: 
a) bear 
b) demand 
c) initiate 
d) replace 

 
9. The adverb “superficially” in this text (paragraph 6) means: 

a) obviously 
b) seemingly 
c) totally 
d) superbly 

 
10. The adjective “huge” in this text (paragraph 7) is closest in meaning to:  

a) great 
b) magnificent 
c) miniscule 
d) tiny 

 
11. The verb phrase “stand down” in the context of this text (paragraph 8) means: 

a) be active in another TV company 
b) resign from the current occupation 
c) design another programme 
d) invent new type of programme 

 
12. The adverb “habitually” in this text (paragraph 11) is closest in meaning to: 

a) loudly 
b) usually 
c) strongly 
d) openly 

 
            Sir David Attenborough's TV life: the BBC looks back 

 
1. The BBC is planning to air a television 

retrospective of the work of the naturalist Sir David 
Attenborough next year in a move that may signal the 
twilight of his long career. 

2. The series, which has the working title Life 
Stories from a series of Radio 4 lectures he has been 
giving since 2009, will look back on his life's work to 
mark 60 years since he joined the BBC in 1952. According to a senior BBC natural history 
source, the project, due to be formally approved soon, indicates that the 84-year-old may 
soon be calling it a day. 

3. Attenborough is due to return to the BBC this autumn with a seven-part series called 
Frozen Planet, following the cycle of the polar seasons, which took three years to film and 
saw him film at the north pole for the first time. "He was much more involved in the making 
of this than he has been with his other series about the north, and he is on screen a lot more," 
said the BBC source, who added it was unlikely Attenborough would make another large-
scale project for the corporation along the lines of Frozen Planet or his other epic series, 
such as Blue Planet or Planet Earth. 

4. "Frozen Planet took three years to film and David faced seriously cold temperatures that 
most people, let alone someone in their eighties, could not endure. These projects don't 
happen very easily and I'd be very surprised if he makes another major BBC natural history 
series," said the senior source. "He is 85 this year and you cannot go on forever." 
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5. Towards the end of Frozen Planet Attenborough will deliver what the BBC source 
called a "big polemic" on his views of nature and the environment. The episode, called 
“Meltdown”, will be a "look at what the future might hold for the animals and people that 
live at the poles and what these changes might mean for the rest of us", according to the 
BBC. 

6. "The poles – north and south – look superficially very similar, but when you visit them 
within a few weeks of one another, as I have just done, you realise how profoundly different 
they are – and how what is happening to them is going to affect the entire planet," 
Attenborough said in pre-publicity for this autumn's series. 

7. "A century ago the poles were just about the most inaccessible places on earth. Today 
that has changed. Nonetheless, to have visited them both within a few weeks of one another 
is a huge privilege." 

8. Speculation about when he would stand down has long dogged Attenborough. In 2005 
he told the Sunday Times that his work up until then had "given a series to every group of 
animals" and that he had made "enough". 

9. Officially the BBC denies that Attenborough's career will be over after 2012 and 
Attenborough himself remains defiantly hopeful that he will go on. He is filming another 3D 
film for Sky about botanical work at Kew Gardens in south-west London. This follows his 
3D film Flying Monsters for the broadcaster last year. 

10. "Yes, I will be making Life Stories for 2012 to mark the anniversary, and I am not sure 
how much original filming it will involve," he said. Asked if he would continue with his 
filming work, he said: "I sincerely hope so, yes." 

11. It is almost impossible to imagine the BBC without him. Attenborough, who will be 85 
in May, makes genuinely popular programmes with a strong educational element, the type 
of content that even the corporation's most vehement critics habitually applaud. Few, if any, 
broadcasters embody the BBC's mission statement to educate and inform more fully than he 
does.        The Guardian, Thursday 7 April 2011 

 
 
 

PART 1C 
The following article “Bank of Japan's Options Limited as it Debates Policy” deals with 
the economic situation in Japan in the aftermaths of recent earthquakes and tsunami. 
Four paragraphs (A-D) need to be placed in the right position to complete the original 
text. Read them carefully and suggest the correct order by writing the letters of 
paragraphs into the tables (13-16) below.  
 

 

A As these companies try to get back on track, analysts say the central bank is likely to 
announce measures to help speed up recovery. "What we might see is a new programme to 
help companies directly affected by the quake to get cheaper and faster credit to help them 
rebuild," said Mr Schulz. He said similar steps were initiated by the central bank after the 
Kobe earthquake and during the global financial crisis. However, he warned that the 
programme would be limited in scale. "Compared to what the Bank of Japan has already 
done, this will be very, very minor. No one can expect much more," he concluded 
skeptically. 

B Other experts analyzing the situation said that given the extent of the damage, the central 
bank alone would not be able to rescue the economy. "I don't think any single policy can 
help make the situation better in a short period of time," said Takahira Ogawa of Standard 
& Poor's. "What the government might do is speed up its reconstruction efforts to ensure 
an improvement in macroeconomic conditions and a speedy recovery," he added. Clearly, 
the steps the bank will take are cautious and full of serious questions.    
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THE ORIGINAL TEXT: 
“Bank of Japan's Options Limited as it Debates its Policy” by Frank Pinnegar 

 
The Bank of Japan is meeting to discuss its response to the devastation which threatens to derail 
an already fragile economy. The bank announced a series of measures after the earthquake and 
tsunami, including injecting $439bn into the financial markets. The bank is under pressure to 
intervene further to cushion the quake's impact. However, analysts say the Bank of Japan's 
options are limited. Given the central bank's quick reaction to the devastation, they say it is 
unlikely to announce any further policy changes after the meeting. "It has already pushed 
millions into the economy," said Martin Schulz, an analyst of Fujitsu Research.  

13.   
14.   

 
The disaster has caused widespread damage, not only to Japan's infrastructure, but also to that of 
some of its biggest businesses. Power cuts and a shortage of parts have led to many factories 
suspending production. Some manufacturers are struggling to get their production lines up and 
running, affecting their revenue and profits. 
 

15.   
16.   

 
Its figures for the three months to June stood at minus 2, compared with a reading of plus 6 for 
the first three months of 2011. A negative reading indicates that the numbers of respondents 
who think business conditions are deteriorating are more than those who think conditions are 
and will be improving. Until the full extent of the damage becomes clear and the recovery 
process is under way, analysts suggest that the central bank is likely to keep some policy moves 
in reserve in case conditions worsen. "They will hold all their cards to their chest, as they know 
the crisis is not yet over," added Mr. Schulz. 

 
 

(2) GRAMMAR STRUCTURES 
 
PART 2A. Key word transformation 
For each of the sentences below write a new sentence as similar as possible to the original 
sentence, but using the word given. This word cannot be altered in any way.  
 
1. When I lived in London cycling to work was part of my daily routine.   used 

C An equal dose of pessimism surrounds the central bank's strategic meeting next 
Wednesday, when its future plans should be discussed and publicly announced. On the 
other hand, everyone is keeping an eager eye on the Bank's outlook report that is due next 
month because it is expected to cut its economic forecast as a result of the damage caused 
to the economy by the disaster. A reliable indication was already provided earlier this week 
when the Bank released the results of Tankan survey showing that business sentiment in 
Japan had deteriorated sharply. 

