
Pokyny k DX018 

Vážení studenti,  

v letním semestru pokračuje výuka syntaxe ze ZS, nyní pod kódem DX018. Sejdeme se až 31. března 

2017 od 10.35 hod. v posl. M2, tak to je dáno rozvrhem. Pojedu z Ostravy až na tuto výuku, buďte 

prosím trpěliví, kdyby měl spoj náhodou zpoždění.  

Doneste si prosím do výuky příslušný distanční text Základy syntaxe, který máte vytištěný už ze ZS 

(heslo je LOGO). Podklady najdete na mých os. webových stránkách na adrese www.janasvo.cz, tam 

hledejte svou disciplínu v rubrice VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY.  

Jinak na konci letního semestru konáte zkoušku zahrnující jednak kompletní problematiku z distančního 

textu, jednak zveřejněnou teor. část Průvodce českou interpunkcí (heslo TEORIE). Zkoušení vychází 

výhradně z uvedeného distančního textu a teorie týkající se interpunkce, jiné požadavky nemám. 

Kdo se přímé výuky DX018 z jakéhokoli důvodu nezúčastní, přinese mi pak ke ZK velmi 

podrobný a pečlivě zkorigovaný popis vlastního postupu samostudiem – tj. souvislý text o rozsahu 

cca 60 řádků, v němž vystihne, jaké formy přístupu osobně zvolil, jak si témata rozplánoval, kolik 

času jim věnoval, co činilo obtíže, jak je řešil atd. Text mi předloží až u ZK vytištěný. Stejnou 

povinnost mají ti, kdo už mají disciplínu zapsanou podruhé, a to i kdyby se přímé výuky v LS 

zúčastnili. 

Žádné omluvenky mi tedy není nutno posílat! 

S pozdravem 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.  

Aktualizováno 4. 2. 2017 

Do výuky 31. 3. 2017 si prosím přineste tento náročnější diktát s doplněnou interpunkcí + zamyslete 

se nad jejím zdůvodněním (s využitím nastudovaných zásad o kladení čárky z Průvodce českou 

interpunkcí – teoretická část; je vyvěšeno na mých os. stránkách – studovali jste k DX017).  

O VÝCHOVĚ PSA 

1. Výběru psa vhodného pro výcvik k záchranářství předchází pečlivé studium rodokmenů. 

2. Povahou musí být pes-záchranář vyrovnaný tedy sangvinik s pevnými nervy. 

3.  V osmém týdnu věku štěněte je majitel odebere feně a začíná období výchovy snad nevýznamnější 

fáze záchranářské přípravy neboť promyšlená a cílevědomá výchova je pro regulérní výcvik 

nejdůležitější. 

4. Křiknout povel by uměl kdekdo ale aby pes bez váhání ba radostně vykonal přesně to co po něm 

budete ve vyhrocené situaci kdy může jít i o život nekompromisně vyžadovat je kus umění. 

5. Pes se vám bez protestů podřídí jen tehdy máte-li spolu dobrý vztah a věří-li vám a toho spolehlivě 

dosáhnete laskavým a trpělivým přístupem k němu udílením zasloužených odměn pokud plní vaše 

pokyny a spravedlivým trestem kdyby poslušnost odpíral. 

6. Trestem je zvýšení hlasu nebo plácnutí avšak ve výchově nemá figurovat hrubost ani brutalita i když 

se traduje že k některým plemenům zejména k německým ovčákům je třeba přistupovat tvrději. 

7. Počátek dějin českého záchranářství lze zařadit do roku 1965 protože tehdy se sesypalo chilské 

městečko El Cobre a protože tam zasahoval také Čech Rudolf Toman se svým jedinečným psem jemuž 

se podařilo označit přes tři sta osob a jenž za tento mimořádný výkon získal ocenění chilské vlády. 

http://www.janasvo.cz/

