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1. Označte větu, která je gramatická (je správně česky). 

A. Můj dědeček už mluví vůbec.  

B. Ať nezapomeň přinese knihu. 

C. Mám chuť na něco sladkého. 

D. Pavel bolelo zuby. 

         

2. Označte větu, která nepopisuje stejnou událost jako věta Honza daroval auto 

své sestřenici.  

A. Sestřenice dostala auto od Honzy. 

B. Sestřenice dala Honzovi auto. 

C. Auto bylo darováno Honzou jeho sestřenici.  

D. Sestřenici dal auto darem její bratranec. 

         

3. Označte slovo, které musíme doplnit do věty Už musím jít..., aby věta byla 

gramatická (aby byla správně česky). 

A. domů 

B. v Praze 

C. u televize 

D. doma 

         

4. Označte řádek, na kterém je uveden mezinárodní termín pro obor 

jazykověda. 

A. bohemistika 

B. sémantika  

C. sociolingvistika 

D. lingvistika 

          

5. Označte souvětí, které neodpovídá jednoduché větě Děti plakaly zimou. 

A. Děti plakaly, poněvadž jim byla zima. 

B. I když byla zima, děti plakaly. 

C. Děti plakaly, byla jim totiž zima. 

D. Protože dětem byla zima, plakaly. 
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6. Označte, o kolika lidech se mluví v následujícím souvětí: 

Přes pochyby svých rodičů i babičky a dědečka se Honza po domluvě s Petrem, 

který byl dříve přítelem jeho snoubenky, se svou snoubenkou, její matkou a bratrem 

přece jen sešel. 

A. 9 

B. 8 

C. 7 

D. 6 

         

7. Označte slovo, které můžeme použít v různých tvarech (můžeme mu měnit 

koncovky) místo teček ve všech třech následujících větách: 

Neměl ... mi něco zakazovat. 

Cítím se být v ... 

Němečtí Židé byli v letech 1933-1938 zbaveni svých ... 

A. podmínka 

B. právo 

C. povinnost 

D. dohoda 

         

8. Označte souvětí, ve kterém věta hlavní a věta vedlejší vyjadřují současně 

probíhající děje: 

A. Šel jsem do města, kde jsem potkal známého. 

B. Jakmile se ozval hvizd, pes se rozběhl. 

C. Přinesla jim horký čaj, aby se zahřáli. 

D. Když jsem přijížděl do Prahy, díval jsem se na petřínskou rozhlednu. 

         

9. Označte větu, která je gramatická (je správně česky). 

A. Bylo mi tam dobře.  

B. Maminka má zase těhotná.  

C. Spolužáci líbili moje nové lyže. 

D. Budeme jet do školy.  

         

10. Označte větu, která popisuje stejnou událost jako věta Olina snědla Kláře 

sladkosti od babičky. 

A. Babička dala Olině sladkosti a Klára jí je snědla. 

B. Klára snědla sladkosti, které dala Olině její babička.  

C. Olina snědla babičce sladkosti od Kláry. 

D. Babička dala Kláře sladkosti a Olina jí je snědla. 



Čeština v komunikaci neslyšících 2011/2012 Varianta C 

3 
 

11. Označte řádek, na kterém je první výraz (slovo nebo slovní spojení) 

významově nadřazen druhému (např. jako ovoce : hruška). 

A. český znakový jazyk : znakovaná čeština 

B. slovesný způsob : osoba 

C. slovesný způsob : rozkazovací způsob 

D. podmět : přísudek 

         

12. Označte řádek, na němž je uvedeno cizí slovo, které má význam dopisy, 

písemný styk. 

A. komunikant 

B. korespondence 

C. koalice 

D. konkurence 

         

13. Označte řádek, na němž je nejlépe vysvětleno, co znamená Petr je jako slon 

v porcelánu. 

