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U KAŽDÉ ÚLOHY OZNAČTE VŽDY POUZE JEDEN ŘÁDEK SE SPRÁVNOU 

ODPOVĚDÍ/SPRÁVNÝM ŘEŠENÍM.  

- ÚLOHY Č. 1–10 JSOU ZA 2 BODY 

- ÚLOHY Č. 11–22 JSOU ZA 2,5 BODU 

- ÚLOHY Č. 23–37 JSOU ZA 2 BODY 

- ÚLOHY Č. 38–45 JSOU ZA 2,5 BODU 

ZA ŠPATNÉ ŘEŠENÍ SE NEODEČÍTAJÍ ŽÁDNÉ BODY. 

 

1. Který z těchto internetových slovníků znakových jazyků neobsahuje znaky z českého 

znakového jazyka? 

a) Dictio 

b) Zoolexikon 

c) Handspeak 

d) Spreadthesign 

 

2. Jak se nazývá konference zaměřená na informační a komunikační technologie pro lidi 

se zdravotním postižením, která by se v roce 2020 měla konat již po dvacáté? 

a) INSPO 

b) IKTOP 

c) KOTOP 

d) PIKTO 

 

3. Které z těchto děl nebylo dosud zpracováno formou tzv. znakoknihy – knihy v českém 

znakovém jazyce? 

a) O zahradě (Pavel Čech) 

b) Český ráj a jeho tajemství (Lucie Seifertová) 

c) Tajemství Pražského hradu (Stanislav Škoda) 

d) Staré pověsti české a moravské (Alena Ježková, Renáta Fučíková) 

 

4. Která sportovkyně získala pět zlatých medailí na zimní deaflympiádě v roce 2019? 

a) Veronika Grygarová 

b) Tereza Kmochová 

c) Lenka Matoušková 

d) Jana Havlová 
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5. Před 30 lety (v roce 1990) vznikla Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Jak 

se v současnosti jmenuje její nástupnická organizace? 

a) Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

b) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 

c) Pevnost – České centrum znakového jazyka, z.ú. 

d) Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s. 

 

6. Které kulturní uskupení momentálně nepůsobí v České republice? 

a) Deaf Theatre 

b) Divadlo beze slov 

c) Hands Dance 

d) KukátkOO, z.s. 

 

7. Na kterém řádku jsou pouze ta města, ve kterých byly v letech 1992–2000  „základní 

školy pro sluchově postižené“? 

a) Liberec, Cheb, České Budějovice, Mladá Boleslav 

b) Praha, Ústí nad Labem, Olomouc, Hradec Králové 

c) Valašské Meziříčí, Ivančice, Ostrava, Plzeň 

d) Zlín, Praha, Brno, Pardubice 

 

8. Kterou službu online nemohou neslyšící v České republice v současné době využívat? 

a) simultánní přepis mluvené řeči profesionálním přepisovatelem 

b) automatický simultánní přepis mluvené řeči 

c) simultánní tlumočení profesionálním tlumočníkem 

d) simultánní tlumočení  automatickým tlumočníkem – avatarem  

 

9. Jak se jmenoval průlomový zákon, který byl schválen v roce 1998? 

a) Zákon o českém znakovém jazyce 

b) Zákon o znakovém jazyce 

c) Zákon o znakové řeči 

d) Zákon o komunikaci neslyšících 
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10. Jaký komunikační systém je zobrazen na obrázku? 

a) Tadoma 

b) daktylografika 

c) prstová abeceda 

d) Lormova abeceda 

 

           

 

 

 

 

11. Které dva ze 4 dílů na obrázku do sebe zapadají tak, že je možné z nich složit čtverec? 

 

a) 1 a 2  

b) 3 a 4  

c) 1 a 3  

d) 2 a 4 
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12. Určete, která z krychlí odpovídá rozložené verzi v zadání. 

