
Klauzura Bc. text 

prosinec 2020 

 

 

Pavlínka přišla ve chvíli, kdy Anna vycházela z vyšetřovny. „Teď už bude dobře.“ 

„To víš, že jo.  Dáme si doma pořádné kafíčko, to z automatu na oddělení stojí za starou 

belu. A pustíme si nějakou pěknou muziku.“ 

Pavlína se zasmála. „Jestli myslíš ty svoje lidovky, tak radši ne. Ty pořád zapomínáš, 

že jsme generace rokenrolu.“ 

Jak by na to mohla Anna zapomenout. Celých patnáct let, co trvaly jejich puberty, 

probíhal každodenní boj o rádio.“ Laxenburg kontra Moravanka. Anna tvrdila, že rokenrol není 

hudba, ale zvuk hrnců a poliček vysypaných na dlažbu, puberťáci zase předstírali zvracení, 

jakmile zaslechli Ej, od Buchlova větor věje. 

V průběhu let vzala Anna rokenrol na milost. Hlavně dojemné cajdáky od toho, jak on 

se jen ...Presleyho Lavmi tendr. Nikdy si nedala práci, aby zjistila, co ta slova znamenají. Pro 

ni byl tendr vagon, co se připojuje hned za lokomotivu. Znala to jen česky od Gotta jako Pár 

havraních copánků. Jo, to bylo hezký. Koneckonců když se to tak vezme – zlatej rokenrol. To, 

co poslouchali vnuci, to už nebyl cinkot příborů, ale zvuk popelářského vozu, občas přehlušený 

sbíječkou. Prej techno. Nejen že to nemělo melodii, ale dokonce ani rytmus. 

Vypily si kafíčko se šlehačkou, jak to měla Anna ráda. Pavlínka k němu přinesla čerstvě 

upečené linecké koláčky. Od ledna nastoupila do nové soukromé pekárny, která zásobuje půlku 

kraje. „Podařilo se mi je sebrat ještě dřív, než přišli údržbáři,“ řekla s plnou pusou. Ti chlapi 

chodí do provozu snad čtyřikrát denně. V životě jsem u nich neviděla kleště nebo šroubovák. 

Montértašky mají vyložené celofánem a pokaždý si je nacpou plný. To přece nemůžou ani 

sežrat. Nejspíš to nosí vedle do hospody a buď to prodávají, nebo si za to nechávají nalít. 

Anna kousla do čerstvého koláčku.  „Moc dobrý, ale neměla bys to vynášet, holčičko. 

Co kdyby tě s nimi chytli.“  
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STYLISTIKA 

1. a) Do kterého funkčního stylu patří tento text? 

 

b) Které slohové postupy jsou v textu dominantní? 

 

 

2. a) Jak je text členěn z hlediska horizontálního? 

 

 b) Charakterizujte hlavní téma ukázky. 

 

  

3. Které prostředky vertikálního členění se v textu uplatňují? Jakou mají funkci? 

prostředek     funkce 

 

………………………………..  ………………………………………. 

 

………………………………..  ………………………………………. 

4. Vypište z textu výrazy obsahující nespisovný prostředek: 

 

 a) hláskový 

 

 b) morfologický 

  

 Dále vypište z textu nespisovný prostředek: 

 

 a) lexikální 

 

b) frazeologický 

 

c) expresivní 

 

4. K uvedeným synonymním spojkám přiřaďte jejich adekvátní slohový příznak: 

 

jestli     pokud     -li 
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SYNTAX 

 

1. Z vět vybraných z textu vypište podmět a přísudek a stanovte jejich 

druhy. 

a) To přece nemůžou sežrat. 

 

Po:     Druh Po:  

 

Př:     Druh Př: 

 

b) To z automatu stojí za starou belu. 

 

Po:     Druh Po:  

 

Př:     Druh Př: 

 

c) Rokenrol není hudba, ale zvuk hrnců a pokliček vysypaných na dlažbu. 

 

Po:     Druh Po:  

 

Př:     Druh Př: 

 

2. Zaznamenejte základovou větnou strukturu (ZVS) pomocí gramatického 

větného vzorce (GVV). 

a) Teď už bude dobře. 

GVV: 

 

b) Ty pořád zapomínáš, že jsme generace rokenrolu. 

GVV: 

 

c) Zjistila bys, co ta slova znamenají? 

GVV: 

 

d) Celých patnáct let trval každodenní boj o rádio. 

GVV: 
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3. A. Porovnejte následující větné celky a podtrhněte věty mluvnicky 

nezávislé. 

1) Anna tvrdila, že rokenrol není hudba, ale zvuk hrnců a pokliček vysypaných na 

dlažbu, puberťáci zase předstírali zvracení, jakmile zaslechli Ej, od Buchlova větor 

věje. 

2) Anna tvrdila, že rokenrol není hudba, ale zvuk hrnců a pokliček vysypaných na 

dlažbu, zatímco puberťáci předstírali zvracení, jakmile zaslechli Ej, od Buchlova 

větor věje. 

B. Napište, který významový vztah mezi obsahy těchto vět vyjadřují 

vyznačená slova. 

  

 

4. Určete větněčlenskou funkci podtržených slov. 

 a) Vypily si kafíčko se šlehačkou, jak to měla Anna ráda. 

se šlehačkou:      ráda: 

b) Pavlínka řekla s plnou pusou. 

s pusou: 

 c) Montértašky mají vyložené celofánem a pokaždý si je nacpou plný. 

celofánem:      plný: 

5. Znázorněte stavbu následujícího souvětí náležitým plošným schématem, v 

kterém budou údaje o jednotlivých větách (větněčlenská funkce, způsob 

připojení, sémantický vztah). 

