
3RKLA společné přednášky v LS 2016/2017 

Termíny 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. a 25. 4. 2017; 9. 5. ind. konzultace v době přednášky  

 Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU  

PROGRAM PŘEDNÁŠEK  

PŘEDMĚT (kód): Česká skladba (KCD/3RKLA)  

VYUČUJÍCÍ: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.  

Místo (učebna): G 301  Den a hodina: liché úterý 15.50–16.40 

Semestr: letní  Akademický rok: 2016/2017  

Obor: ČJ  Doporučený ročník: 2.  

Typ studia: prezenční  Rozsah výuky: 1+1  
DATUM  TÉMA PŘEDNÁŠKY  

14. února 2017  1. předn.: Úvod k problematice. Současné sémanticko-pragmatické 

pojetí skladby, základní studijní literatura a její charakteristika. Věta 

a výpověď. Valence a GVV. Základní poučení o české interpunkci – 

úvod do teorie. Vlastnosti výpovědi. V učebnici Čeština pro učitele 

(dále ČPU) 7. kapitola po s. 214. 

28. února 2017 2. předn.: Syntaktické vztahy. Koordinační a adordinační skupina. 

Větné členy (základové a nezákladové). Subjekt. Bezpodmětné 

struktury. ČPU po s. 234. 

14. března 2017 3. předn.: Predikát. Větné ekvivalenty. Objekt. ČPU po s. 250.  

28. března 2017 4. předn.: Adverbiále. Doplněk. ČPU po s. 271. 

11. dubna 2017 Atribut jako větný „nečlen“. Motivované zvláštnosti ve větných 

strukturách. Nepravidelnosti a nedostatky ve větných strukturách. 

Souvětí – parataxe a hypotaxe; složité souvětí. Nástin sémantické 

klasifikace souvětí. ČPU do konce 7. kapitoly. 

25. dubna 2017 5. předn.: Závěr disciplíny, shrnutí problematiky; hromadné 

konzultace v době přednášky. 

9. 5. 2017: individuální konzultace, popř. předtermín ZK pro zájemce (po včasné domluvě) 

Poznámka k přednáškám:  Přednášky (nepovinné) je nutno chápat pouze jako rámec pro další 

samostudium podle zadané literatury. Pokud některá přednáška z jakéhokoli důvodu odpadne, 

studenti si ji plně nahradí samostudiem podle učebnice ČPU (7. kapitola) – viz orientačně uvedené 

stránky u každého tématu přednášky. Totéž se týká studentů, kteří se nepovinných přednášek 

z různých důvodů neúčastnili (viz dole Poznámka k seminářům).  

Základní studijní literatura:  
1. HUBÁČEK, J. – JANDOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, D.– SVOBODOVÁ, J. Čeština pro 

učitele. b.m: VADE MECUM BOHEMIAE, 2010. Kapitola 7. Skladba.  

2. SVOBODOVÁ, J. Průvodce českou interpunkcí. 3. vydání. VADE MECUM BOHEMIAE, 

2015.  

Poznámka k seminářům: Program seminářů navazuje na přednášky – je třeba, aby studenti 

přicházeli na semináře teoreticky připraveni v souladu s tím, kolik pasáží bylo odpřednášeno. 

Do seminářů, v nichž se očekává aktivita každého studenta při práci s texty, patří i příprava na 

interpunkční diktát, který je brán jako součást písemné zkoušky (testu). Studijní texty pro práci 

v seminářích jsou vyvěšeny u kódu disciplíny na os. webové stránce vyučující: janasvo.cz  
Do seminářů si je studenti nosí vytištěné. (Pozor – seminář 4. 4. 2017 neproběhne; je nahrazen 

samostudiem!) 

 