A. Když má Petr nějaký problém, musí ho za něj vždycky vyřešit někdo jiný. 

B. Petr má velkou sílu. 

C. Když chce Petr něco udělat, vznikne z toho většinou nějaká škoda.  

D. Petr nikdy neví, co má dělat. 

         

14. Označte řádek, na kterém je pravdivé pokračování věty: Slova, která stejně 

vypadají, ale nejsou významově příbuzná (např. kosmická raketa x tenisová 

raketa), nazýváme… 

A. … homofilia. 

B. … homogenia. 

C. … homologa. 

D. … homonyma. 

         

15. Označte řádek, na němž je uvedeno oslovení, které je obecně nejvhodnější 

užít, když píšeme e-mail děkanovi Filozofické fakulty Michalu Stehlíkovi.  

A. Milý Michale,... 

B. Ahoj děkane,... 

C. Vážený pane děkane,... 

D. Vážený Stehlíku,... 
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16. Označte řádek, na kterém jsou uvedena pouze správně utvořená slova.  

A. Čechyně, Řekyně, Švédkyně 

B. Češka, Němka, Tunisanka 

C. Polačka, Vietnamka, Korejka 

D. Rakušice, Vietnamice, Srbice 

         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 17: 

**** je jediným časopisem v Česku určeným výhradně neslyšícím a jejich přátelům 

majícím k nim nějaký vztah. [...] Poslední vydání časopisu **** bylo číslo 11–12/2010. 

Vzhledem k tomu, že se skokově snížila dotace od Ministerstva zdravotnictví, bylo 

rozhodnuto přejít z tiskové podoby časopisu do internetové podoby.  
(Zdroj není uveden vzhledem k povaze otázky) 

17. Označte řádek, na němž je uveden název časopisu, o kterém se píše 

v ukázce. 

A. Unie 

B. Gong 

C. Info Zpravodaj 

D. Zájmy neslyšících 

         

18. Označte řádek, na kterém je uveden anglický překlad slovního spojení 

znakový jazyk. 

A. Sign Language 

B. Hand Language 

C. Sign Speech 

D. American Sign Language 

         

19. Označte řádek, na němž je uveden název slovníku, který vyšel nejdříve (je 

nejstarší). 

A. Slovník znakové řeči  

B. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 

C. Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící 

D. Slovník znakového jazyka (terminologie z období těhotenství, porodu a péče 

o novorozence) 

         

  



Čeština v komunikaci neslyšících 2011/2012 Varianta C 

5 
 

20. Označte řádek, na němž je uvedeno pravdivé dokončení věty V roce 2011 se 

zimní deaflympiáda... 

A. ... konala na Slovensku. 

B. ... konala ve Švýcarsku. 

C. ... měla konat na Slovensku, ale byla zrušena (nekonala se). 

D. ... měla konat v Itálii, ale byla o rok odložena. 

         

21. Označte řádek, na kterém je uveden název dětské internetové televize pro 

neslyšící. 

A. Gongáček 

B. Znakáček 

C. WEBlik 

D. Ručička 

         

22. Označte řádek, na kterém je pravdivé pokračování věty Přístup „totální 

komunikace“ doporučuje užívat v komunikaci s dítětem...  

A. ... pouze znakový jazyk. 

B. ... všech prostředků komunikace. 

C. ... buď mluvenou řeč a znakový jazyk, nebo odezírání a bezhlasou artikulaci.  

D. ... pouze mluvenou řeč. 

         

23. Označte řádek, který je pravdivým pokračováním věty V roce 2008 byl 

schválen… 

A. ... Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

B. ... Zákon o pomoci neslyšícím, nevidomým a hluchoslepým rodičům (zákon patří 

do Zákona a sociálních službách). 

C. ... Zákon o tlumočení neslyšícím a hluchoslepým osobám. 

D. ... Zákon o vzdělávání neslyšících, nevidomých a hluchoslepých osob. 

         

24. Označte řádek, který obsahuje pravdivé dokončení věty Etický kodex 

tlumočníka... 

A. ... určuje základní práva a povinnosti neslyšícího klienta.  

B. ... určuje, jak postupovat při objednávání tlumočníka. 

C. ... určuje základní práva a povinnosti tlumočníka. 

D. ... určuje povinnosti tlumočníka a klienta, pro kterého se tlumočí. 
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25. Označte řádek, na kterém je uveden název brněnského centra českého 

znakového jazyka. 