 

 

13. Na první řádce jsou tři obrazce. Který z obrazců a)–d) vznikne jejich překrytím? 

  

 

14. Která z navrhovaných možností je logickým počátkem dané číselné řady? 

?, 6, 4, 9, 7, 12, 10, … 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

 

 



Jazyky a komunikace neslyšících                    Bc. 2020/2021                          Varianta C (řádný termín) 

 

Stránka 5 z 17 
 

15. V následujícím příkladu jsou číslice nahrazeny obrázkovými symboly. Každému 

obrázku odpovídá právě jedna číslice. Z nabídnutých možností vyberte číslici, která 

odpovídá symbolu kapky . 

 -  = 
a) 1 

b) 2 

c) 9 

d) 0 

 

16. Určete, kolik procent čtverečkované plochy je vybarveno černě. 

 

a) 36 

b) 40 

c) 44 

d) 48 

 

17.  Které dvě varianty kódů jsou totožné? 

1) NEPCTO3796LVFB 2) NEPCTO3769LVFB 3) NEPCTO3769LVFB 4) NEPCTO3796LVEB 

 

a) 1 a 2 

b) 2 a 3 

c) 3 a 4 

d) 4 a 1 
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18. Zvířata na statku mají dohromady 25 hlav a 68 nohou. Kolik je na statku kterých 

zvířat?  

a) 7 slepic, 13 králíků, 5 prasat   

b) 9 slepic, 4 husy, 5 králíků, 8 prasat 

c) 6 slepic, 6 hus, 12 králíků, 2 prasata 

d) 7 slepic, 9 hus, 9 králíků 

 
 

19. Který ze čtyř různě pootočených kruhů se od ostatních tří liší uspořádáním symbolů?  

 

20. Z nabízených možností vyberte tu, která patří na místo otazníku. 
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21. Který ze zašifrovaných textů odpovídá slovům HELEN KELLER? V každém 

z nabízených nápisů odpovídá každému písmenu abecedy vždy jeden stejný symbol. 

Každý nápis ale používá jiný kód. 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

22. Který z obrazců a)–d) je logickým pokračováním této řady? 
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Přečtěte si následující definici a vypracujte úlohu č. 23. 

Homonyma jsou taková slova, která mají stejnou podobu, ale naprosto odlišný význam. Slova 

nebo jejich tvary vypadají tedy úplně stejně, ale každé z nich znamená něco jiného. Tato slova  

mají rozdílný původ a nenajdeme mezi nimi žádnou souvislost. 

 

23. Vyberte možnost, ve které se nenacházejí homonyma. 

a) Bez koberců, závěsů a záclon vypadal prostor nezvykle stroze a hole. Angličtí rowdies 

měli v ulicích Prahy v rukou hole a kukly na obličeji. 

b) Dej, prosím, těsto na vál. Včerejší severní vítr vál rychlostí 60 km/hod. 

c) Kladívko, kovadlinka a třmínek jsou nejmenší kosti lidského těla. Nezbytnou pomůckou 

neurologa je neurologické kladívko. 

d) Omytá jablka a hrušky bez stopek rozkrájejte a odjadřincujte, ovoce poklaďte na 

rozválené těsto, pocukrujte, těsto zaviňte, přeneste na plech a vložte do trouby. Doba 

pečení je 20 minut při teplotě 220 C. Doporučujeme dodržovat čas přesně a odměřit ho 

např. pomocí stopek. 

 

Přečtěte si následující text a vypracujte úlohu č. 24. 

Hrdinkou televizních zpráv v Polsku se stala žena, které stačil kbelík vody a obyčejný 

mop, aby ze svého obchodu vyhnala ozbrojeného lupiče. Nevydařené přepadení zachytila 

průmyslová kamera. Paní Zofia právě vytírala podlahu, a tak na útočníka nejprve vylila vodu 

a pak se do něj pustila mopem. 

