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1. Shoda i/y v příčestí minulém je správně ve větách: 
a. Zasněžené hory lákaly milovníky lyžování i v dubnu. 
b. Největší starosti jim dělaly odložená nemluvňata u chrámových dveří.  
c. Rodiče se vzbouřily proti počtu písemných prací.  
d. Myši, blechy, Ája a pes Fík žili v domečku za lesem v míru.  
e. Uzenáči byli na skladě. 
 

2. Mě/mně je užito správně:  
a. náměstkyně ředitele, běžné zatemnění, měšec dukátů, ohromně se polekal 
b. dramatická umnělkyně, lichvářská smněnka, rozhojnil malé jmění, vzájemně 

mlčí  
c. němě pracuje, cizí měna, sám se zesměšnil, rozdává úsměvy sebevědomě a 

nestřídmě  
d. měděnka na střeše, jemně nakrájená cibulka, rekordní nezaměstnanost, zřejmě 

se mýlíš  
e. měřice úrodného pole, strmělka kyjonohá, nezaměstnanost, obmněna 

repertoáru  
 

3. Velká písmena v několikaslovných názvech jsou správně:  
a. Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd  
b. most Mánesův  
c. hostinec U Tří lilií  
d. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  
e. Spojené Státy Americké 
 

4. Zájmeno jenž je dobře užito: 
a. Užovky, jež se vyhřívaly na sluníčku, byly ještě neohrabané.  
b. Naši hokejisté, již  v přípravě nevynikali, vyhráli celý turnaj.  
c. Kočka a pes, již  se ztratili v lese, našli cestu zpět sami.  
d. Problémy dělaly ty fotony, jenž překračovaly rychlost světla.   
e. Konečně se jim narodilo dítě, o něž dlouho usilovali. 
 

5. Antonyma jsou uvedena správně: 
a. úplný - neúplný  
b. žena - dítě 
c. starý mládenec - ženáč  
d. bílý - žlutý  
e. široký - úzký 
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6. Přes proslulost zůstal nesmírně skromný a plachý. Tučně vytištěnou část věty 
určíte jako příslovečné určení: 

a. místa 
b. času 
c. podmínky 
d. přípustky 
e. míry 
 

7. Sledoval odjíždějící vlaky, a proto nemyslel na odjezd. Mezi obsahy vět hlavních 
je poměr: 

a. stupňovací 
b. odporovací 
c. vylučovací 
d. příčinný 
e. důsledkový 
 

8. Ministrem životního prostředí vlády České republiky je: 
a. Jaroslav Palas 
b. Libor Ambrozek  
c. Bohuslav Sobotka  
d. Miloš Kužvart  
e. Milan Šimonovský 
 

9. Hlavním městem Moldavska je: 
a. Managua 
b. Kaunas 
c. Minsk 
d. Lvov 
e. Kišiněv 
 

10. Slovo "médium" ve všech možných významech znamená: 
a. audiovizuální prostředek  
b. sdělování  
c. nosič dat  
d. zprostředkující činitel  
e. gramofonová deska 
 

11. Současným španělským premiérem je: 
a. Juan Fernando Lopez  
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b. Carlos Berzosa  
c. José Luis Rodríguez Zapatero  
d. José Mariá Aznar  
e. Francisco Franco 
 

12. Kteří z těchto předních politiků SSSR a USA byli hlavními aktéry tzv. karibské 
krize: 

a. Leonid Iljič Brežněv a Richard Nixon  
b. Alexej Kosygin a Dwight Eisenhower 
c. Andrej Gromyko a Henry Kissinger  
d. Nikita Sergejevič Chruščov a John Fitzgerald Kennedy  
e. Michail Gorbačov a James Earl Carter 
 

13. Které z těchto osobností se mohly  setkat jako redaktoři Mladé fronty Dnes: 
a. Martin Komárek, Jana Bendová  
b. Jana Bendová, Milan Kundera 
c. Milan Kundera, Jiří Orten  
d. Jiří Orten, Jaroslav Seifert  
e. Jiří Weil, Jan Werich 
 

14. Slovo "komunikace" má v nejširším možném užití tyto významy: 
a. spojení 
b. sdělování 
c. dorozumívání 
d. silnice 
e. cesta 
 

15. Vyberte titulek (titulky) k níže uvedené zprávě, který (které) by byl/ly vzhledem 
k obsahu zprávy nejvýstižnější a pro deník Lidové noviny nejvhodnější: 

 
Jizerské hory (pra) – Neúspěch dosud provází v pondělí zahájenou pátrací akci 
jizerských záchranářů po 45letém běžkaři z Prahy, který zmizel koncem února cestou 
přes horský hřeben z Bedřichova u Liberce do Harrachova. Sportovce, jehož stopa 
končí v Jizerských horách, nepřetržitě hledalo družstvo záchranářů posílené psovody.  
„Doposud jsme pročesali Jizerskou louku. Hledání jsme v pátek přerušili. Pokračovat 
budeme začátkem příštího týdne. Zbývá prohlédnout zbytek těžko přístupného terénu,“ 
přiblížil strategii pátračů náčelník Horské služby v Jizerských horách René Mašín.  
Záchranářům prozatím nepřály ani sychravé, mlhou zahalené hory, nad nimiž visí 
otazník, zda se hledaný muž stal skutečně letos v zimě jejich poslední obětí. Indicie 
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z nejbližšího okolí pohřešovaného napovídají o možném úniku před zodpovědností mj. 
za bývalou rodinu  
„Napadlo mne, jestli neutekl do Mnichova k matce. Pokud vím, krátce před nástupem 
do hor dal batoh s osobními věcmi v Jablonci nad Nisou svému kamarádovi,“ tvrdí 
bývalá manželka, s níž hledaný sportovec, jenž vynechal málokterý z atletických 
závodů, sdílel společný pražský byt.  
(Právo 15. 5. 2004, kráceno) 
 

a. Lyžař prchl před odpovědností do Mnichova 
b. Běžkaře hledali marně 
c. Horská služba ukončila pátrání  
d. Atlet záhadně zmizel v Orlických horách  
e. Rozvedený lyžař utekl k matce 

  
ŽURNALISTIKA – bakalá ři  
 
Základní doporučená literatura - pouze rámcová:  
 
Kolektiv autorů: Praktická encyklopedie  žurnalistiky. Praha: Libri, 2002 
Kolektiv autorů: 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005 
Burton, G. - Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno: Portál, 2001 
Eisner, P.: Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině. Praha: Odeon, 1992 
Daneš a kolektiv: Čeština na přelomu tisíciletí. Academia: Praha, 1997 
Kolektiv autorů: Mluvnice češtiny. Praha: Academia, 1986 
Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1998 
 
www.mediar.cz 
 
Pro základní orientaci sledovat pravidelně jeden deník a jeden týdeník a veřejnoprávní média. 
Autory, kteří pracovali a pracují v médiích a publikují knižně – dle vlastní četby. 