D An example of such dilemmas that is being debated by economists is whether the Bank 
should help by issuing government reconstruction bonds. On the one hand, some have 
supported the idea, saying that it is necessary to fund the massive cost of reconstruction. 
Their critics, on the other hand, have raised concerns about it. "The moment the Bank 
starts to provide them, it runs a huge risk of undermining trust in its financial policy," said 
Mr. Schulz.  
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________________________________________________________________________ 
2. Your hair needs cutting.                                                                                                   have 
 
________________________________________________________________________ 
3. There was no need for you to leave.              needn’t  
 
________________________________________________________________________ 
4.  I really hate rainy weather.        what 
 
________________________________________________________________________ 
5. “Could you help us?” they told me.                           asked 
 
________________________________________________________________________ 
6. I’ll finish and then I’ll help you.        after 
 
________________________________________________________________________ 
7. I think that this is the right street.              appears  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
PART 2B. Multiple choice – verb forms.   
Read the text below and decide which verb form A, B, C or D best fits each space. 
 
Japanese earthquake shocks markets 
The effects of the devastating earthquake that hit Japan ... (1) ... across global markets on 
Friday. Japanese companies and investors raced to repatriate their assets, selling dollars 
and other foreign currencies, and were also expected ... (2) ...  European and US 
government bonds to prepare for the cost of rebuilding their domestic economy. 
 
Early estimates of the cost of the quake for major insurers were put at $10bn, while the 
leading economist Nouriel Roubini – ... (3) ... as Dr Doom for predicting the credit 
crunch – warned that the quake could not have hit at a worse time for a Japanese 
economy ... (4) ...with a budget deficit of almost 10% of gross domestic product. 
"This ... (5) ... certainly the worst thing that can happen in Japan at the worst time," 
Roubini ... (6) .... 
 
1. a. are felt   b. felt   c. were feeling d. were felt 
2. a. selling  b. to sell   c. to have sold  d. sell 
3. a. knows  b. is known  c.  known  d. knew 
4. a. struggling b. struggled  c. is struggling d. will struggle 
5. a. will be  b. is   c. being  d. to be 
6. a. have said  b. was said  c. said   d. is saying 
 
(3) CLOZE (GAP FILLING) 
 
Put one suitable word into each gap. 
 
 
 

Asking for directions 
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Have you ever tried asking people for directions? I (1) ______________ to go to London on 

business recently, and I soon realised that I should have bought a street (2) ______________. 

Whenever I followed the directions of passers-by, I got lost. ´You can’t (3) ______________ it´, 

they would say. ´Carry straight (4) ______________, it’s opposite the bank.´ After walking for 

half an hour, I would realise that I must have gone wrong somewhere. ´Could you tell me where 

the bank (5) ______________, please?´ I would ask someone. I ought to have known that this 

was a mistake. ´Which bank do you mean? I think you should go back to the station…´ I now see 

that I (6) ______________ have taken a taxi. After all, London taxi drivers have to (7) 

_______________ a test on their knowledge of its streets. But of course, whenever I thought of 

this, I could not find a taxi. In the end I found a (8) _______________. I went up to the first 

tourists I saw and asked if I could look at their tourist map. They turned out to be from Scotland, 

and they (9) _______________ me very detailed directions. The only problem was that I wasn’t 

(10) ________________ to understand exactly what they said. 

 

(4) LITERATURE AND CULTURE 

4.A) Match each date with the appropriate event (select from the list 1-8) and an appropriate 
name/ place (select from the list A-H). Write the answers into the chart: 
 
 Event (write the appropriate number)   Name (write the appropriate letter) 
1066    
1215   
1876   
1938   
1974   
  
Events: 
1/ Munich Agreement 
2/ The U.S. President resigns as a result of the Watergate Scandal 
3/  Declaration of Independence of the U.S. 
4/ The Act of Union between England and Scotland 
5/ Magna Charta 
6/ American New Deal 
7/ Defeat of the U.S. Army at Little Big Horn 
8/ Battle of Hastings 
 
Names: 
A/ John of England (John Lackland) 
B/ William Wallace 
C/ William the Conqueror 
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D/ Richard Nixon 
E/ Franklin D. Roosevelt 
F/ George Armstrong Custer  
G/ Thomas Jefferson 
H/ Neville Chamberlain 
 
 
4.B) To each name of author (1-5) select his/her work from the list (A-K; some works will 
remain unmatched). Write the letter in the space provided next to the number: 
 
1/ James Fennimore Cooper   A/ The Old Man and The Sea 
2/ Geoffrey Chaucer    B/ Pamela 
3/ Virginia Woolf    C/ The Last of The Mohicans 
4/ Toni Morrison     D/ The Bluest Eye 
5/ Kingsley Amis    E/ 1984 
       F/ Canterbury Tales 
       G/ The Catcher in the Rye 
       H/ The Scarlet Letter 
       I/ Mrs. Dalloway 
       J/ Lucky Jim 
       K/ The Winter´s Tale 
 
 
4.C) Complete the following statements with appropriate locations. Select the answers from 
the list below: 
 
 A) The southwest of England is a popular tourist destination. The county of ………………… has a 
dramatic coastline, its moors have always provided inspiration for British writers, e.g. Daphne du 
Maurier in her Jamaica Inn. 
 
B) Washington, D.C. is situated on the ……………….. River, which is a natural border between 
the American ……………. and …………….. . 
 
C) ……………….. is the largest city in the province of Quebec and the second largest city in 
Canada. 
 
Yorkshire  Leeds   Mississippi   West 
Toronto  Kent   North    Potomac 
Surrey   Amazon  Atlantic Ocean  South 
Hudson  Cornwall  Pacific Ocean   East 
Nevada  East Midlands  Montreal   Canberra 
 
 
4.D) Complete the following statements with correct information (one word for each space): 
 
A) The political party currently represented by the U.S. President are the …………………; in 
Britain, the last elections brought into power the ………………. party.  
 
B) The development of Renaissance culture (mainly the theatre) in Britain is associated with Queen 
…………………. . 
 
C) The oldest and one of the most prestigious universities in the U.S.A. is ……………… 
University, while the oldest university in Britain is ………………. . 
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(5) LISTENING  
 
 
PART 1 
You will hear five short extracts. First, you have a minute to have a look at the table and read 
through the questions below. While you listen, fill in the table. You will hear the recording 
twice. After listening you will have half a minute to check your answers. 
 
 Who is the speaker  

talking about? (A-H) 
What is speaker's view  
of the person? (1-8) 

Speaker 1   
Speaker 2   
Speaker 3   
Speaker 4   
Speaker 5   
 
People: 
 
A  a coach 
B  a novelist 
C  a sportsman 
D  a journalist 
E  a businessman 
F  a TV newsreader 
G  a politician 
H  an actor 
 

Speaker's view of the person: 
 
1  scary 
2  underrated 
3  amusing 
4  unintelligent 
5  weird 
6  sincere 
7  lucky 
8  unpredictable 

 
 
PART 2  
You will hear an interview. First, you have a minute to read through the 
questions. As you listen, decide whether statements 1-10 are true or false. Circle 
the correct answer. You will hear the recording twice. After listening you will 
have half a minute to check your answers. 