„Chtěla jsem ho obsloužit, ale koukám, že drží pistoli. Zrovna jsem měla mop ve 

kbelíku, tak jsem ho bez rozmyšlení popadla a začala muže mlátit. Jenom křičel: Dej mi 

prachy!“ vylíčila paní Zofia televizi TVN 24. 

Neúspěšné přepadení se odehrálo v pátek 14. února v městečku Pinczyn  asi 50 

kilometrů jihozápadně od Gdaňska. Případ vyšetřuje policie, podle které lupič ukořistil jen tři 

krabičky cigaret. Pokud se ho podaří dopadnout, hrozí mu až 12 let vězení. 

Paní Zofia přiznává, že jednala impulsivně. Prý toho nelituje, i když jí známí říkají, že 

se zachovala špatně a že nestojí za to přijít o život kvůli penězům v pokladně.  

Zdroj: www.irozhlas.cz 

 

24. Které tvrzení jednoznačně odpovídá textu? 

a) Paní Zofia se důkladně rozmyslela, než na lupiče zaútočila. 

b) Ozbrojený lupič chtěl ukrást peníze.  

c) Policie u lupiče našla tři krabičky cigaret. 

d) Paní Zofia byla v obchodě zaměstnána jako uklízečka. 

 

 

https://tvn24.pl/pomorze/pinczyn-wlascicielka-sklepu-przepedzila-zlodzieja-mopem-4213250
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Přečtěte si následující text a vypracujte úlohy č. 25–30.  

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY 

1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za ……………….. (25) onemocnění. 

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet 

se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti 

u nezletilých dětí odpovídají ……………….. (26) rodiče. 

3. Na základě ……………….. (27) uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně 

působí preventivně s cílem ……………….. (28) šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění 

onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a 

o zajištění jeho léčení. O výskytu ……………….. (29)  ve třídě následně informují všechny 

rodiče žáků dané třídy. 

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz 

speciální formulář). V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. 

Při podezření na zanedbávání péče ……………….. (30) děti má škola oznamovací povinnost 

vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí. 

V Táboře dne 1. 9. 2016                                                                  Mgr. Jiří Hůlka, ředitel školy 

Zdroj: Vzhledem k povaze úlohy neuveden 

Které z následujících slovních tvarů nebo slov patří na vynechaná místa v textu? 

25.  a) infekce  b) infekcí  c) infekční  d) infekčního 

26.  a) jeho  b) její   c) jejich  d) jemu 

27.  a) mimo  b) níže   c) vedle  d) výše 

28.  a) bude zamezit b) zamezí  c) zamezit  d) zamezuje 

29.  a) pedikulóza b) pedikulóze  c) pedikulózou d) pedikulózy 

30.  a) na   b) o   c) pro   d) za 
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Přečtěte si následující text  a vypracujte úlohy č. 31 a 32. 

Horská služba Krkonoše kvůli snížené viditelnosti a silnému větru nedoporučuje hřebenové 

túry. Výstrahu vydala ráno. Na hřebenech Krkonoš vítr v nárazech dosahoval rychlosti až 90 

kilometrů, řekli v pátek zástupci krkonošské horské služby. Kvůli silnému větru se ráno 

nerozjela kabinová lanovka na Sněžku. V provozu může být do rychlosti větru 60 kilometrů 

v hodině. 

V Krkonoších navíc v lavinových katastrech platí druhý mírný stupeň lavinového nebezpečí 

z pěti. Na hřebenech je většinou od 50 do 100 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných 

svazích a žlabech. Za posledních 24 hodin napadlo za působení západního až jihozápadního 

větru okolo 15 centimetrů sněhu. 

„Mezi novou a starou sněhovou pokrývkou se vytvořila krusta. Uvolnění laviny je možné jen 

při velkém dodatečném zatížení, a to ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu, které se 

většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedla na webu krkonošská horská služba. 

Lavinovými lokalitami jsou na české straně Krkonoš Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od 

Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.  

