
Podrobnější informace o přijímacím testu  

 

U uchazečů o studium se předpokládá jazyková způsobilost na úrovni C1. Většina otázek testu se zabývá 

praktickou aplikací jazykových znalostí uchazečů a jen menší část otázek může vyžadovat formulaci teoretických 

znalostí uchazečů. 

K úspěšnému vykonání přijímací zkoušky je potřeba splnit přijímací test alespoň na 60 %. 

Na vyplnění testu budou mít uchazeči časový limit 60 minut. 

 

Přijímací test ověřuje tyto složky jazykové způsobilosti: 

 čtení s porozuměním,  

 gramatickou kompetenci,  

 lexikální kompetenci,  

 fonologickou kompetenci. 

   

Část přijímacího testu zaměřená na čtení s porozuměním 

Porozumění dvěma různým autentickým textům (dohromady 350-400 slov) je ověřováno pomocí úloh s výběrem 

odpovědí. Dále je ověřována schopnost porozumění významu i méně známých slov, a to 

(i) vyhledáváním výrazu nebo fráze v textu na základě dané definice, 

(ii) výběrem definice, která nejlépe popisuje význam vybraného slova nebo fráze z textu. 

Viz příklady a klíč níže. 

 

Část přijímacího testu zaměřená na gramatickou kompetenci 

Produkce a rozpoznání různých gramatických jevů jsou ověřovány pomocí úloh na identifikaci a opravu chyb a 

také pomocí úloh s výběrem odpovědi. 

Viz příklady a klíč níže. 

 

Část přijímacího testu zaměřená na lexikální kompetenci 

Rozsah slovní zásoby je ověřován na základě úloh s výběrem odpovědi. Dále je testována slovotvorba (schopnost 

utvořit k danému slovu antonymum, změnit slovní druh užitím vhodné přípony, atd.). 

Viz příklady a klíč níže. 

 

Část přijímacího testu zaměřená na fonologickou kompetenci 

Na základě úloh s výběrem odpovědí je ověřována schopnost rozpoznat správně přepsanou výslovnost 

jednotlivých slov, slovních spojení, částí nebo celých vět. 

Viz příklady a klíč níže. 
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D. Pronunciation and transcription - Version A 

 

1. Decide which pronunciation is correct in Received Pronunciation and circle it. 

Example:  

1. gesture a) /ˈÙ&sÍ@/         /ˈÙesÍ@/ c) /ˈgesÍ@/ 

(6 marks, one for each correct answer) 

1.1 analysis a) /ˈænəˌlaɪzɪs/ b) /əˈnæləsɪs/ c) /ˈænæˌlɪsɪs/ 

    

2. One of the transcriptions of the words in bold below is correct; the other two are wrong. 

Indicate the correct one. (4 marks, one for each correct answer) 

Example:  Could it be a stool rather than a table? 

 

a) /@"stUl"rA:D@D@n/  /@"stu:l"rA:D@D@n/  c) /@"stu:l"rA:D@"D@n/ 

 

2.1 All of this brings us to the third problem… 

a) /ˈbrɪŋsəstəði:/   b) /ˈbrɪŋzʌstu:ðə/ c) /ˈbrɪŋzəstəðə/ 

 

 

 

3. 1 Explain what the term HOMOPHONE means and give an example. 

 

 

3.2 How many long vowels does English have? Name hem. 

 

 

 

 

 

 

b) 

b)                                



 