 
 
1. Ellen was the person who founded the Meadow Lane Residents group. 
2. Ellen felt miserable at first when the town centre was closed to traffic. 
3. Ellen thinks the planners had no idea about how the change would affect 

Meadow Lane. 
4. According to Ellen, Meadow Lane is quite a busy street as it is. 
5. The mood of the Meadow Lane residents can be described as furious. 
6. Tim believes the city centre should not have been closed so quickly. 
7. Tim suggests that the protests of Ellen's group are not aimed at the right people. 
8. In reaction to Tim's comments, Ellen says he doesn't understand human nature. 
9. Ellen's group is going to demand that the town council install a new traffic 

system in Meadow Lane immediately. 
10. Ellen says the protest will be effective because of the amount of publicity it will 

generate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
True / False 
True / False 
True / False 
 
True / False 
True / False 
True / False 
True / False 
True / False 
True / False 
 
True / False
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Studijní program: B7310 Filologie, obor: Německý jazyk pro hospodářskou praxi  
 
 
A1 - Kreuzen Sie die richtige Variante an! 

1. Tu doch bitte nicht so, _______ du das nicht gewusst hättest! 

a) als 
b) als ob  
c) wie 

 
2. Da bist du ja endlich! Wo warst du denn so lange?  - _____________ . 

a) Ich werde beim Arzt zwei Stunden warten 
b) Ich muss beim Arzt zwei Stunden warten 
c) Ich habe beim Arzt zwei Stunden warten müssen 

 
3. Wenn Herr Schwarz in Jena doch endlich eine Wohnung ………..! 
a) fand  
b) finden würde 
c) finden werde 

 
  

4. Ich kann zu Ihnen leider nicht kommen, ……………….ich es gern möchte. 
a) damit 
b) obwohl 
c) weil 

 
 

5. Ich freue mich ja so, die Karten für die Oper noch…………………..! 
a) haben zu bekommen 
b) bekommen zu haben 
c) bekommen haben 

 
 

6. Wann ist er denn gegangen? Nachdem er die Rechnung ……. 
a) bezahlt hatte 
b) bezahlt hat 
c) bezahlte 
 

7. Haben Sie einen Fernsehapparat? Ja, in meinem Zimmer steht……… 
a) einen 
b) ein 
c) einer 

 
8. Kennen Sie die Projekte, die vor einem Jahr geplant wurden? 

 
a) Ja, wir kennen die vor einem Jahr geplanten Projekte 
b) Ja, wir kennen die vor einem Jahr zu planenden Projekte 
c) Ja, wir kennen die vor einem Jahr planende Projekte 
 

9. Fährst du nach Amerika? Nein. Schade, ich dachte, du hättest mich mitnehmen           
 
    a) gekonnt 

          b) könntest  
          c) können 
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10. Wo ist bloß mein Handy? Ich weiß genau, dass _______________________ . 

 
           a) habe ich es in die Tasche gesteckt 
           b) ich habe es in die Tasche gesteckt 
           c) ich es in die Tasche gesteckt habe 
 

11. Was hat dir denn der Arzt gegen die Grippe gegeben? - Er hat mir Tabletten 
 

a) beschrieben 
b) unterschrieben 
c) verschrieben 
 

 
A2 - Transformieren Sie den Satz in einen Passivsatz des gleichen Tempus 
 
1. Der Arzt hat ihn krankgeschrieben. 

 

2. Welche Medikamente schlägt man dir vor? 

 
 
A3 - Bilden Sie einen Satz im Präsens 
 

Er- sich bewerben –neuer Job. 
 
 
A4 - Ergänzen Sie die Präpositionen! 
 

1. Wir hätten gern ein Zimmer __________________________ Blick aufs Meer. 
 
2. Der Arbeitslose bemüht sich _____________________________ Arbeit. 
 
3. Der Patient hört __________________________________ dem Rauchen auf. 
 
4. Ich denke ______________________________________meinen Freund. 
 
5. Wir unterhalten uns _____________________________den Sport. 
 
6. Ich mache mir Sorgen ____________________________meinen kranken Freund. 
 
7. Freuen Sie sich ____________________________den kommenden Sommer? 
 
8. Endlich habe ich die Prüfungen ______________________________ mir. 
 
9. Herr Bauer ist schon _______________ langem pensioniert. 
 
10. Bist du ______________ meinem Vorschlag einverstanden? 

 

 

B) Leseverstehen 
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Deutschsprachige Popstars 
 
Lesen Sie die folgenden Texte über deutsche Rockstars. Zu welchen Texten gehören die Sätze A bis 
G? Nicht alle Sätze passen in die Texte. Tragen Sie die richtige Lösung in die Tabelle ein. 
 
A  Seitdem haben sie internationalen Erfolg. 
B   Nach der Schule begann er nämlich eine Karriere als Schauspieler. 
C   Das Lied wurde zu einem absoluten Hit. 
D   Seine Konzerte waren nur sehr wenig besucht. 
E    Das Lied wurde jedoch nicht erfolgreich. 
F    Für seine Tourneen braucht man Fußballstadien. 
G  Darauf müssen ihre auf Deutsch singenden Kollegen meist verzichten. 
 
 
Marius Müller-Westernhagen 
Nicht nur durchs Mikrophon, sondern durch Kameras wurde Marius Müller Westernhagen in den 
70er Jahren berühmt. (1) ……………………….. . Populär wurde er zunächst mit dem Film „Theo 
gegen den Rest der Welt“. Doch dann kam auch der erste Plattenerfolg: „Mit Pfefferminz bin ich 
der Prinz“. In den 90er Jahren wurde MMW zu einem der erfolgreichsten Popstars Deutschlands. 
(2) …………………………… . 
 
Herbert Grönemeyer 
Eigentlich wollte Herbert Grönemeyer nur Musiker werden, denn er hat Musik und 
Kompositionslehre studiert. Doch dann wurde er zunächst als Schauspieler in dem Film                
„Das Boot“ bekannt. 1979 veröffentlichte er seine erste Platte, die niemand beachtete. Erst fünf 
Jahre später wurde er durch das Lied „Männer“ bekannt, das von Vorurteilen und Klischees handelt. 
(3) ………………………….. . Das Publikum hatte einen neuen Star. Seine Musik kam plötzlich 
gut an. Seine Platte „Bochum“ verkaufte sich 2,5 Millionen Mal (1997) und ist damit das bisher 
erfolgreichste Album eines deutschen Künstlers. 
 
Skorpions 
Sie sind die erste deutsche Rockband, die mit Mainstreamrock und eingängigen Hits international 
Erfolg hatte. Erst nach Tourneen durch kleine Konzertsäle und Clubs gelang dem Quintett 1979 der 
Durchbruch mit dem Hit „Love-drive“. (4) ……………………….. . Die Skorpions füllen seit 
Jahren ganze Fußballstadien in Tokio, Moskau, New York.             (5) …………………….. .  Ihr 
Album „Wind of Change“ wurde zur Hymne der Freiheit. 
 
Lösungen: 

1 2 3 4 5 
     
 
Fremdsprachen lernen für Europa - ja, aber wie? 
 
