
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 

Předmět na konci bakalářského studia ověřuje nabyté znalosti a dovednosti ze všech povinných 
lingvistických předmětů. Zkouška je výlučně písemná. Skládá ze čtyř testů stejné váhy, a sice testu 
z Fonetiky a fonologie, Morfologie, Lexikologie a (lexikální) sémantiky a ze Syntaxe. Pořadí testů 
je arbitrární, ale v každém z termínů ho pevně stanoví dohlížející učitel. Posluchač řeší testy v 
daném pořadí, na řešení má celkově 4 hodiny a po odevzdání dílčího testu se k němu již nevrací. Při 
řešení testu student nemá k dispozici žádné referenční příručky, slovníky, gramatiky, atp. Kromě 
úkolů, které ověřují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých povinných lingvistických 
předmětech, testy obsahují též některé teoretické, interdisciplinární a syntetizující úkoly. Nedílnou 
součástí hodnocení je též formulační úroveň. 

Klauzura je koncipována na 100 bodů, přičemž každému ze čtyř testů připadá 25 bodů. K 
úspěšnému zvládnutí klauzury je třeba splnit dvě podmínky. Jednak je třeba získat celkově 
minimálně 65%, tedy 65 bodů. Jednak v žádném z dílčích testů nesmí výsledek klesnout pod 50% 
(tedy méně než 12,5 bodu). 

 
Základní doporučená literatura (výběr): 
 
BAUER, L. English Word-formation. 1983, Cambridge: CUP. ISBN 9780521284929.  
CRUSE, A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3. vyd. Oxford: 
OUP, 2011. ISBN 9780199559466 
DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 
2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z <http://www.mluvniceanglictiny.cz/> 
GREENBAUM, S., QUIRK, R. A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 
1990. ISBN 0-582-05971-2. 
QUIRK, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. 2nd Revised edition. 
London: Longman, 1985. ISBN 978-0582517349. 
ROACH, P. Phonetics and Phonology. A Practical Course. 4. vyd. Cambridge, New York, 
Melbourne, Madrid, Cape Town: Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-71740-3. 
YULE, G.: The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 4th ed. 2010 ISBN 
978-0-521-74922-0. 

Další prameny jsou uvedeny v sylabech k jednotlivým povinným předmětům. 


