
POKYNY k seminářům 2AKUL 

Milí studenti,  

čeká nás semestr, ve kterém se spolu budeme věnovat disciplíně 2AKUL a v ní tématu pro 

budoucí učitele (nejen češtiny) zcela zásadnímu.  

Pokyny ke zkoušce Vám poskytla již paní prof. Svobodová. Na úvodním setkání 26. 9. 2016 

v 15.50 v místnosti G301 Vám rozdám materiály, podle nichž si na semináře zpracujete 

samostatné asi 10minutové (maximálně 15minutové) prezentace. Sami budete komentovat 

témata, která jsou velmi frekventovaná a také zajímavá.  

Pokud byste se chtěli přichystat dříve, půjčte si knihu doc. Milana Hrdličky „Vo vobecný 

češtině a jiné příběhy“, vyberte si některou z kapitol a Vaším úkolem bude z ní zpracovat 

uvedenou prezentaci. Tu si uložíte na flash disk a kolegům studentům předložíte v semináři 

jako studijní téma hodiny. Očekáváno je nejen Vaše kultivované vyjadřování a prezentování 

tématu, ale také vlastní názor a Vaše invence. Doporučuji si vybrat téma, které můžete sami 

nějak doplnit, se kterým máte zkušenost nebo k němu chcete něco dodat. Pokud by si snad 

někdo vybral téma, které není součástí obsahu knihy, je vázáno na jazykovou kulturu nebo má 

obsah spadající do našeho předmětu, nebudu mu bránit (vždy očekávám prezentaci, 

podepřenou faktickými znalostmi situace). Ostatně Váš „češtinářský“ přístup bude jedním 

z rozhodujících faktorů pro splnění této premisy a následné umožnění vykonat zkoušku.  

Jako budoucí učitelé musíte umět nejen prezentovat, ale také zaujmout a sami ovládat 

kultivovaný projev. Tím vším se budeme zabývat. Proto tyto povinné prezentace berte jako 

předstupeň zkoušky.  

Odkaz na knihu je zde : 

https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/219541/auto_preview.pdf/FILE/vo-vobecny-cestine-a-

jine-pribehy-auto_preview.pdf 

Je důležité, abyste byli 26. 9. na místě všichni. Určíme si harmonogram prezentací. 

Upozorňuji, že jen plnou docházku na semináře a splnění tohoto úkolu lze hodnotit jako 

splněný předpoklad pro ZK. 

Také se spolu dohodneme, nakolik je pro Vás žádoucí realizovat všechny přednášky (protože 

ty povinné nejsou), případně jakou náplň jim dát.   

Těším se na setkání s Vámi. 

 

Mgr. Gabriela Lefenda 
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