 Ob auf Urlaubsreisen oder beim Surfen im Internet - wer Fremdsprachen spricht, kommt 
schneller an sein Ziel. Und wer beruflich etwas erreichen will, kann auf Fremdsprachen nicht 
verzichten. Vom künftigen Idealbürger Europas wird sogar erwartet, dass er sich in mindestens 
zwei Fremdsprachen unterhalten kann. Die Frage, wie man möglichst effektiv Fremdsprachen lernt, 
wird damit immer wichtiger. Experten haben inzwischen recht genau untersucht, was beim 
Sprachenlernen tatsächlich geschieht. 
 In der Europäischen Union arbeiten derzeit ungefähr zwölf Millionen Europäer außerhalb 
ihrer Heimatländer. Circa sechs Millionen leben als "Gastarbeiter", Flüchtlinge und Asylsuchende 
meist für längere Zeit in Deutschland. Das Erlernen der deutschen Sprache ist für sie der Schlüssel 
zur Intergration in ihrer neuen Umgebung. Ohne jeden Unterricht haben die meisten von ihnen sich 
die Sprache dieser Umgebung angeeignet. An ihnen haben Linguisten beobachtet, was bei dem 



 50 

Vorgang des natürlichen Lernens ohne systematischen Sprachunterricht, dem sogenannten 
"ungesteuerten Fremdsprachenerwerb", passiert. Die vergleichenden Untersuchungen, die Forscher 
für Psycholinguistik in sechs europäischen Ländern durchgeführt haben, zeigen, dass drei Faktoren 
für das erfolgreiche Erlernen einer Sprache wichtig sind: die Lernmotivation, das eigene 
Sprachtalent und der Zugang, den man zu der fremden Sprache hat. 
 Die Forscher fanden heraus, dass sich die Ausländer die neue Sprache rasch nach dem 
gleichen typischen Muster aneigneten: Zuerst lernten sie wichtige Nomen und Verben sowie die 
Personalpronomen ich und du. Endungen ließen sie weg. In der zweiten Stufe folgten Modalverben 
wie müssen und können und schließlich die Hilfsverben haben und sein. Dieser Lernprozess 
vollzieht sich innerhalb der ersten zwei Jahre. Danach konnten sich die untersuchten Personen meist 
nicht weiter sprachlich verbessern. 
 Erwachsene Lerner erfassen die komplexen Strukturen einer Sprache nicht mehr spontan 
durch einfaches Nachahmen. Während Kinder eher assoziativ lernen und mehr auf Wortklänge 
reagieren, gehen Erwachsene eher analytisch vor. Sie vergleichen die Fremdsprache mit den 
Strukturen der ihrer Muttersprache, übersetzen und suchen bewusst nach Regeln. Ein weiterer 
Unterschied betrifft das Aufschreiben des Gehörten. Tests haben gezeigt, dass man sich bei 
gehörten Informationen an zehn Prozent erinnert, bei gelesenen an 30 Prozent und bei solchen, die 
mit aktivem Verhalten zum Beispiel in Form des Aufschreibens oder des darüber Sprechens 
verbunden sind, an 90 Prozent. 
 
Markieren Sie in der Tabelle die richtige Antwort: 
 
 1 2 3 4 5 6 

JA       
NEIN       
 
1. Der zukünftige Idealbürger Europas sollte wenigstens zwei Fremdsprachen beherrschen. 

 
 

2. Die Linguisten haben untersucht, wie schnell die Ausländer in Deutschland im Unterricht 
Deutsch lernen. 

 
3. Zu den drei Faktoren des erfolgreichen Sprachlernens gehört auch der Kontakt zu der 
Fremdsprache. 

 
4. Der Lernprozess, während dessen die Ausländer schnell eine neue Sprache lernen, dauert die 
ersten zwei Jahre. 

 
5. Erwachsene lernen die Fremdsprache spontan durch ein einfaches Nachahmen. 

 
 

6. Die Tests haben festgestellt, dass man sich am besten an die Informationen erinnert, die man 
gelesen hat. 

 
 
C) Lückentext 
Text A 
 
 
Wählen Sie den passenden Ausdruck für jede Lücke aus und tragen Sie die richtige Antwort 
(a, b, c oder d) in die Tabelle ein.  Jeweils nur eine Antwort ist richtig.  
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Keine Angst vorm Computer 
Wer einen qualifizierten ...1.. haben möchte, darf keine Angst vor den elektronischen ..2.. des 
Alltags haben. Denn nicht nur in Großbetrieben, sondern auch in mittel-..3... Unternehmen ist der 
Einsatz des Computers an der ...4.. . 95 Prozent der Mittel-..5... verwenden Büro-Standard-..6.., also 
beispielsweise Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme, in 77 Prozent der Betriebe 
wird branchen- und unternehmens-..7... Software genutzt. Auch bei der Hardware und der 
Computer-..8... geht der Mittelstand  mit der Zeit: Die CD-Rom-Technologie hat in 98 Prozent der 
Betriebe ...9... gehalten. 80 Prozent besitzen ein Computer-Netzwerk, und über Internet-Zugang 
...10... mehr als 95 Prozent der Unternehmen. 
 
 
 
1. a) Pöstchen  b) Stelle  c) Arbeit  d) Arbeitsplatz 
2. a) Duellen  b) Zweikämpfen c) Förderungen d) Herausforderung 
3. a) –meerischen b) -mäßigen  c) –ständischen d) -alterlichen 
4. a) Tagesordnung b) Tagesleistung c) Arbeitsprogramm d) Produktionsplanung 
5. a) –ständler  b) –steher  c) steller  d) -schichtigen 
6. a) –software b) –hardware  c) –maschinen  d) -apparate 
7. a) –bezügliche b) –bezogene  c) bestützbare  d) -bedienliche 
8. a) –verkabelung b) –vermählung c) –verschmelzung d) -vernetzung 
9. a) Einzug  b) Eingang  c) Einfahrt  d) Eintritt 
10. a) bedienen sich b) verfügen  c) gebrauchen  d) verwenden 
 
 
 
 

1. ................ 

2. ............... 

3. ............... 

4. ............... 

 

 

5. ................ 

6. ................ 

7. ................ 

8. ................. 

 

  9. .................... 

10. .................. 

 
 
 
 
 
 
Text B 

Ergänzen Sie den Lückentext sinnvoll. Wählen Sie dazu die zehn richtigen Wörter von den im 

Kasten angeführten Wörtern aus und tragen Sie diese in die Tabelle ein.  

Wert, in, zunehmen, als, Zukunft, größten, gesunken, klein, die, gewachsen, aus, hätten, 
Vergangenheit, größer, ein, abnehmen, hatte, wie, älteste, auf 
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Die Zukunft gehört den Alten 
 
Die Werbung wirbt gerne mit der Jugend. Aber wenn es ums Reisen geht, dann sind Senioren die 
Zielgruppe der .......1....... . Nur wie spricht man sie an, ohne sie „alt“ zu nennen? 
 