V průběhu let vzala Anna rokenrol na milost, hlavně dojemné cajdáky, jako byl Lavmi 

tendr od Presleyho, nikdy si však nedala práci, aby zjistila, co ta slova v angličtině 

znamenají, poněvadž pro ni byl odjakživa tendr vagon, co se připojuje hned za 

lokomotivu, protože veze uhlí na přikládání do kotle. 
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MORFOLOGIE 

1. Určete slovní druh: 

a) prej     ………………………………....... 

b) cajdák     ………………………………....... 

c) nikdy      ………………………………....... 

d) koneckonců     ………………………………....... 

e) montértaška    ………………………………....... 

2.  Určete vzor níže uvedených jmen: 

a) rokenrol     ………………………………....... 

b) vnuk      ………………………………....... 

c) sbíječka     ………………………………....... 

d) kafíčko     ………………………………....... 

e) údržbář     ………………………………....... 

3.  Utvořte: 

a) přechodník přítomný pro maskul. pl.  

slovesa předstírat    ………………………………....... 

b) přechodník minulý pro neutrum sg. 

slovesa kousnout    ………………………………....... 

c) imperativ pro 1. osobu pl. 

slovesa nemít    ………………………………....... 

4. Napište latinský ekvivalent: 

a) spojka     ………………………………....... 

 

b) 3. stupeň přídavných jmen  ………………………………....... 

5. Uveďte: 

a) příčestí trpné pro maskulinum sig. 

 infinitivu vzít     ………………………………....... 

b) podstatné jméno slovesné 

 od slovesa zásobovat   ………………………………....... 

6. Napište: 

a) lokál plurálu substantiva vnuk  ………………………………....... 

b) nominativ plurálu (maskulinum životné) 

adjektiva čerstvý    ………………………………....... 

c) genitiv plurálu substantiva chvíle  ………………………………....... 
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LEXIKOLOGIE A TVOŘENÍ SLOV 

1. K následujícím slovům uveďte jejich příslušné slovotvorné 

charakteristiky. 

vyšetřovna    havraní 

motivující slovo    ……………………… ................................ 

slovotvorný základ    ……………………… ................................ 

slovotvorný formant    ……………………… ................................ 

(včetně hláskových alternací)    

slovotvorná kategorie    ……………………… ................................ 

onomaziologickorelační typ  ……………………… ................................ 

( zde vybírejte ze škály mutace, modifikace, transpozice) 

 

2.  Vypište z textu: 

a) vlastní kompozitum (domácí) 

b) juxtapozitum (domácí) 

c) antroponymum 

d) chrématonymum 

e) deminutivum 

f) sousloví 

g) univerbizát 

 

3. K následujícím slovům cizího původu z textu uveďte jejich domácí 

jednoslovný významový ekvivalent (respektujte jejich význam v textu). 

 

generace    ………………………………………. 

 

melodie   ………………………………………. 

 

muzika    ………………………………………. 
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FONETIKA A PRAVOPIS 

 

1. a) Proveďte fonetickou transkripci (českou transkripční soustavou), včetně 

označení slovního přízvuku. 

Anna tvrdila, že rokenrol není hudba, ale zvuk hrnců a poliček vysypaných na dlažbu, 

puberťáci zase předstírali zvracení, jakmile zaslechli Ej, od Buchlova větor věje. 

Pro ni byl tendr vagon, co se připojuje hned za lokomotivu. Znala to jen česky od 

Gotta jako Pár havraních copánků.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Vypište z předchozích výpovědí slova, v jejichž slabice je slabikotvorné r: 

 

 c) Z výpovědi „Vypily si kafíčko se šlehačkou, jak to měla Anna ráda“ vypište 

příklonky. 

 

2. Uveďte 2 libovolná slova, v nichž ve výslovnosti dochází ke spisovné 

asimilaci artikulačního místa. Popište podmínky této hláskové změny. 

 

 

 

3. Škrtněte nespisovné výslovnostní formy a uveďte pojmenování pro tyto 

hláskové změny: 

 

[koskovana: ]    [promineňťi  ]    [?osel]    [vojencki:]     [diť ]    [levorver] 

 

 

4. Podtrhněte výpovědi, v níž uplatňujeme konkluzivní koncovou kadenci: 

Půjdeš do kina, nebo zůstaneš doma?  

V kolik hodin se vrátíte z večírku? 

Máš na mě dnes odpoledne čas?       

Přijdete dnes na konzultaci? 
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5. Určete znělost a místo artikulace souhlásek: 

p 

ď 

c 

f 

ž 

h 

 

6. Opravte chyby v následujícím textu: 

 

Brdy a berounsko jsou ideálním místem k cyklystickým výletům ovšem, 

jen při dodržování danných pravidel. K nejčistčím rybníkům ve 

středočeském kraji patří  i jevanský rybník, který je vzdálen od Prahy 

pouhých dvacetšest kilometrů. Rybníky nechal založit před čtyřma 

stovkamy let majitel rožmitálského panství. Na předměstí Buenos Aires 

se ve čtvrtek večer  mísního času  sešli davy lidí aby se rozloučili s 

fodbalistou D. Maradonou. Sýrie dobyla zpět svý území na jihu a 

Jihozápadě státu, zabrala i část Golanských výšin. Rebelové drželi území 

několik let avšak stratili ho poté, co je přestala podporovat Mezinárodní 

koalice. Vážený pane Nováku toto rozhodně nejsou standartní postupy a 

proto vám doporučujeme abyjste ke všem kandidátum  zachovával scela 

nestraný postoj.  Ornament tzvn. obloučkového vlysu , jež se používal 

vzvláště v románské architektuře je tvořen řadou půl kruhových 

obloučků. K nejznámějším  syrným pramenům, patří rovněš pramen mezi 

Novou hutí a Horní Světlou v Lužických Horách. 


