Klauzurní práce B AJ – požadavky
Klauzurní práce B AJ z anglické literatury
Požadavky ke zkoušce: znalosti v rozsahu dílčích zkoušek Britské (LS 2. roč.) a Americké
literatury (LS 3. roč.)
Forma: 3 části:
a) literárněhistorická kompozice – teoretická otázka z britské literatury (200 slov)
b) literárněhistorická kompozice – teoretická otázka z americké literatury (200 slov)
c) esej (500 slov) na vybrané téma týkající se jednoho z povinných textů kurzů
britské literatury (Starší anglická literatura, Anglická literatura 19. stol. a Britská
literatura 20. stol.)
Kompozice jsou čistě faktografické, očekává se, že student prokáže schopnost fakta
prezentovat v širších literárních, kulturních a historických souvislostech.
Esej je zaměřena výhradně na dané dílo a měla by mít tradiční strukturu: úvod, rozvedení
tématu s argumentací podepřenou odkazy na text a citacemi z vybraného úryvku a závěr.
Doba trvání zkoušky: 4 hodiny čistého času
Hodnocení: student získává jednu výslednou známku. Nedostatečné vypracování jedné dílčí
části automaticky znamená, že student neprospěl z písemné části jako celku.
Doporučená literatura:
Bradbury, Malcolm, Ruland, Richard, From Puritanism to Postmodernism (Penguin Books
1991)
Bradbury, Malcolm, The Modern British Novel (Penguin Books 1994)
Coote, Stephen, The Penguin Short History of English Literature (Penguin Books 1993)
Head, Dominic, Modern British Fiction, 1950-2000 (Cambridge University Press 2002)
High, Petr, The Outline of American Literature (Longman 1986)
Rogers, Pat (ed.), The Oxford Illustrated History of English Literature (Oxford University
Press 1994)
Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature (Oxford University Press
2004)

Klauzurní práce B AJ z anglické lingvistiky
Požadavky ke zkoušce: znalosti v rozsahu dílčích zkoušek ze všech lingvistických disciplin
(1.-3. ročník), tj. úvod do jazyka, fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie a syntax, jakož
i vlastní syntéza poznatků ve smysluplný celek.
Forma: 5 částí (dílčích testů), pořadí disciplin se může při zadání změnit
a) úvod do jazyka (20%)
b) fonetika a fonologie (20%)
c) morfologie (20%)
d) lexikologie (20%)
e) syntax (20%)
Pozn.: Dílčí části netestují pouze izolované vědomosti, ale směřují též k ověření schopnosti
adepta teoretické jevy aplikovat v lingvistické analýze i ve vlastní jazykové praxi. Současně
některé úkoly prověřují syntézu poznatků napříč jednotlivými disciplínami.
Doba trvání zkoušky: 4 hodiny čistého času
Hodnocení: student získává jednu výslednou známku. Hodnocení je založeno na
percentuálním součtu z pěti dílčích částí – je nutné dosažení minimálně 65% v součtu. Každá
část má stejnou bodovou hodnotu (viz výše). Nedostatečný výsledek v jedné dílčí části tedy
automaticky neznamená, že student neprospěl z písemné části jako celku.
Základní doporučená literatura (výběr):
BAUER, Laurie (1993): English Word-formation, 4th reprint, Cambridge: CUP
CRYSTAL, David (1995): The Cambridge Encyclopedia of the English Language,
Cambridge: CUP
CRUSE, D. A. (1995): Lexical Semantics, Cambridge: CUP – Rett.
DUŠKOVÁ, Libuše a kol. (1994): Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha:
Academia
GREENBAUM, S. & QUIRK, R. (1990): A Student’s grammar of the English Language,
London: Longman.
ROACH, P. (2009): English Phonetics and Phonology, Cambridge: CUP.
ŠTEKAUER, Pavol, ed. (2000): Rudiments of English Linguistics, Prešov: Slovacontact.