Senioren sind eine unterschätzte Kundengruppe, weil sich mit Alter nicht schick werben lässt. 
Bei den Tourismuskonzernen ist in den vergangenen Jahren keine Kundengruppe so stark ......2...... 
wie die Senioren. Machten die über 60-Jährigen 1994 noch 21,6 Prozent aller Reisenden aus, so 
stellen sie heute mit rund einem Drittel der Urlauber den ......3...... Anteil. Und ihr Anteil wächst 
weiter: Bis 2010 wird die Zahl der Reisenden, die älter sind als 60 Jahre, um 1,6 Millionen auf rund 
15,5 Millionen ......4......, prognostiziert die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) in 
Kiel.  
 
Ältere Menschen gelten ......5...... der Reisebranche als Musterkunden. Sie verreisen öfter und 
länger, legen mehr......6......auf Qualität und geben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr Geld 
......7......: 888 Euro, und damit 55 Euro mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, ließen sich die 
Senioren nach Berechnungen der FUR 2005 ihre Urlaubsreise kosten. Das waren 18 von insgesamt 
53 Milliarden Euro, ......8...... die Bundesbürger im vergangenen Jahr für Reisen ausgegeben haben. 
 
Trotz der Bedeutung, die ältere Menschen für die Tourismuswirtschaft inzwischen haben, vermeidet 
es die Branche, die Senioren direkt als solche anzusprechen. „Das ist ein hoch sensibles Thema“, 
sagt etwa Dertour-Sprecherin Anke Dannler. Die Erfahrungen ......9...... gezeigt, dass sich die 
Kunden nicht in diese Schublade drängen ließen. Denn das Selbstverständnis der Älteren ist ein 
anderes: Sie fühlen sich jünger ......10...... sie sind und wollen sich mit dem Eintritt ins Rentenalter 
nicht zum alten Eisen abstempeln lassen.  
 
 
 

1. ................ 

2. ............... 

3. ............... 

4. ............... 

 

5. ................ 

6. ................ 

7. ................ 

8. ................. 

 

  9. .................... 

10. .................. 

 
 
 
 
 
Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice, obor: Anglický jazyk – specializace v 
pedagogice 
 
 
(1) READING AND VOCABULARY 
 
PART 1A  
Read the text Iran not first to object 2012 London Olympics Logo and decide whether the 
statements are true or false. Write T for true and F for false in the space provided. 
 

1.   Iran decided not to take part in the Olympic Games 2012 in London.    
2.    At the 2008 Beijing Olympics, it was speculated that Iranian swimmer 

Mohammad Alirezaei didn’t compete in swimming because of Israeli 
swimmer Tom Be'eri.   

 

3.  Iran’s protests are the newest one in the logo debates.   
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4.  The video promoting logo was removed from websites because people 
didn’t like the diver jumping into the pool.  

 

5.  About 35,000 people find the logo comical because it reminds them of 
a sexual act between Lisa Simpson and Bart Simpson.  

 

 
 
PART 1B 
Read the text Iran not first to object 2012 London Olympics Logo on page 2 and choose one 
appropriate option (a-d) for statements 6-12.   
6. The verb “resemble” as used in this text (paragraph 2) can be substituted by:  

a) look at 
b) remind 
c) look like 
d) recall 

7. Which of the following verb phrases is antonymous with “withdraw from” (paragraph 4): 
a) back down on 
b) pull out 
c) take part in 
d) back off 

8. The noun “accusation” in this text (paragraph 5) can be substituted by: 
a) criticism 
b) fault 
c) guilt 
d) responsibility 

9. The expression “trigger seizures” in this text (paragraph 6) is closest in meaning to: 
a) be influential 
b) cause nerve problems 
c) measure sizes 
d) make affect 

10. The noun “rollout” in this text (paragraph 7) cannot be replaced by: 
a) presentation 
b) recording 
c) demonstration 
d) exhibition 

11. The adverb “consciously” in this text (paragraph 8) is closest in meaning to: 
a) concisely 
b) deliberately 
c) accidentally 
d) precisely 

12. The adverb “excitedly” in this text (paragraph 11) cannot be replaced by:  
a) unemotionally 
b) eagerly 
c) enthusiastically 
d) feverishly 

 
 
 
Iran not first to object 2012 London Olympics Logo  
By IBTimes Staff Reporter 

1.  It may have taken Iran four years to find racial imagery in the 
London 2012 Olympics logo but the logo is no stranger to controversies and 
objections. Designed by Wolff Olins, the logo representing the 2012 
Olympic Games in London has in the past been compared to a swastika, and 
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has inspired few to see sexual imagery while the animated record of the logo triggered seizures.  
2. The latest objection to the 2012 Olympics logo comes from Iran as it threatened to boycott 
the London Games. The country claims that the logo for the games resembles the word Zion. Zion 
is a biblical term referring to Jerusalem. But to Iran, it refers to the enemy, Israel. 
3. Iranian Olympic President Mohammad Aliabadi has shot off a letter to the International 
Olympic Committee President Jacques Rogge on the "revolting" 2012 Olympics logo. Aliabadi has 
reportedly argued that the logo spawned out of racist spirit. He also warned that the logo would 
"affect the participation of several countries, such as Iran, which insist on following principles and 
values." 
4. Iran has not shied away from making its anti-Israel attitude clear even in the field of sports 
in the past. It can be recalled that at the 2008 Beijing Olympics, Iranian swimmer Mohammad 
Alirezaei withdrew from the men's 100 metres breaststroke competition citing illness, while it was 
widely claimed that the real reason was the participation of Israeli swimmer Tom Be'eri. 
5. Meanwhile, a spokesman for the International Olympics Committee (IOC) responded to 
Iran's accusation stating: "The logo represents London 2012 and nothing else." 
6.  Iran's objection is the latest in the long list of controversies that the logo has sparked over 
the years since its publishing in 2007. In June 2007, the London 2012 Olympics organizing 
committee withdrew animation promoting the launch of the logo, after it triggered seizures in 
people with photosensitive epilepsy. A spokesperson had said back then, "We have been notified of 
the problem and we have taken immediate steps to remove the animation from the website. We will 
now re-edit the film." People alerted the charity Epilepsy Action on the seizure causing powers of 
the animated logo footage, a section of which showed a diver jumping into a swimming pool, 
leading to the pool turning into a moving multi-color pattern which would then be displayed for 
close to six seconds. 
7. Just two days after the rollout of London Games logo, people started seeing swastika in the 
logo besides a comical sexual act between characters from 'The Simpsons.' The logo, which is a 
composition of graffiti-like, jagged-edged cutouts denoting the year 2012 in pink and yellow, 
prompted a protest petition. Close to 35,000 signatures were gathered seeking the change of the 
logo. 
8. The logo looked like a Swastika due to the four-square-corners rotating around a center. 
There were some bloggers who even raised questions if the designer was a Neo-Nazi on the 
argument that the logo seemed to have been consciously turned so that it was more square than 
diamond. 
9. There were other objections based on some people seeing Lisa Simpson and Bart Simpson 
from 'The Simpsons' in a sexual act. 
10. Besides all the controversy stirred by the logo's looks, many people simply said the design 
was not good enough. 
11. Websites, tabloids, advertising networks and news and radio programs discussed the logo, 
which cost £400,000 to produce and took nearly a year to design, excitedly. As per reports dating 
back to June 2007, as many as 3,300 people sent messages to the website of the BBC's 606 sports 
program questioning the logo. 