Zdroj: www.irozhlas.cz (zkráceno) 

 

31. Který nadpis nejlépe vystihuje text? 

a) Krkonošská horská služba nedoporučuje hřebenové túry 

b) Na hřebenech Krkonoš hrozí lavina 

c) Seznam lavinových lokalit v Krkonoších 

d) V Krkonoších v posledních dnech sněží 

 

32. Které z následujících tvrzení odpovídá textu? 

a) Během uplynulého týdne přibylo 50 cm sněhu. 

b) V Krkonoších je vyhlášen pátý stupeň lavinového nebezpečí. 

c) Túry nejsou doporučovány kvůli špatnému výhledu z hřebenů a sněhové krustě.  

d) Lanovka na Sněžku není v provozu, protože vítr dosáhl kritické hranice rychlosti. 
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Prohlédněte si následující dva grafy a vypracujte úlohy č. 33 a 34. 

 
 

                                            Jaký je váš nejoblíbenější sport? TOP 10 

 
Zdroj: Vzhledem k povaze úlohy neuveden 
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33. Které z následujících tvrzení  odpovídá oběma výše uvedeným grafům? 

a) Češi, Poláci a Slováci mají stejný nejneoblíbenější sport. 

b) Nejoblíbenějším sportem Čechů je pěší turistika, Slováků cyklistika a Poláků 

posilování, fitness a aerobic. 

c) V České republice a na Slovensku je nižší podíl obyvatel, kteří nikdy nesportují, než 

v Polsku. 

d) Ve všech třech sledovaných zemích sportuje zhruba polovina obyvatel několikrát týdně. 

 

34. Oba grafy patří k jednomu článku. Žádný jiný graf v tomto článku už není. Jaký je 

nejvhodnější nadpis tohoto článku?   

a) Češi jsou líní, málo sportují 

b) Sport v sousedních zemích 

c) Po svátcích se nejvíc sportuje 

d) Jak Češi, Slováci a Poláci sportují? 

 

Prohlédněte si následující heslo z Internetové jazykové příručky a vypracujte úlohu č. 35. 

 
 

35. Které z následujících tvrzení o tomto hesle není pravdivé? 

a) Heslo obsahuje výklad významu slova.  

b) Heslo obsahuje informace o rodu a skloňování. 

c) Heslo obsahuje informaci o slovních spojeních. 

d) Heslo odkazuje na Slovník spisovného jazyka českého. 
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Přečtěte si následující text a vypracujte úlohy č. 36–37. 

Rašeliniště (také blata nebo slatě) jsou místa vzniku, výskytu či těžby rašeliny. Jde o bažinný 

………… (1), který je trvale zamokřen pramenitou nebo dešťovou vodou, se značnou produkcí 

rostlinné ………… (2). Ta se v důsledku zamokření a nepříznivých podmínek pro 

dekompozitory nedostatečně rozkládá. 

V rašeliništi dochází k hromadění rostlinné ………… (3) hmoty. Odumřelé části rostlinného 

společenstva se shromažďují a ve spodních vrstvách a za nepřístupu vzduchu se přetvářejí na 

rašelinu. 

Rostliny rašelinišť. Dominujícími rostlinami jsou rašeliníky a ploníky, kromě nich jsou zde 

keříčkovitá společenstva s borůvkou, brusinkou, vlochyní, klikvou bahenní, vřesem obecným, 

kyhankou sivolistou, suchopýrem pochvatým atd. 

Rašeliniště bývají často domovem masožravých rostlin, v Čechách na nich roste například 

rosnatka okrouhlolistá, rosnatka dlouholistá, rosnatka prostřední a také tučnice obecná a tučnice 

česká. V rašelinných tůních se často vyskytují též masožravé bublinatky, např.: bublinatka jižní, 

a vzácnější druhy jako bublinatka obecná, bublinatka prostřední, bublinatka vícekvětá atd. 

