
Termíny a obsah výuky disciplíny UBK/C0017 Syntax 1 (ZS 2017/2018)  

Disciplína představí základní syntaktické pojmy a termíny, jednak tradiční a školsky dosud užívané, 

jednak novější, ať už založené na valenci, anebo na sémanticko-pragmatickém přístupu k textu. Výklady 

se opírají o konkrétní jazykový materiál a zahrnují i popis rysů komunikačních situací, které ke vzniku 

komunikátů vedou.  

S přednáškou Syntax 1 (pojatou jako obecný vstup do syntaktické problematiky) se pojí seminář, v němž 

se pracuje s konkrétními texty (se zvýrazněním komunikačně-pragmatických prvků v nich obsažených). 

Jako praktická aplikace je dále připojena pasáž věnovaná interpunkčnímu pravopisu. V ZS je disciplína 

Syntax 1 uzavřena zápočtovým diktátem o 7 celcích (podle teoretické kapitoly Průvodce českou 

interpunkcí autorky Jany Svobodové – viz materiál Úvod k interpunkci na osobních webových 

stránkách autorky www.janasvo.cz – heslo: TEORIE).  

Do seminářů počínaje listopadem 2017 je třeba nosit také vytištěné Studijní texty 
k disciplínám Syntax 1 a  Syntax 2. Viz na www.janasvo.cz.  

Základní učebnice:  

HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. VADE 

MECUM BOHEMIAE, 2010 (4. vyd.).  

SVOBODOVÁ, J. Průvodce českou interpunkcí. VADE MECUM BOHEMIAE, 2015 (e-kniha, 2. 

vydání 2013, tištěná 2015).  

Témata přednášek v disciplíně Syntax 1  

1. (12. 10.) Úvod do problematiky, základní syntaktické příručky, česká interpunkce a její zásady v teorii 

a praxi.  

2. (26. 10.) Pojetí skladby; termíny věta a výpověď. Valence a gramatický větný vzorec. Vlastnosti 

výpovědi, propoziční akt a jeho složky 

3. (9. 11.) Syntaktické vztahy a jejich realizace (zmnožení – koordinační skupina, adordinační skupina;  

dominace – shoda, řízenost, přimykání) 

4. (23. 11.) Shrnutí problematiky a cílená teoretická příprava na interpunkční diktát. Komplikovanější 

případy interpunkce. 

5. (7. 12.) Hromadné konzultace k syntaktickému pravopisu v době přednášky; zadání diktátu a jeho 

oprava i komentáře k indiv. výsledkům v době semináře, popř. opravné ústní pohovory. 

Semináře v ZS 2017/2018  

13. 10. Hlavní zásady interpunkce; cvičné diktáty s odůvodňováním jevů: Diktát o zdraví, Diktát 

Rumcajs; zadání diktátů z webových stránek vyučující na příští seminář: Dva cvičné interpunkční 

diktáty.  

26. 10. Kontrola řešení: Dva cvičné interpunkční diktáty. Další procvičování interpunkce.  

9. 11. Každý student donese 1 zajímavé komplikovanější souvětí k procvičení interpunkce 

s připraveným odůvodněním podle Úvodu k interpunkci. Práce se Studijními texty: GVV, vlastnosti 

výpovědi. - teor. část; prvotní) 

23. 11. Procvičení koordinačních a adordinačních skupin z hlediska pravopisného – práce se Studijními 

texty.  Složitější interpunkční jevy. 

7. 12. Zápočtový interpunkční diktát a jeho oprava, popř. opravné pohovory s těmi, kdo budou mít 

v diktátu limitní počet chyb – tj. 2 chyby. Od 3 chyb výše je třeba psát opravný diktát (předpokládaný 

termín: 14. 12. 2017). 

Doporučená je aktivní účast ve výuce (nejlépe víckrát, alespoň však v 1 semináři; omluvenky při 

neúčasti nejsou zapotřebí, avšak žádám, aby studenti byli v seminářích připraveni na práci podle 

plánu výše.  

Pro studenty programu Erasmus: stačí individuální samostudium + splnění zápočtového diktátu – jeho 

termín 7. 12. a 14. 12. platí i pro ně! 

U každého individuálního studia (včetně opakovaného zápisu disciplíny či absence v přímé výuce) 

bude k zápočtu zapotřebí PŘINÉST PODROBNÝ POPIS VLASTNÍHO POSTUPU 

SAMOSTUDIEM, tj. samostatnou přípravou na diktát (vlastní souvislý text bez interpunkčních chyb 

minimálně na 40 řádků). 

AKTUALIZACE k 18. 9. 2017 