The International Business Times 1 March 2011 
 
 
PART 1C 
 
The following article How do education systems respond to ever increasing cultural diversity? by 
Colin N. Power discusses how our societies become increasingly multicultural and how 
education reacts on that. Four paragraphs (A-D) need to be placed in the right position to 
complete the original text. Read them carefully and suggest the correct order by writing the 
letters of paragraphs into the tables (13-16) below. 
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A Until recently, the desire to build a multicultural society has not been that obvious. Most national 
education systems were designed to more or less impose only one culture – usually that of the 
dominant race, class or political party or colonial power. While there has been almost as much 
backsliding as progress, countries like Australia, Canada and New Zealand are beginning to 
understand that that their diversity of cultures is a treasure within and not a threat to social cohesion 
– provided that the rights and cultures of all groups are respected. 

B However, neither special language programs nor educational programs may, in themselves, be 
sufficient to ensure equality in participation or mutual respect and understanding. What has become 
increasingly clear from a range of studies of social justice initiatives is that there is a need to change 
the way in which the system and its institutions relate to its students. 

C Building a social cohesive society – one held together by shared values, purposes and activities – 
has been one of the prime functions of education in every country and developing social cohesion 
while keeping unity within cultural variety still remains one of the main purposes of public 
education, and particularly as our societies become even more multicultural.  

D Thus for nations adopting a multicultural approach to education there arises a necessity to develop 
such programs in which children and adults have opportunities to develop both the national 
language(s) and their mother tongue, and an understanding of the major cultures (language, 
literature, history, religious values, and so on) of the nation. Participation in the multicultural 
knowledge society of the future will demand even higher levels of language competence and 
cultural sensitivity as the world shrinks.  

 
THE ORIGINAL TEXT: 

How do education systems respond to ever increasing cultural diversity in Global Trends in 
Education by Colin N. Power 

13.  
 
Historically, to achieve such an aim of multiple cultures, at least four different approaches can be 
described: (a) assimilation: imposing a common nationality (b) melting pot: gradually developing a 
national culture (c) differentialist: developing a common nationality but minimizing interaction with 
and among minority cultures, and (d) multiculturalism: developing unity within diversity. 
 
 
Even in other well-established democracies, the will to learn to live together in a society with 
increasing cultural, religious and racial diversity is not assured. At first, immigrant cultural groups 
and the establishment tend to live out their separate lives, co-existing with limited interaction or 
understanding of each other in a society that is multi-cultural only in the demographic descriptive 
sense. Yet as nations become more multicultural, the intertwining of cultures leads to specific types 
of programmes and policy initiatives designed to respond to and manage ethnic diversity. 

15.  
Therefore, in April 2000, the US Secretary of Education (Richard Riley) proclaimed: ‘It is high 
time we began to treat language skills as the asset they are, particularly in this global economy. 
…Our nation can only grow stronger if all our children grow up learning two languages….Our 
global economy demands it; our children deserve it.’ 

16.  
 

Adapted from International Education Journal Vol 1, No 3, 2000 
 

 
 
(2) GRAMMAR STRUCTURES 
 
PART 2A. Key word transformation 

14.  
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For each of the sentences below write a new sentence as similar as possible to the original 
sentence, but using the word given. This word cannot be altered in any way.  
 
1. The house is on sale now.         being 
 
________________________________________________________________________ 
2. They didn’t come on time, so I left.                     if 
 
________________________________________________________________________ 
3. He didn’t make any mistakes in the essay.                        weren’t 
 
________________________________________________________________________ 
4.  I can do this task easily.         find 
 
________________________________________________________________________ 
5. I last saw my grandparents in May.       since 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. He was certainly at home.         must 
 
________________________________________________________________________ 
7. It is necessary that you allow her to stay.        let 
     
________________________________________________________________________ 
 
 
PART 2B. Multiple choice – verb forms.   
Read the text below and decide which verb form A, B, C or D best fits each space. 
 
The government body responsible for monitoring "equal access" to universities has had to appeal 
for more funds amid the chaos …(1)… by the recent reforms. The number of universities …(2)… 
that they wish to charge students more than £7,500 a year has caught ministers by surprise. The 
Office for Fair Access (Offa), which …(3)… responsibility for ensuring those universities accept 
students from all parts of society, has had to start negotiations with the Department for Business, 
Innovation and Skills as an unexpected number of universities …(4)… them of their intention to 
charge the highest fees. 
 
David Barrett, Offa's assistant director, …(5)…   his "very small" organisation was still in 
discussions with the government and had to take on two additional permanent staff …(6)… with the 
work load. 
 
1. a. to be caused b. caused  c. was caused  d. has been caused 
2. a. declare  b. declared  c. declaring  d. have declared 
3. a. has  b. is having  c.  had   d. has had 
4. a. inform  b. have informed c. are informing d. is going to inform 
5. a. admits  b. was admitting c. admitted  d. has admitted 
6. a. coping  b. coped  c. to cope  d. cope 
 
 
(3) CLOZE (GAP FILLING) 
 
Put one suitable word into each gap. 
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How to lose weight the healthy way. 

 

The healthiest way to lose weight is neither crash diets nor bursts of exercise. The body likes slow 

changes in terms of food and exercise.  

 

For example, someone who (1) _________  not exercised for years should not rush into running 

miles a (2) _________  or pounding the treadmill. Not only will the struggle to do so leave you 

feeling disheartened and demotivated, you're also far more likely to injure (3) _________  and set 

your fitness levels back further. 

 

The same goes for people (4) _________  suddenly start starving themselves. Diets that severely 

restrict  calories or the types of food 'allowed' can lead you to be deficient in the nutrients and 

vitamins that your body (5) _________. 

 

So, if you need to lose weight, what should you do? 

Your (6) _________  uses food for energy. It stores any excess energy as fat. This means if you eat 

(7) _________  food than your body needs for daily activities and cell maintenance, you'll gain (8) 

_________. 

 

To lose weight, you need to get your body to use up these stores of fat. The most effective way (9) 

_________  do this is to reduce the amount of calories you eat and increase your levels of activity. 

This is why experts talk about weight (10) _________  in terms of diet and exercise. 

 
 
(4) LITERATURE AND CULTURE 
 
4A Match each date with the appropriate event (select from the list 1-8) and an appropriate 
name/ place (select from the list A-H). Write the answers into the chart: 
 
 Event (write the appropriate number)   Name (write the appropriate letter) 
1170   
1776   
1876   
1901   
1933   
  
Events: 
1/ Death of England´s longest ruling sovereign 
2/ The U.S. President resigns as a result of the Watergate Scandal 
3/  Declaration of Independence of the U.S. 
4/ The Act of Union between England and Scotland 
5/ Murder of the Archbishop of Canterbury 
6/ American New Deal 
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7/ Defeat of the U.S. Army at Little Big Horn 
8/ Battle of Hastings 
 
Names: 
A/ Thomas Becket 
B/ William Wallace 
C/ William the Conqueror 
D/ Richard Nixon 
E/ Franklin D. Roosevelt 
F/ George Armstrong Custer  
G/ Thomas Jefferson 
H/ Queen Victoria 
 
 
4B To each name of author (1-5) select his/her work from the list (A-K; some works will 
remain unmatched). Write the letter in the space provided next to the number: 
 
1/ Jack London     A/ The Old Man and The Sea 
2/ George Orwell    B/ Pride and Prejudice 
3/ Jane Austen     C/ The Last of The Mohicans 
4/ J. D. Salinger     D/ The Bluest Eye 
5/ William Shakespeare    E/ 1984 
       F/ Canterbury Tales 
       G/ The Catcher in the Rye 
       H/ The White Fang 
       I/ Mrs. Dalloway 
       J/ Lucky Jim 
       K/ The Winter´s Tale 
 
 
4C Complete the following statements with appropriate locations. Select the answers from the 
list below: 
 
 A) The northeast of England is a popular tourist destination. The county of ………………… has a 
dramatic landscape, its moors have always provided inspiration for British writers, e.g. Emily 
Brontë in her Wuthering Heights. 
 