Druhy rašelinišť. Rašeliniště se podle vyskytujících se ………… (4), polohy, chemického 

složení apod. dělí na rašeliniště vrchovištní, slatinná a přechodná.  

 Zdroj: https://czu.natalya.cz/czufiles/fzp/2s/EKS18-raseliniste.pdf 

36. V textu jsou vynechány tvary čtyř slov: biomasy, ekosystém, organické a organismů. 

V jakém pořadí patří tyto tvary slov na vynechaná místa v textu? 

a) 1. biomasy, 2. organismů, 3. organické, 4. ekosystém 

b) 1. organické, 2. organismů, 3. ekosystém, 4. biomasy 

c) 1. organismů, 2. ekosystém, 3. biomasy, 4. organické 

d) 1. ekosystém, 2. biomasy, 3. organické, 4. organismů  

 

37. Které z následujících tvrzení neodpovídá textu? 

a) Termíny blata, slatě a rašeliniště jsou synonyma. 

b) U nás rostou volně v přírodě masožravé rostliny. 

c) V České republice se nenachází žádné rašeliniště. 

d) V rašeliništích můžeme najít mj. borůvčí. 
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Přečtěte si následující úryvek z odborného článku Poznáváme český znakový jazyk – 

Poznámky k vyjadřování mnohosti  a vyberte správné odpovědi k úlohám č. 38 až 45. 

 

Mnohost – a různé způsoby jejího vyjádření  
 

Mluvené i znakové jazyky dokážou vyjádřit i existenci předmětů vnějšího světa v počtu 

větším než jeden. Vyjadřování jisté mnohosti jako protikladu jedinosti ostatně patří do 

„výbavy“ každého jazyka. I u mluvených jazyků jsou ale prostředky, jimiž se sémantická 

kategorie kvantity označuje, mnohdy velmi různé. Ukažme si jen stručně několik příkladů 

uváděných v základních příručkách obecné lingvistiky (např. Čermák 1997, Erhart 1984, Palek 

1989): existují jazyky, které nevyjadřují jen protiklad jeden a více než jeden; nemají tedy 

k dispozici jen číslo jednotné (singulár) a množné (plurál), ale navíc ještě číslo dvojné (duál – 

jeho pozůstatky ze staré češtiny máme i v češtině dnešní), řídce také triál a kvadrál (užívaný 

pro označení skupiny tří nebo čtyř např. v indiánských nebo australských jazycích) nebo paukál 

(označuje neurčitou, ne příliš početnou mnohost). V některých jazycích se mnohost vyjadřuje 

pomocí různých lexémů (většinou adverbií a číslovek), v některých gramaticky (obvykle sufixy 

substantiv), nebo se oba způsoby kombinují. Existují i jazyky, jejichž podstatná jména mají 

jednu formu, pro číslo nerozlišenou, a označují tedy vlastně bytosti nebo věci jako druh (např. 

v turečtině ev = dům i domy; jednost a mnohost pak odlišují determinující výrazy, např. bir ev 

= jeden dům, beš ev = pět domů). V ještě jiných jazycích se zase mnohost vyjadřuje reduplikací, 

opakováním (v indonézštině: rumah = dům, rumah rumah = domy). I z tohoto krátkého výčtu 

je patrné, že prostředky pro vyjadřování mnohosti jsou jazyk od jazyka specifické. A to jsme 

zatím zmiňovali jen situaci v jazycích mluvených, v jazycích, které všechny existují ve 

shodném způsobu, tj. audioorálně. Znakové jazyky se už způsobem své existence od mluvených 

liší. Nemůže nás tedy překvapit, že prostředky pro vyjadřování mnohosti, které jsou ve 

znakových jazycích k dispozici, budou v lecčems specifické.  