A. Gong 

B. Pevnost II 

C. Trojrozměr 

D. Znascar 

         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 26–29: 

Počátky výzkumu znakových jazyků se spojují se jménem W. Stokoea a s jeho 

průkopnickou studií o americkém znakovém jazyce (1960). V ní se poprvé dokládá, 

že na rozdíl od *** (1) lze *** (2) analyzovat, rozložit na složky, komponenty (stejně 

jako lze obdobným způsobem rozložit *** (3). Tyto komponenty však (na rozdíl od 

komponentů *** (4) existují v podstatě simultánně, nenásledují „za sebou“, ale vrší se 

„na sebe“ či „nad sebe“.  
(A. Macurová: Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka, Speciální pedagogika 1996, 

s. 5–19.) 

26. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (1). 

A. gest 

B. slov 

C. vět 

D. znaků 

27. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (2). 

A. gesta 

B. slova 

C. věty 

D. znaky 

28. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (3). 

A. gesta 

B. slova 

C. věty 

D. znaky 

  



Čeština v komunikaci neslyšících 2011/2012 Varianta C 

7 
 

29. Označte slovo, které lze podle smyslu nejlépe užít v textu na místě 

číslice (4). 

A. gesta 

B. slov 

C. věty 

D. znaků 

         

30. Označte řádek, na kterém je správně rozepsána zkratka ASNEP. 

A. Asociace organizací neslyšících a jejich přátel 

B. Asociace slyšících a neslyšících přátel 

C. Asociace slyšících, neslyšících a jejich přátel 

D. Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

         

31. Označte řádek, na kterém je správně uvedeno století, kdy v Evropě vzniklo 

institucionalizované školství pro sluchově postižené. 

A. 16. století 

B. 17. století 

C. 18. století 

D. 19. století 

         

32. Označte řádek, na němž je uvedeno, kdo moderuje Zprávy ve znakovém 

jazyce, které jsou vysílány na ČT2. 

A. slyšící tlumočníci 

B. neslyšící moderátoři 

C. neslyšící moderátoři se slyšícími tlumočníky 

D. slyšící moderátoři se slyšícími tlumočníky 

         

33. Označte jméno významného současného německého neslyšícího 

profesora, který se věnuje lingvistice znakových jazyků. 

A. Christian Rathmann 

B. William Stokoe 

C. Johann Wolfgang Goethe 

D. Albert Einstein 
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34. Označte řádek, na kterém je skupina písmen sestavena podle jiného 

pravidla než skupiny na ostatních řádcích. 

A. ACDF 

B. IKLM 

C. OQRT 

D. UWXZ 

         

V ÚLOHÁCH 35–38 VYJDĚTE Z NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍ:  

Jsou čtyři muži: Petr, Jan, Tomáš a Karel. Každý z nich má jiné zaměstnání, každý 

má jen jedno oblíbené jídlo a jeden oblíbený nápoj. 

Petr má rád pizzu. 

Tomáš má rád víno a nemá rád ovoce ani sýry. 

Muž, který jí rád ovoce, je doktor a má rád kávu. 

Muž, který je řidič, jí rád maso. 

Policista má rád pivo. 

Muž, který má rád sýr, je učitel a má rád vodu. 

Karel není doktor. 

Na otázky se Vám bude odpovídat snadněji, když si vyplníte tuto tabulku. (Vyplnění tabulky 

se do hodnocení nepočítá. Pokud nechcete, vyplňovat ji nemusíte.) 

JMÉNO ZAMĚSTNÁNÍ NÁPOJ JÍDLO 

PETR    

JAN    

TOMÁŠ    

KAREL    

35. Který nápoj má rád Petr? 

A. víno 

B. káva 

C. pivo 

D. voda 

36. Kdo pracuje jako řidič? 

A. Petr 

B. Jan 

C. Tomáš 

D. Karel 
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37. Které jídlo má rád Jan? 

A. pizza 

B. ovoce 

C. sýry 

D. maso 

38. Kdo pracuje jako učitel? 

A. Petr 

B. Jan 

C. Tomáš 

D. Karel 

         

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 39–43: 

Převzato z A. Macurová: Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 92–104. 

