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Doktorské studijní programy – Anglický jazyk 

I. Circle the word  which best completes each sentence 

1 Of all paintings in the gallery, it was this one that _____ my eye. 

 A ............. grasped B ........... snatched C .............. caught D ............... seized 

2 Tom said something rude and a big argument _____. 

 A .............. ensued B ............. derived C............ stemmed D .............. sprang 

3 We might have to change our plans for the weekend and, _____, we’ll let you know as soon 
as possible. 

 A .............. in case B .................. if so C............ providing D ......... supposing 

4 I couldn’t stop to chat with her because I was really _____ for time. 

 A .............. pushed B .............. rushed C........... restricted D ............ strained 

5 My attempts to solve the problem only _____ to make it worse. 

 A ........ contributed B ......... functioned C .............. served D ............ attained 

6 All her hard work paid _____ in the end. 

 A ..................... up B ................... out C.................. back D .................... off 

7 This disagreement is likely to _____ relations between the two countries. 

 A ............ disaffect B ............. alienate C .................. sour D ........... estrange 

II. Read the article carefully, then choose the best answer 

A few scientists are dedicated to researching mysterious unclassified beats which other scientists 
refuse to believe exist. While these cryptozoologists keep an open mind about their object 

of study, they are quick to point to cases in which the skeptics were proved mistaken. 
For example, the pygmy hippopotamus, once claimed to be extinct, was found to exist in East 
Africa. The giant squid was dismissed as the product of an overactive imagination until a specimen 

was washed up on a beach in 1873. One of the most intriguing mysteries being investigated 
by cryptozoologists is “Bigfoot,” a large hairy humanoid creature which many people claim to have 



Informace o písemných přijímacích zkouškách – doktorské studijní programy – Anglický jazyk 

Příloha č. 14 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 – 2017 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 
Strana 2 (celkem 3) 

seen in parts of North America. In 1967, a film of Bigfoot was actually taken by an amateur 

photographer. Some scientists are convinced of Bigfoot's existence, while others argue that Bigfoot 
is just an elaborate hoax. The Loch Ness monster provokes similar disagreements among 
researchers. In this case some scientists argue that while some creature may have been seen, it is 

probably a type of whale which penetrates the loch when the Ness River floods. The Yeti 
of the Himalayas may be the most fascinating undiscovered creature. Many climbers claim to have 
seen the Yeti or its footprints, and local inhabitants of the mountains are convinced of its 

existence. Such well-known mysteries as the Yeti and less well-known mysteries as Congo 
dinosaur and the Queensland tiger will no doubt be the source of much speculation for years 
to come. 

1. The passage mainly discusses 

(A) wild animals 

(B) false beliefs 

(C) unknown creatures 

(D) cryptozoologists 

2. A cryptozoologist would probably show most interest in 

(A) an elephant 

(B) a lizard 

(C) human beings 

(D) a giant octopus 

3. The world “they” in line 3 refers to 

(A) unclassified beats 

(B) other scientists 

(C) cryptozoologists 

(D) skeptics 

4. The author discusses the pygmy hippopotamus to show that creatures which many people 

believe do not exist 

(A) live in Africa 

(B) are extinct 

(C) are fascinating 

(D) may exist 

5. The giant squid became a classified creature when 

(A) it was dismissed as having been imagined 

(B) one was washed up on the shore 

(C) one was found in East Africa 

(D) it was filmed to sell products 
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6. The world “intriguing” in line 8 is closest in meaning to 

(A) enticing 

(B) schematic 

(C) convincing 

(D) distracting 

7. The word “hoax” in line 12 is closest in meaning to 

(A) game 

(B) trick 

(C) comedy 

(D) decoy 

8. The word “penetrates” in line 15 is closest in meaning to 

(A) enters 

(B) attacks 

(C) retreats 

(D) pervades 
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