
Pokyny pro studentky disciplíny KCD/NJS  

 

Vítám všechny přihlášené v disciplíně Jazyk a společnost a sděluji, že vzhledem k nízkému počtu 

zájemců (ke dni 22. 9. pouze čtyři studentky) převedu výuku v ZS 2016/2017 na individuální. Ruším 

tedy termín prvního setkání v přímé výuce dne 18. 11. od 16.40 hod., protože je mimo jiné velmi 

malá pravděpodobnost, že večer po státním svátku a před víkendem byl pro někoho z Vás ideální. 

Existuje přesný distanční text Jazyk a společnost, jehož jsem autorkou, ten je třeba nastudovat 

a připravit se ke zkoušce, která má podobu písemného testu. 

 Veškeré podklady a ukázky najdete na mých stránkách www.janasvo.cz u disciplíny NJS. 

Heslo k distančnímu textu je: SPOLECNOST  

Požadavky ke zkoušce: 

a) Splnění písemného testu NJS 

b) Dodání krátkého písemného vyjádření k samostudiu (30 řádků tištěného textu), v němž 

samostatně vystihnete, nakolik Vám byl distanční text srozumitelný, co v něm Vás zejména obohatilo 

a jak tyto znalosti korespondují s Vaší praxí. 

Zájemkyně o osobní konzultaci prosím, až se s materiály seznámí, aby se mi ozvaly e-mailem. Jakékoli 

dotazy ráda zodpovím. Pokud studentky zájem o konzultaci mít nebudou, nemusí se k ní hlásit, zcela 

postačí i pečlivé samostudium.  

V opačném případě se lze dohodnout individuálně na osobním setkání nebo e-mailové 

korespondenci – do předmětu zprávy v mailu napište prosím kód disciplíny, slovo KONZULTACE a své 

příjmení bez diakritiky (vše verzálkami); např. já jako taková studentka-zájemkyně bych napsala: 

NJS KONZULTACE SVOBODOVA   

Je také možné sejít se hromadně v termínu 2. naší blokové výuky dne 9. 12. 2016, pokud budete 

chtít. Očekávám vyjádření každé z vás, zda toto setkání budete vyžadovat – napište prosím do 

předmětu zprávy NJS SETKANI  a do textu každá za sebe uveďte, zda setkání chcete absolvovat.  Tato 

vyjádření očekávám nejpozději do 18. 11. 2016 do 18.00 hod. Pokud rozhodnete „ano“, sejdeme se 

9. 12. v 16. 40 v posl. G 302.  

Vzhledem k tomu, že mám potom na 16. 12. 2016 naplánovaný ambulantní operační ortopedický 

zákrok, nebudu další alespoň 4 týdny schopna přijet na fakultu.  

Zkoušku NJS si tedy naplánujeme až někdy koncem ledna 2017 (u ní si vyberu ta písemná vyjádření 

k samostudiu NJS – bez splnění tohoto úkolu nebudete vyzkoušeny). 

Věřím, že informace jsou srozumitelné. Těším se na odezvu.  

S pozdravem a přáním úspěšného semestru  

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.    22. 9. 2016  


