
VZOROVÝ TEST – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA BAKALÁŘSKÝ OBOR ROMISTIKA 

(doba trvání: 45 min) 

 

A) (max. 25 bodů) 

1) Mezi romské skupiny nepatří: Olaši, Rumungři, Valaši, Sintové, Manušové 

 

2) Spojte jméno a profesi: 

Laďa Gažiová   historik / historička 

Katarina Taikon   redaktor / redaktorka 

Patrik Banga    spisovatel / spisovatelka 

Jana Horváthová   výtvarník / výtvarnice 

Romani Rose     politik / politička 

 

3) Ze kterého století pocházejí první písemné zmínky o přítomnosti Romů na území Evropy? 

 

4) Který z následujících výroků charakterizuje současnou situaci romštiny v ČR nejlépe: 

a) „V České republice 90% Romů nerozumí romsky a romština se uchovala pouze jako prvek 

jejich verze češtiny.“ 

b) „Zatímco olašská romština se většinou předává dětem, mluvčí slovenské romštiny častěji 

přecházejí v komunikaci s dětmi na češtinu.“ 

c) „Až na malé procento zcela asimilovaných si většina Romů v ČR uchovává svůj jazyk, 

používá ho ovšem výhradně v soukromí nebo jako tajný jazyk.“  

 

5) Představte si jazyk, v němž následující slovní tvary (uvedeny v kurzívě) mají následující významy 

(uvedeny v „uvozovkách“): 

bax = „chlapec“ 

ibax = „děvče“ 

baxx = „muž“ 

haibaxx „se ženou“ 

lox = „medvídě (samec)“ 

 

i) Jak by se v tomto jazyce vyjádřil význam „s (dospělou) medvědicí“? 

 



ii) Jak by se ve výše uvedeném jazyce vyjádřil význam „medvěd s mužem“? 

 

iii) Jak daný jazyk tvoří podstatná jména ženského rodu? 

 

 

Příprava na ústní část (nebodováno): 

Které tři události spojené s Romy si z poslední doby vybavíte? 

 

 

B) (max. 25 bodů) 

Napište esej na základě následujícího úryvku (minimální rozsah 200 slov). Na eseji oceníme: 

- Schopnost stručně shrnout hlavní myšlenku textu 

- Schopnost přehledně vyjádřit vlastní myšlenky 

- Zapojení informací z další literatury 

- Propojení s vlastní zkušeností 

- Schopnost nahlédnout téma z více úhlů pohledu 

- Jazykový styl 

Svým způsobem je až neuvěřitelné, jak se Romové z osad naučili během dvou tří generací bydlet. 

Mnohé rodiny, aby konečně dokázaly gádžům, že nejsou horší než oni, investují do bytových interiérů 

veškeré vlastní prostředky. Byty, byť čtvrté kategorie, jsou přepychově zařízené, skví se čistotou. Na 

základě vlastních zkušeností jsem přesvědčena, že takových je většina. Bohužel, sdělovací prostředky 

křiklavě upozorňují na dva tři devastované byty ze sta normálních. Normální je ovšem méně zajímavé 

než to „senzační“. 

Hübschmannová, Milena. 1993. Šaj pes dovakeras - Můžeme se domluvit 


