
Romistika (KSES FF UK) 
 
písemný test (jedna za součástí přijímací zkoušky) 
Verze pro veřejnost 

1. Které z uvedených romských skupin historicky nežily na území ČR?  

a) „olaští“ Romové  b) Sintové  c) „Rumungři“ d) Manušové 

 

2. Spojte jméno a profesi: 

Bronislawa Wajs-Papusza  výtvarník/ výtvarnice 
Bartoloměj Daniel   politik/politička  
Patrik Banga    historik/historička 
Karel Holomek   spisovatel/spisovatelka 
Rudolf Dzurko    novinář/novinářka 
 

3. Vyjmenujte alespoň pět míst spojených s pronásledováním Romů za 2. světové války – 

min. 2 z území bývalého Československa, 2 ze zahraničí. 

 

4. Který z následujících výroků charakterizuje nejlépe romský etnolekt češtiny?  

Romský etnolekt češtiny je  

a) romština výrazně ovlivněná češtinou coby aktuálním kontaktním jazykem 

b) čeština výrazně ovlivněná romštinou a slovenskými (případně maďarskými) dialekty 

c) styl komunikace, ve kterém se střídají romština, čeština a další jazyky, kterými se mluvilo 

v dané rodině (slovenština, maďarština), přičemž žádný z těchto jazyků v komunikaci výrazně 

nepřevažuje. 

 

5. Jazyková analýza 

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

významy (uvedeny v „uvozovkách“): 

buheki = „učitel“ 

buhekilo = „učitelka“  

abuhekilo = „učitelky (více učitelek)“ 

keabuhekilo = „od učitelek“ 

i) Jak by se v tomto jazyce vyjádřil význam „od učitele“? 

ii) Jak by se ve výše uvedeném jazyce vyjádřil význam „učitelé“? 

iii) Jak daný jazyk tvoří množné číslo podstatných jmen? 



 

ESEJ 

Krátký esej na základě vybraného úryvku z četby (rozsah max. 400 slov).  

Na eseji budeme hodnotit: 

- Schopnost stručně shrnout hlavní myšlenku textu (5 bodů) 

- Schopnost přehledně vyjádřit vlastní myšlenky (5 bodů) 

- Zapojení informací z další literatury (5 bodů) 

- Propojení s vlastní zkušeností (5 bodů) 

- Schopnost nahlédnout téma z více úhlů pohledu (5 bodů) 

 

„Při sčítání lidu v roce 1991 se Romové poprvé mohli přihlásit k romské národnosti. Vyvstává 

otázka, proč se jich k ní přihlásilo tak málo? Vnucuje se jiná otázka, kolik Čechů si 

uvědomovalo své češství před dvěma sty lety v začátcích národního obrození? Přihlásit se 

k romské národnosti je ještě komplikovanější. […] Zajímavé a vlastně i logické je, že se v roce 

1991 k romské národnosti přihlásilo mnoho Romů, kteří nebyli vedeni v evidenci ‚cikánského 

obyvatelstva‘.“ 

M. Hübschmannová, Šaj pes dovakeras – Můžeme se domluvit. UPOL: Olomouc (1993) 2002. 

  


