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VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

Vyplňte tabulku vlevo nahoře. 

Všechny odpovědi pište do tohoto testu. 

Pokuste se vypracovat všechny úlohy. 

Pište čitelně, používejte modré nebo černé pero. 

Při psaní dejte pozor na pravopis. 

Používat slovník není dovoleno. 

INFORMACE PRO UCHAZEČE 

Tento test má dvě části.  

Konsorcium nenese zodpovědnost za dodatečné informace od zkoušejícího. 
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Poslech s porozuměním 

1. část 

Úloha 

V následujícím rozhovoru uslyšíte lékaře MUDr. Jozefa Luckého, jenž se zabývá tradiční čínskou 

medicínou. Pro věty 1–10 vyberte zakončení (A, B nebo C), které NEJLÉPE vystihuje informace, které 

uslyšíte. Odpovědi napište do tabulky. Doplňte pouze vaši konečnou odpověď. Reportáž uslyšíte 

dvakrát. Nyní máte 2 minuty na to, abyste si věty přečetli.. 

 

Příklad: 

 

0. Rozhlasová moderátorka na začátku rozhovoru MUDr. Luckému navrhuje, aby si představil, 

 a/ že se ocitl ve staré Číně na tradičním císařském dvoře. 

 b/ že je lékařem na dvoře posledního čínského císaře. 

 c/ že je typickým pacientem, jací byli na čínských vesnicích. 

 

1. MUDr. Lucký uvádí, že v Číně před tisíci lety civilizační choroby v dnešním slova smyslu 

 a/ neexistovaly, protože život nebyl tak uspěchaný. 

 b/ byly, a to hlavně mezi příslušníky vládnoucí třídy. 

 c/ trápily i vesničany, kteří intrikovali a užírali se závistí. 

 

2. Staré říše jako Peru a Indii MUDr. Lucký uvádí jako země, kde 

 a/ se civilizačním chorobám dobře dařilo. 

 b/ byly infekce, ale civilizační choroby ne. 

 c/ neznali infekce ani civilizační onemocnění. 

 

3. Řadit tradiční čínskou medicínu mezi tzv. „alternativní“ směry je podle doktora Luckého 

 a/ na místě, protože jde o „alternativu“ k dominující západní medicíně.  

 b/ nesmyslné, protože onou „alternativou“ je spíše západní medicína.  

 c/ pro naši společnost přirozené, ale problematické a pojmově nepřesné. 

 

4. MUDr. Lucký v 80. a 90. letech objevoval tradiční čínskou medicínu prostřednictvím 

 a/ západních publikací o akupunktuře. 

 b/ rusky psané publikace o fytoterapii. 

 c/ školy akupunktury působící v Moskvě. 

 

5. V nemocnici, kde MUDr. Lucký v 90. letech po studiu medicíny pracoval, 

 a/ měli lékaři nečekaný zájem o alternativní postupy v interním lékařství. 

 b/ pro alternativní přístupy pochopení neměli, ale dr. Luckému je tolerovali.     

 c/ vůbec nevěděli, že se J. Lucký zabývá alternativními léčebnými metodami. 

 

6. Svou první návštěvu Číny MUDr. Lucký hradil 

 a/ z prostředků, které mu půjčili kolegové. 

 b/ z peněz, které poskytovala čínská strana. 

 c/ ze stipendia České lékařské společnosti. 

 

7. Luckého nadřízený doktoru Luckému cestu povolil pod podmínkou, že 

 a/ bude po návratu vypomáhat na interně a na ultrazvuku. 

 b/ s čínskými léčebnými postupy seznámí ostatní lékaře. 

 c/ si po návratu vezme dvojnásobný počet služeb. 
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TURN OVER 

8. Hlavním důvodem první návštěvy Číny bylo pro doktora Luckého 

 a/ naučit se přímo na místě to, co nevyčetl z knih. 

 b/ poznat i něco o zemi, tedy o kultuře a historii. 

 c/ ověřit si, že to, co četl, v praxi skutečně funguje. 

 

9. Svou první návštěvu Číny MUDr. Lucký pojal tak, že 

 a/ si ještě před odjezdem domluvil konzultace v několika nemocnicích. 

 b/ odjel, aniž by věděl, jestli ho v nějakém léčebném zařízení přijmou. 

 c/ oslovil léčebný institut, v němž nabízeli poradenství pro západní lékaře. 

 

10. V Číně byl MUDr. Lucký mimo jiné svědkem toho, že 

 a/ jeden lékař za den běžně vyšetří až stovku nemocných. 

 b/ i závažná psychická onemocnění lze léčit bylinami. 

 c/ lze propojit tradiční postupy s moderními metodami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňte údaje do tabulky.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
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Poslech s porozuměním 

2. část 
 

Úloha 

 

V Zápisníku zahraničních zpravodajů stanice Český rozhlas 1 – Radiožurnál promluví reportér 

Robert Mikoláš o pozoruhodném hotelu Ritz-Carlton vypínajícím se v Hongkongu. Na základě 

poslechu odpovězte JEDNÍM AŽ ŠESTI SLOVY (VČETNĚ SPOJEK A PŘEDLOŽEK) na otázky 1–

10. Odpovědi napište VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY. Reportáž uslyšíte dvakrát. Nyní máte 2 

minuty na to, abyste si otázky přečetli. 
 
 

Příklad: 

0 V kolikátém patře hongkongského hotelu Ritz-Carlton si mohou návštěvníci zaplavat? 

VE STÉM OSMNÁCTÉM 

 

1 Jaké další „nej“ – kromě toho, že je nejvyšší na světě – hongkongskému hotelu patří? 

 

 

2 Co najdeme ve stotřetím patře hotelu? 

 

 

3 Jak rychle jezdí hotelový výtah? 

 

 

4 Co mohou návštěvníci bazénu sledovat na obří obrazovce na stropě? 

 

 

5 Co všechno patří k vybavení fitness centra? 

 

 

6 Jaké jsou alkoholické drinky v hotelu Ritz-Carlton ve srovnání s jinými restauracemi? 

 

 

7 Co je kromě liči a marakuji součástí drinku ARIA 118? 

 

 

8 Jaké dva džusy potřebují barmani k namíchání drinku zvaného Lolita? 

 

 

9 Čím přispěli čeští designéři k výzdobě čínské restaurace a jednoho z barů? 

 

  

10. Co se v hotelu skladuje v tzv. humidorech neboli zvlhčovačích? 

 

 

 

 