Současná lingvistika znakových jazyků je svými akcenty značně různorodá, staví ale 

na jistých společných východiscích: Obecná schopnost lidského rodu myslet a 

komunikovat může být manifestována i jinak, než je „obvyklé“, systém znaků, jejichž 

prostřednictvím člověk myslí a navazuje vztahy se svým lidským okolím, může být 

jiný než ten „náš“ – může být tvořen i znaky, kde označujícím nemusí být nutně 

a pouze artikulovaný zvuk. 

Od těchto východisek se pak odvíjejí dvě základní linie lingvistiky znakových jazyků 

rozlišené svými východisky a svým zacílením. Jedna chce především intervenovat do 

školské vzdělávací politiky s cílem zlepšit vzdělávání neslyšících dětí a v návaznosti 

na to i postavení neslyšících ve většinové společnosti – je tedy zaměřená spíše 

aplikačně a prakticky. Druhá se soustřeďuje hlavně na základní výzkum znakových 

jazyků. Nevokální jazyk, který má jinou než obvyklou formu existence, klade totiž 

jinak, nově, řadu lingvisticky zajímavých otázek. Jde např. o otázku arbitrárnosti vs. 

ikoničnosti, lineárnosti vs. simultánnosti, otázku dvojího členění v jazyce bez zvuku, 

problém vztahu gramatického popisu a prozodických, resp. paralingvistických 

charakteristik mluvy. Jde ovšem také o otázky jazykové politiky a standardizace 

(komplikované menšinovostí znakového jazyka) a v neposlední řadě o otázky užívání 

„jiného“ jazyka ve vztahu k člověku, kultuře, světu. 

Jednotlivé národní znakové jazyky jsou dnes popsány v různé míře a úplnosti, 

nejpodrobněji pravděpodobně americký znakový jazyk, znakový jazyk britský 

a znakové jazyky Skandinávie. Ne všechno, co je samozřejmé dnes, bylo ale zřejmé 

na počátku lingvistického zájmu o znakové jazyky, v 60. letech. 
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39. V souladu s přečteným textem doplňte větu Základní výzkum znakových 

jazyků… 

A. ...se zabývá otázkou postavení neslyšících ve společnosti. 

B. ...prosazuje standardizaci znakového jazyka. 

C. ...se zabývá mimo jiné otázkou vztahu gramatického popisu a prozodických 

charakteristik mluvy. 

D. ...se zabývá vzděláváním neslyšících dětí. 

40. Označte řádek, na kterém je tvrzení, které nevyplývá z textu. 

A. V rámci výzkumu znakových jazyků se rozlišují dva přístupy. 

B. Znakový jazyk je menšinový, což komplikuje otázku jeho standardizace. 

C. Existuje systém znaků, prostřednictvím nichž člověk myslí. 

D. Pro znakový jazyk jsou charakteristické ikoničnost a simultánnost. 

41. Označte řádek, na kterém je tvrzení, které vyplývá z textu. 

A. V 60. letech se o znakových jazycích nic nevědělo. 

B. Aplikačně zaměřená lingvistika znakových jazyků chce zasahovat do vzdělávací 

politiky. 

C. Nevokální jazyk má stejnou formu existence jako jazyk vokální. 

D. Výzkum znakových jazyků vyřeší otázku dvojího členění v jazyce.  

42. Termín intervenovat v uvedeném textu znamená: 

A. zasahovat 

B. odvíjet se 

C. přesouvat se 

D. zlepšit 

43. Označte řádek, na němž je tvrzení, které vyplývá z textu. 

A. Znaky nejsou artikulované zvuky. 

B. Znaky nemusí mít označující. 

C. Znaky mohou mít označující. 

D. Znaky tvoří systém, jímž člověk navazuje vztahy se svým okolím. 


