
Starší podoba pravopisného testu k disciplínám 2AKUL a 22KUL (od r. 2016/2017) 
K této části zkoušky se požaduje se, aby si student osvěžil pravopisné zásady 
z Pravidel českého pravopisu (zvl. úvodní teoretické výklady) a z Průvodce českou 
interpunkcí. 

1. Zakroužkujte, která z ukázek je zcela bez pravopisných chyb. U ostatních ukázek podtrhněte 

všechny jevy, v nichž je nějaký nedostatek, a nadepište nad ně opravu (pokud je vadná 

interpunkce, nadepište, že čárka chybí, resp. je navíc). 

1a) Na kongresu v kanadském Torontu zazněly znepokojivé informace afrických vědců, že 

situace nosorožců v teritoriu východní Afriky je kritická. Nosorožci se stali objetí lovců. Platí 

to o nosorožcích dvourohých i nosorožcích tuponosých, neboli bílých. Ti vůbec nemají bílé 

zbarvení, zůstalo jim jen skomolené jméno. S dalšími důkazy o neutěšeném stavu planety země 

seznámili kolegy na tamnějším setkání badatelé z Přírodovědecké Fakulty Palackého 

Univerzity v Olomouci. Připomněli mimo jiné, že bude jen dobře, když nejznámější vědecké 

objevy budou dány do souladu s ekologickými cíly.  

1b) Nejrozšířenějšími obilninami starověku bývali ječmen a pšenice různých druhů. Z pšeničné 

i ječné mouky se pekly placky a chléb. Ječný chléb, který tehdejší obyvatelé zprvu považovali 

za podřadnější, údajně dostávali Římští vojáci za trest za špatné výkony při výcviku. Jiní znalci 

historie naopak tvrdili, že tento chléb si oblíbili mužní gladiátoři a jedli ho pro získání síly. 

Celozrné pečivo se těší přízni zákazníků i dnes. 

1c) Východiskem pro jednotlivé výklady v Internetové jazykové příručce (IJP)  byla Pravidla 

Českého pravopisu a současné mluvnice Českého jazyka. Na rozdíl od nich jsou některé pasáže 

výkladové části v IJP podrobnější a ucelenější. Týká se to například částí věnovaných psaní 

velkých písmen, interpunkci nebo shodě přísudku s podmětem. Doplněné údaje pocházejí ze 

speciálních jazykových příruček, z odborných časopiseckých studií, z českých státních norem 

či z databáze jazykové poradny. 

2. Označte (zakroužkujte) případně tu část nebo části, kde nejsou žádné interpunkční chyby. 

Pečlivě doplňte vynechanou interpunkci v těch částech, kde došlo k jejímu vynechání, 

případně zřetelně škrtněte vadné čárky tam, kde jsou použity nesprávně. 

2a) Obecně se soudí, že v zájmu národa je, aby o svůj jazyk jako o národní majetek a symbol 

náležitě pečoval. Týká se to především spisovného jazyka. Péči o spisovný jazyk však rozhodně 

nelze zužovat jen na striktní zákazy a příkazy, jde vždy i o širší posouzení, které souvisí s 

používáním jazyka ve společnosti v různých komunikačních situacích. 

2b) V protikladu k postojům příznivců Pražského lingvistického kroužku (PLK) se v českém 

prostředí objevují i silně polemické názory, neboť v odborné veřejnosti se vedou spory týkající 



se potřebnosti spisovné češtiny. Tyto diskuse mají své neúnavné protagonisty na straně odpůrců 

kodifikace, podle jejichž mínění PLK sice položil určité základy, když se soustředil na 

komunikační roli jazykových projevů, a když podtrhl zejména potřebu funkčnosti, nicméně vidí 

rozpor mezi tímto funkcionalismem, jehož cílem bylo úsilí o bezproblémové fungování jazyka 

v komunikační praxi a tzv. standardizací, která se snaží o kultivaci jazyka cestou kodifikace.  

2b) zde s jednou nadbytečnou čárkou a jednou scházející čárkou 

2c) Zdeněk Starý, autor knihy Ve jménu funkce a intervence vybídl k opuštění původního 

termínu spisovný jazyk a jeho náhradě označením standardní jazyk. V knize k tomu uvedl 

v terminologické poznámce, že jako výhodu označení standardní na rozdíl od spisovný vidí to, 

že by nevznikaly nežádoucí konotace k psaní, nadto by se dalo u standardu hovořit i o více 

standardech v rámci jediného jazyka. Současně obhajuje stanovisko, že obecná čeština 

postoupila díky svému rozšíření až na úroveň standardu a že by neměla být pokládána za 

nespisovný útvar. 

2c) zde s jednou scházející čárkou 

Hodnocení pravopisného testu: Maximální počet bodů je 50. Za každou chybu se odečte 

7 bodů. Znamená to, že pravopisný test jako součást zkoušky z disciplíny Jazyková kultura je 

uznatelný maximálně se 7 chybami v řešení, tedy při nejmenším ještě kladném výsledku 

(1 bod). Za chybu v řešení se pokládá jak neopravení nebo nesprávné opravení vadného jevu, 

tak nenáležitá oprava jiného jevu, který byl původně správně.  

Tato podoba pravopisného testu: v její 1. části jsou zde chyby ve všech ukázkách, ve 2. části 

je ukázka 2a) bez chyby. 

Ukázky 1c), 2a), 2b) a 2c) jsou čerpány z distančního textu Jazyková kultura, dvě úvodní 

ukázky, tj. 1a) a 1b), jsou zpracovány podle různých textů z médií nebo popularizačních 

knižních titulů; jindy lze čerpat také z učebnic ČJ pro ZŠ.  

Místa s chybami jsou zde vyznačena žlutým podtiskem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


