
Studentům disciplíny 22KUL – hromadný e-mail před začátkem zimního semestru 2017/2018 

Vážení studenti,  

vítám všechny v disciplíně 22KUL Jazyková kultura a sděluji, že se uvidíme hned 1. den semestru 
25. 9. 2017 v blokové výuce od 14.10 hod. v posl. G 403. Protože jde o rozsáhlý výukový blok 
a disciplína má svá specifika, dostavte se PROSÍM VŠICHNI A VČAS – jiné než zdravotní důvody 
(doložené lékařským potvrzením) nehodlám omlouvat.   

Individuální absolvování disciplíny bude umožněno jen ze závažných důvodů (v takovém případě 
bude závěrečný písemný test doprovázen ještě zpracováním samostatného úkolu a ústní částí zkoušky). 

Podklady ke studiu i ukázky k závěrečnému testu hledejte u kódu disciplíny na mých osobních 
webových stránkách na adrese http://janasvo.cz.  

Pečlivě si také pročtěte, jak bude celý test ke ZK vypadat, a povšimněte si důležitosti samostatného 
pravopisného testu, který je nyní součástí ZK.  

 

Bude užitečné, když si do výuky 25. 9. 2017 přinesete tyto tři vytištěné materiály: distanční text 
Jazyková kultura, materiál nazvaný Čechová a materiál o institucionální lingvistice. Bližší komentář 
podám přímo ve výuce.  

Materiál nazvaný Čechová bude podkladem výuky dne 13. 11. (kratší blok od 14.10 do 16.35 – tento 
výukový blok je možno v případě domluvy převést na nepovinné individuální konzultace pro zájemce). 

 

Hesla k materiálům vyvěšeným na http://janasvo.cz: 

materiál Čechová: CECHOVA (velkými písmeny) 

distanční text Jazyková kultura: kultura 
materiál o institucionální lingvistice: dnes2014 

 

Zkouškové termíny hodlám vypsat na druhou polovinu ledna 2018, aby byl dostatek času na 
přípravu. Jiné varianty lze dohodnout individuálně. Všechny termíny budou výhradně v řádném 
zkouškovém období. 

 

V případě potřeby se na mě můžete při dalším samostudiu zadaných zdrojů obrátit e-mailem, do 
předmětu zprávy laskavě uveďte 22KUL KONZULTACE a své příjmení rovněž verzálkami bez 
diakritiky, tj. např.: 22KUL KONZULTACE CECHOVA.  

 

Hodně zdaru nejen při studiu 22KUL všem přeje    

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.            (aktualizace k 18. 9. 2017) 

 