B) The ………………… River is the longest waterway in the U.S. and flows into the  
……………………. . 
 
C) ……………….. is the capital city of the Ontario province and the largest city in Canada. 
 
D) Las Vegas, the “gambling capital”, is situated in the state of ……………………… . 
 
Yorkshire  Leeds   Mississippi   West 
Toronto  Texas   North    Potomac 
Surrey   Amazon  Gulf of Mexico  South 
Hudson  Cornwall  Pacific Ocean   East 
Nevada  East Midlands  Montreal   Canberra 
 
 
4D Complete the following statements with correct information: 
A) The U.K. political party represented in 1980´s by the female Prime Minister 
….………………… was the ………………. party.  
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B) …………………………. is the currently ruling British queen. 
 
C) The U.S.A. is bordered by …………………. to the north and ……………………… to the 
south. 
 
 
(5) LISTENING 
 
PART 1 
You will hear five short extracts. First, you have a minute to have a look at the table and read 
through the questions below. While you listen, fill in the table. You will hear the recording 
twice. After listening you will have half a minute to check your answers. 
 
 What was the event? (A-H) What happened? (1-8) 
Speaker 1   
Speaker 2   
Speaker 3   
Speaker 4   
Speaker 5   
 
Events: 
 
A a concert 
B  a meeting 
C  a birthday party 
D  a school reunion 
E  a funeral 
F  a leaving party 
G  a wedding 
H  a demonstration 
 

Statements: 
 
1  It wasn't well attended. 
2  I didn't know anyone. 
3  It ended early. 
4  I was treated badly. 
5  There was an argument. 
6  I left before the end. 
7  Everyone enjoyed themselves. 
8  I couldn't focus on the event.

PART 2  
You will hear an interview. First, you have a minute to read through the 
questions. As you listen, decide whether statements 1-10 are true or false. Circle 
the correct answer. You will hear the recording twice. After listening you will 
have half a minute to check your answers. 
1. Talking to Pre-Teens is not Harold‘s first book about children and teenagers.  
2. The words pre-teen and 'tweenie are used synonymously. 
3. The main reason why pre-teens are receiving more publicity is that psychologists 

now understand the importance of pre-teen years in a person's life. 
4. Harold says that pre-teens have more economic power than teenagers. 
5. Harold's book suggests that advertisement aimed at pre-teens should be banned. 
6. Harold suggests that it is impossible for pre-teens to keep up with their peers. 
7. He claims that friendships are important to pre-teens because friends are starting 

to replace family members. 
8. He suggests that an alternative method of academic evaluation would mean less 

stress for pre-teens. 
9. Harold suggests that parents should let pre-teens make their own decisions. 
10. According to Harold, the most important thing is to establish a way of 

communicating effectively with their children. 

 
 
 
 
 
True / False 
True / False 
True / False 
 
True / False 
True / False 
True / False 
True / False 
 
True / False 
 
True / False 
True / False
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Studijní program: N6703 Sociologie, obor: Sociální antropologie 
 
1. Kdo se nepodílel na rozvoji oboru ekologická antropologie? 
a) C. Geertz 
b) J. Steward 
c) R. Linton 
 
2. Se kterým oborem bývá spojován E. Wilson? 
a) Kulturní materialismus 
b) Sociobiologie 
c) Politická ekologie 
 
3. Kdo zavádí do antropologie pojem „ekologická nika“? 
a) M. Harris 
b) F. Barth 
c) A. Vayda  
 
4. Kdo se nezabýval rituály přechodu? 
a) A. van Gennep 
b) V. Turner 
c) M. Weber 
 
5. Kdo považoval za nejstarší náboženský systém totemismus? 
a) M. Eliade 
b) E. Durkheim 
c) E. Tylor 
 
6. Rituály voo-doo jsou založeny podle Frazerova pojetí na: 
a) milostné magii 
b) šamanismu 
c) sympatetické magii  
 
7. Ruth Benedictová byla představitelkou 
a) ekologické antropologie 
b) symbolické antropologie 
c) konfiguracionismu 
d) kognitivní antropologie 
 
8. Clifford Geertz vytvořil specifický metodologický nástroj, jež užil např. při studiu 
instituce kohoutích zápasů na Bali. Jedná se o 
 a) literární popis 
b) řídký popis 
c) hutný popis 
d) faktorovou analýzu 
 
9. Které z následujících tvrzení o kulturním relativismu je chybné? 
Kulturní relativismus 
a) je přirozenou reakcí člověka vůči jinakosti  
b) je koncept, podle něhož lze kulturu posuzovat pouze v termínech jejích vlastních   
     kontextů 
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c) vychází z teze, že neexistuje abstraktní lidstvo a že lidská přirozenost se projevuje pouze  
     v partikulárních kulturách 
d) nepřipouští možnost transkulturních soudů. 
 
10.Které z následujících tvrzení o antropologickém pojetí kultury je chybné? 
a) Kultura je abstrakcí. 
b) Kulturu si člověk osvojuje v procesu enkulturace. 
c) Kulturu si člověk osvojuje v procesu akulturace. 
d) Kultura je systém artefaktů, sociokulturních norem a idejí sdílených a předávaných členy  
        určité společnosti. 
 
11. Které tvrzení je chybné?  
Ernest Gellner 
a) tvrdí, že existence lidové kultury je nutným předpokladem pro vznik nacionalismu  
b) tvrdí, že nacionalismus vytvořil moderní národy 
c) definuje nacionalismus jako politický princip, který usiluje o to, aby se kulturní 
jednotka kryla s politickou  
d) vidí zrod nacionalismu v moderní Evropy konce 18. Století 
 
12. Margaret Meadová natáčela od konce třicátých let 20. století na Bali a Nové Guineji  
a) Spolu s Gregory Batesonem filmy, jejichž tématem byly převážně projevy vztahů 
mezi matkou a dítětem v raném věku 
b) Spolu s Gregory Batesonem filmy o lidových zvycích 
c) Spolu s Jeanem Rouchem filmy o pohřebních rituálech 
 
13. Film Jeana Rouche Šílení mistři (Les Maitres fous/ Mad Masters) znamenal obrat  
v dosavadním etnologickém filmu, protože 
a) Popisuje rituál novodobé sekty Hauka, přejímající charakteristiky postav duchů 
z civilizace bílých kolonizátorů 
b) Popisuje duchovní vytržení a trans u Hausů 
c) Popisuje výroční pouť prostitutek z Akkry po první asfaltové silnici v Africe 
 