 

Vyjadřování mnohosti v americkém znakovém jazyce  
 

Vyjadřování počtu většího než jedna je v různé míře a různým způsobem zmíněno ve všech 

přehledových pracích o americkém znakovém jazyce (např. Klima; Bellugi 1979, Baker-Shenk; 

Cokely 1980, Wilbur 1987, Valli; Lucas 1992). Shoda panuje v tom, že mnohost se v 

americkém znakovém jazyce nevyznačuje pouze na jménech a že pluralizace jmen je závislá 

na řadě činitelů: na typu pohybu, který je součástí jmenného znaku odkazujícího k jednotlivině, 

na typu kontaktu, na místě, kde je znak artikulován, a na orientaci ruky.  

Ani americký znakový jazyk samozřejmě nevolí pro vyjadřování mnohosti prostředky 

shodné s angličtinou, kde se, až na malé výjimky, plurál vyznačuje na podstatných jménech 

prostřednictvím vázaného gramatického morfému -s. Americký znakový jazyk oproti tomu 

proměňuje přímo podstatná jména jen omezeně, mnohost se zde vyjadřuje jinak. Jaké 

prostředky tedy má – podle přehledových příruček – americký znakový jazyk k dispozici?  

1. Ke jménu se připojí tzv. kvantifikátor, tj. číslovka určitá nebo neurčitá. Wilburová, 

s odkazem na nepublikovanou práci zaměřenou na pluralizaci jmen v ASL (Jones; Mohr 1975), 

uvádí, že přidáním kvantifikátoru MANY může tvořit plurálovou formu téměř každé 
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substantivum. 2. Ke jménu se připojí proforma (zástupka), tj. klasifikátor, nebo plurálová 

modifikace zájmena. 3. Příslušný znak se opakuje (s nepatrnou změnou u místa artikulace). 

K tomu je třeba uvést poznámku: Podle některých pramenů (Valli; Lucas 1992) je opakování, 

reduplikace znaku možná jen u velmi omezeného počtu znaků. 4. Mnohost se vyznačuje na 

slovese přidáním tzv. plurálového sufixu. 

 

Vyjadřování mnohosti v britském znakovém jazyce  
 

Starší studie o britském znakovém jazyce (Kyle; Woll 1985, Deuchar 1984) uvádějí jako 

prostředky vyjadřování mnohosti reduplikaci znaku (s posunem v znakovacím prostoru), 

přidání kvantifikátoru, a (Kyle; Woll 1985) ještě specifickou reduplikaci, kdy jednoruční znak 

je artikulován oběma rukama. Novější studie (Sutton-Spence; Woll 1999) repertoár prostředků 

rozšiřují: uvádějí ještě užití proforem (klasifikátorů a specifikátorů tvaru a velikosti, zájmen). 

 

Další znakové jazyky 
 

V popisech dalších znakových jazyků, které jsme měli k dispozici (např. o francouzském 

znakovém jazyce Moody 1983, o estonském znakovém jazyce Miljan 2000, o znakovém jazyce 

Indie a Pákistánu Zeshan 2000), je otázka vyjadřování mnohosti probírána v různé šíři 

a úplnosti (jen velmi stručně např. v Zeshan 2000; proto tento popis necháváme stranou). Ve 

francouzském a estonském znakovém jazyce jsou prostředky, které vyjadřují mnohost, 

v podstatě shodné s prostředky uvedenými výše. Jen v popise estonského znakového jazyka 

jsou jako jeden z důležitých prostředků pluralizace jmen uvedeny ještě tzv. mluvní vzorce, tedy 

prostředek, který jinde zmiňován není. Na základě informací podaných v popisech čtyř cizích 

znakových jazyků (amerického, britského, francouzského, estonského) tedy lze soudit, že 

prostředky vyjadřování mnohosti se v různých znakových jazycích ve velké míře shodují.  

