
 

1GR2C – MORFOLOGIE – Čeština pro cizince (Bc.) 

Předmět je zakončen ústním zápočtem. Jádro zápočtu tvoří teoretická otázka a rozbor krátkého 

úseku textu se zřetelem k morfologickým jevům (určení slovního druhu, gramatických kategorií 

apod.), kdy student prokáže schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi, včetně znalosti 

teorie oboru, lingvistické terminologie a literatury předmětu (gramatiky, internetové zdroje 

apod.).  

Pokud student nevyhověl, má právo konat jeden opravný termín v rámci vypsaných termínů 

daného zkouškového období.  

Hodnocení: škála započteno – nezapočteno. 

 

1) Morfologie. Charakteristika disciplíny (předmět, vymezení, základní termíny). Internetové 

zdroje a jejich využití v morfologii. 

2) Slovo a slovní tvar. Morfém a morf. 

3) Slovní druhy a jejich vymezení. 

4) Gramatické kategorie jmenné. Deklinace. 

5) Gramatické kategorie slovesné. Konjugace. 

6) Příznakovost morfologických prostředků. 

7) Morfologické charakteristiky přejatých slov a vlastních jmen. 

 

 

 

 

 

  



MORFO-zkouška 26 

1) Prepozice a konjunkce.  

2) U zvýrazněných tvarů se zaměřte se na morfologické charakteristiky (gramatické kategorie, 

morfematický rozbor apod.). 

 

Stejně jako automobilky i letoví inženýři konstruují svá letadla pro bezpečnost při nárazu. Oběti 

například při selhání motorů ve vzduchu, nepadají k zemi volným pádem jako parašutisté, ale 

doslova kloužou uvnitř obří kovové trubky, určené k udržení její integrity. I bez křídel jsou 

totiž navrženy tak, aby vzduchem klouzaly, a i když se nejedná o nijak ladný pohyb, může 

zachránit životy. 

 

 

MORFO-zkouška 27 

1) Substantiva. 

2) U zvýrazněných tvarů se zaměřte se na morfologické charakteristiky (gramatické kategorie, 

morfematický rozbor apod.). 

 

A i přesto, že dnešní letecká doprava je mnohem bezpečnější než ta automobilová, stále existuje 

velké procento lidí, kteří by do letadla v životě nevkročili. Velký přínos na tom zcela jistě mají 

i katastrofické Hollywoodské filmy, a novinové titulky, které navozují atmosféru, že letadla 

prostě často padají a že při něčem takovém máte mizivou šanci na přežití. 

 

 

MORFO-zkouška 28 

1) Verba.  

2) U zvýrazněných tvarů se zaměřte se na morfologické charakteristiky (gramatické kategorie, 

morfematický rozbor apod.). 

 

Prezident Miloš Zeman navštívil v pondělí Matějskou pouť, která se tradičně koná na pražském 

Výstavišti. Svezl se po strašidelném zámku a nafotil se i s perníkovým srdcem, které mu 

darovali pořadatelé pouti. O návštěvě prezidenta na Matějské pouti informoval na Twitteru 

mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Nejen politikou je člověk živ! Pan prezident dnes dopoledne 

zavítal na Matějskou pouť, která se koná na pražském Výstavišti. Bylo to fajn :-),“ napsal na 

Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček po prezidentově návštěvě na tradiční Matějské pouti. 

 