14. Antropologem, který se sám mezi prvními chopil kamery v roli kameramana a 
nevyužil  
možnosti spolupráce s profesionálními filmaři, byl 
a) Franz Boas při své poslední expedici ke Kwakiutlům 
b) Marcel Mauss na popud Marcela Griaulea 
c) Alfred Cort Haddon během expedice Cambridgeské univerzity na ostrovy Torresovy úžiny 
 
15. Göttingenský Institut pro vědecký film (Institut für Wissenschaftlichen Film) 
vyvinul  
principy pořizování etnologických filmových záznamů, založených na 
a) Principu nezasahování do snímané akce a dlouhých celkových záběrech 
b) Výběru stěžejních detailů a roli střihové skladby při rekonstrukci události 
c) Rozhovorech s protagonisty a zvukovém záznamu 
 
16. Karl Heider formuloval principy využití filmu v antropologii 
a) V knize Etnografický film (Ethnographic Film) v roce 1976 na základě své zkušenosti 
antropologa – filmaře, který se podílel na expedici Roberta Gardnera k etniku Dani na 
Nové Guineji 
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b) Ve filmu Dead Birds z roku 1965, realizovaném během expedice k etniku Dani na Nové 
Guineji 
c) V knize o filmu Dead Birds, nazvané Etnografický film (Ethnographic Film), kterou opsal 
od Ivo Budila 
 
17. Dialektem rozumíme nářečí, tedy varietu jazyka, která je užívána v jisté geografické 
oblasti. Sociolektem rozumíme varietu, které v rámci téhož jazyka užívá určitá sociální 
skupina, např. vysoká společenská třída. Z toho lze usoudit, že: 
a) Dialekt je varieta vzniklá horizontální diferenciací (rozrůzněním) jazyka, zatímco 
sociolekt je převážně důsledkem diferenciace vertikální. 
b) Dialekt i sociolekt jsou variety vzniklé důsledkem vertikální diferenciace jazyka. 
c) Dialekt je varieta vzniklá vertikální diferenciací jazyka, zatímco sociolekt je převážně 
důsledkem diferenciace horizontální 
 
18. Argot je mluva lidí, kteří z nějakých důvodů nechtějí, aby jim ostatní členové 
společnosti rozuměli. Je tedy zřejmé, že: 
a) argot je dialekt 
b) argot je dialekt a zároveň sociolekt 
 
c) argot je sociolekt 
19. V každém jazyce používáme řadu metafor a metonymií. Metonymie (např. věta 
"Seběhlo se tam celé město.") je takové pojmenování situace, kdy mezi skutečností 
(shromážděním všech občanů města) a jejím jazykovým označením (tj. větou "Seběhlo 
se tam celé město") existuje jistá věcná souvislost: není sice pravda, že někam běželo 
samo město, jen jeho obyvatelé, ale mezi městem a jeho obyvateli existuje přímá, logická 
souvislost: obyvatelé jsou součástí města. Naproti tomu  metafora (např. věta "Na 
podzim jsou listy zlaté.") spojuje dvě představy nikoli logicky či věcně (listy nejsou ze 
zlata), nýbrž na základě jisté vnější podobnosti: podzimní listy jsou žluté podobně jako 
zlato: mezi zlatem a podzimními listy je vztah metaforický. Jedna z následujících tří vět 
obsahuje metonymii, dvě obsahují metafory. Zatrhněte tu větu, která je nejvíc 
metonymická (a zároveň nejméně metaforická): 
a) "Jen když se napijete z řeky ticha, budete opravdu zpívat." (Chalíl Džibrán) 
b)   "Stát jsem já." (francouzský král Ludvík IV.) 
c) "Praha je dryák ředěný Vltavou" (Sylva Fischerová) 
 
20. Subetnická skupina „Olašští Romové“ tvoří na našem území asi pěti až 
desetiprocentní menšinu všech Romů. Do střední Evropy přicházeli ve druhé polovině 
19. století z území: 
a) Itálie 
b) bývalé Jugoslávie 
c) dnešního Rumunska 
d) Ruska a Ukrajiny  
 
21. Romové v Evropě si většinou stále udržují tradiční kulturu i svůj starobylý jazyk. 
Ovšem v průběhu dějin byly snahy od vládnoucích činitelů tuto etnickou minoritu 
asimilovat. Která z následujících skupin již dříve podlehla jazykové asimilaci (původní 
jazyk ztratila)? 
a) Kale ze Španělska 
b) Lovara z Maďarska 
c) Kalderaši z Rumunska 
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d) Sintové z Itálie 
 
22. Na našem území se jako první rozhodl(a) vůči Romům vést politiku asimilace tento 
panovník (/tato panovnice): 
a) Zikmund Lucemburský 
b) Ferdinand II. Habsburský 
c) Marie Terezie 
d) Josef II. 
 
23. Zákon o zákazu kočování v bývalém Československu byl přijat v roce: 
a) 1933 
b) 1948 
c) 1958 
d) 1968 
 
24. Kdy se poprvé objevili Romové na našem území (na území Čech a Moravy)? 
a) první polovina 14. století 
b) první polovina 15. století 
c) první polovina 16. století 
d) první polovina 17. Století 
 
25. Romové byli poprvé zaznamenáni v Evropě: 
a) ve Španělsku 
b) v Itálii 
c) v Byzantské říši 
d) v Rusku 


	Souhrnná tabulka
	Studijní program: B6101 Filozofie, obor: Religionistika
	Studijní program: B6107 Humanitní studia, obor: Humanitní studia
	1. Určete na území jakého státu se dnes nachází daná památka (za správné určení 1 bod):
	2. Přiřaďte ke stavební, umělecké nebo historické památce jejího autora (původce) a
	3. K historické události doplňte příslušný rok, resp. léta (za správné určení 1 bod):
	4. Podle charakteristických materiálů, tvaroslovných prvků, použitých technik nebo
	5. Přiřaďte k danému autorovi (historikovi, historikovi umění nebo památkáři) správný název jeho knižního díla.
	a) – 5)  b) – 4)  c) – 2)  d) – 1)  e) – 3)
	Studijní program: 7310 Filologie, obor: Slavistická studia zemí EU + Historie
	1. Doplňte příslušný rok
	2. U následujících osobností určete století, ve kterém se narodily.
	3. Na území kterého současného státu se z převážné části nacházejí teritoria označovaná níže uvedenými názvy (za správný údaj 1 bod)
	4. Seřaďte chronologicky události od nejstarší po nejmladší (1.-5.)
	5. V kterém městě se nacházejí (nacházely) následující stavby
	Sir David Attenborough's TV life: the BBC looks back
	B) Leseverstehen
	Keine Angst vorm Computer
	Ergänzen Sie den Lückentext sinnvoll. Wählen Sie dazu die zehn richtigen Wörter von den im Kasten angeführten Wörtern aus und tragen Sie diese in die Tabelle ein.
	Die Zukunft gehört den Alten
	By IBTimes Staff Reporter