 
Zdroj:  Macurová, A.–Petříčková, J. (2004): Poznáváme český znakový jazyk – Poznámky k vyjadřování 

mnohosti. Speciální pedagogika, roč. 14, č. 2, s. 107–126. (upraveno) 

 

 

38. Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?  

a) Ve všech mluvených i znakových jazycích existuje pouze jednotné a množné číslo. 

b) Některé mluvené jazyky nemají množné číslo, ale mají duál, případně triál, kvadrál či 

paukál. 

c) V mluvených i znakových jazycích se mnohost může vyjadřovat dvěma základními 

způsoby: lexikálně nebo gramaticky.  

d) Některé znakové jazyky vyjadřují mnohost determinujícími výrazy.  
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39. Které z následujících tvrzení je v souladu s textem? 

a) První rozsáhlejší studie o americkém znakovém jazyce pochází z konce 90. let 20. 

století. 

b) Kyle a Woll  zmiňují ve studii z roku 1985 čtyři různé prostředky vyjadřování mnohosti 

v britském znakovém jazyce.  

c) Nejstarší text (zmiňovaný  ve výchozím textu), který se věnuje popisu vyjadřování 

mnohosti v americkém znakovém jazyce, nebyl veřejně publikován. 

d) Sutton-Spence a Woll popisují ve své studii z roku 1999 reduplikaci klasifikátorů.  

 

40. Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?  

a) V britském znakovém jazyce je mnohost vyjadřována pouze přidáním kvantifikátoru či 

proformy a reduplikací znaků.  

b) V americkém znakovém jazyce je mnohost vyjadřována prostřednictvím kvantifikátorů, 

klasifikátorů a plurálovými sufixy.   

c) V angličtině vyjadřují mnohost pouze podstatná jména.  

d) V mluvených jazycích většinou vyjadřují mnohost podstatná jména, číslovky 

a příslovce. 

 

41. Jaké je správné synonymum ke slovu  reduplikace, užívaném v textu? 

a) duál 

b) opakování 

c) pluralizace 

d) kvantifikace  

 

42. Které tvrzení vyplývá z textu? 

a) V angličtině se kvantifikátory užívají zcela výjimečně.  

b) Kvantifikátory se nejvíce užívají v americkém znakovém jazyce.  

c) Kvantifikátory se užívají jak v mluvených, tak ve znakových jazycích. 

d) Kvantifikátory se užívají v britském a americkém znakovém jazyce, nikoli však 

v estonském znakovém jazyce. 

 

43. Který činitel nemá podle textu vliv na to,  jakým prostředkem se vyjadřuje mnohost 

v americkém nebo britském znakovém jazyce? 

a) slovní druh znaku (např. podstatné jméno, zájmeno) 

b) počet rukou tvořících znak (tj. jednoruční, dvouruční znak) 

c) místo artikulace znaku (tzn. kde je znak umístěn) 

d) frekvence užívání znaku (např. hodně nebo málo užívaný znak)  
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44. Které tvrzení vyplývá z textu? 

a) Existují nejméně tři stejné prostředky, které se užívají pro vyjádření mnohosti jak 

v americkém znakovém jazyce, tak v britském znakovém jazyce. 

b) Mnohost u podstatných jmen se vyjadřuje častěji v americkém znakovém jazyce než 

v britském znakovém jazyce.  

c) V americkém, britském, francouzském a estonském znakovém jazyce jsou zcela 

shodné všechny prostředky pro vyjádření mnohosti.  

d) Indický znakový jazyk má ze všech popsaných jazyků nejvíce prostředků pro 

vyjadřování mnohosti.   

 

45. Které doplnění následující věty je v souladu s informacemi v textu? 

 

Prostředky vyjadřování mnohosti v různých znakových jazycích… 

a) … jsou zcela odlišné. 

b) … jsou si velmi podobné. 

c) … jsou různé pro evropské a asijské znakové jazyky. 

d) … jsou odvozeny od prostředků užívaných v mluvených jazycích. 

 

 

 

 

 


