
Souborná navazující magisterská zkouška – požadavky 
 

 

Souborná navazující magisterská zkouška z anglické literatury 
Požadavky ke zkoušce: znalosti v rozsahu dílčích zkoušek Britská literatura, Americká literatura, 

Úvod do současné literární teorie, Postkoloniální literatura a Literatura pro děti a mládež 

 

Forma: 

Esej (600 slov) na dané literární, literárněkulturní či literárněhistorické téma, při jejíž argumentaci 

student využívá své teoretické poznatky z výše zmíněných kurzů anglicky psané literatury a 

příklady z vlastní četby 

 

Doba trvání zkoušky: 4 hodiny čistého času 

 

Hodnocení: student získává jednu výslednou známku. Hodnotí se věcná a jazyková správnost, 

formulační úroveň, šíře záběru, schopnost argumentace a její relevance k danému tématu, vyjádření 

a zdůvodnění vlastního názoru, adekvátní využití teoretických poznatků a vlastní četby pro podporu 

argumentace.  

 

Doporučená literatura: dle sylabů jednotlivých kurzů 

 

 

 

Souborná navazující magisterská zkouška z anglické lingvistiky 
Na KAJL má lingvistická klauzura podobu komplexní analýzy. Jejím smyslem je syntéza 

vědomostí, které student nabyl v jednotlivých disciplínách a jejichž znalost prokázal v dílčích 

zkouškách. Nejde přitom jen o jejich prosté teoretické shrnutí, ale především o jejich vzájemné 

usouvztažnění a souhrnnou aplikaci, tedy o souhrnné uplatnění lingvistických znalostí při analýze 

úryvku neznámého textu. Výsledkem je pak pokud možno mnohastranný lingvistický rozbor 

autentického souvislého textu. 

Zadání (vždy shodné pro všechny studenty v daném termínu zkoušky) rozsahem nepřesáhne jednu 

stránku formátu A4, přičemž text bude průměrné jazykové obtížnosti. Studenti vyváženě proberou 

jevy primárně languových a parolových disciplín. Je žádoucí provést pestrý výběr jevů z co možná 

nejširšího okruhu disciplín (tj. foneticko-fonologické, morfologické, lexikální, syntaktické, textové, 

pragmatické, stylistické, sociolingvistické, eventuálně psycholingvistické jevy). 

Kvůli lepší srovnatelnosti výkonů budou v textu zvýrazněny některé prvky, které budou tvořit 

obligatorní část analýzy. Od studentů se očekává, že jim budou věnovat zvýšenou pozornost a 

proberou je co možná nejkomplexněji. Výběr jevů ve volné části pak bude ponechán úvaze a 

možnostem posluchačů. Zároveň však bude i samotný okruh zvolených jevů (zejména jejich 

náročnost) předmětem hodnocení. 

Formát textu komplexní analýzy není nikterak předepsán. Je na uvážení studentů, zda předloží 

prostou věcně-popisnou kompozici, či zda, popř. do jaké míry uplatní prvky esejistické. Tím méně 

je stanovena osnova textu. Je však samozřejmostí, že výstup je prost hrubých jazykových chyb. 

Rozsah analýzy je stanoven v rozmezí 600 (minimum) – 700 (maximum) slov. Od zadání do 

odevzdání elaborátu mají studenti k dispozici celkem maximálně 4 hodiny času. Při práci 

nepoužívají žádné příručky (slovníky, gramatiky, aj.). 



Při hodnocení se uplatní celá škála kritérií: 

- terminologická přesnost a náležitost 

- věcná správnost 

- splnění povinné části analýzy (minimálně 70%) 

- rozmanitost (pestrost) analyzovaných jevů svědčící o dobré obeznámenosti posluchače se 

širokou paletou disciplín 

- náročnost výběru jevů ve volné části 

- šíře záběru (bohatství vytěžených jevů) 

- individuální přínos studenta (včetně schopnosti výběr odůvodnit a jevy interpretovat) 

- vzájemná propojenost jevů (komplexnost, nikoli však zmatečnost) 

- věcná vyváženost 

- konkrétnost (schopnost jevy v textu názorně doložit, např. odkazem na číslo příslušné 

výpovědi) 

- absence vetujících chyb 

- logická strukturovanost (minimálně smysluplnost odstavců) 

- formulační úroveň a jazyková správnost 

 

Základní povinná literatura: 

Roach, P. (1983): English Phonetics and Phonology, Cambridge, CUP 

Greenbaum, S., Quirk, R. (1990): A Student´s Grammar of the English Language, London, 

Longman 

Dušková, L. Et al. (1988): Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha, 

Academia 

Crystal, D. (1995): The Cambridge Encyclopedia of the English Language (relevant 

chapters), Cambridge, CUP 

Halliday, M.A.K., Hasan, R. (1976): Cohesion in English, London, Longman 

Peprník, J. (2001): English Lexicology, Olomouc, UP 

Yule, J. (1996): Pragmatics, Oxford Introductions to Language Study. Oxford, OUP 

Spolsky, B. (1998): Sociolinguistics, Oxford Introductions to Language Study, Oxford, OUP 

Yule, G. (1996): The Study of Language, Cambridge, CUP 

 

Doporučená literatura: dle sylabů jednotlivých kurzů 


