
Zaslaný hromadný e-mail a další pokyny 

Vážení studenti disciplíny DX017, 

na začátku semestru všechny zdravím a sděluji, že podle rozvrhu se setkáme v pátek 11. 11. 2016 v 

učebně M2 od 10.35 hod. Prosím, abyste si do této přímé výuky přinesli: 

1) Vytištěný distanční text Základy syntaxe, který je vyvěšen na mých osobních webových stránkách 

www.janasvo.cz u naší disciplíny. Test slouží jak k výuce v ZS, tak potom v LS. Moje osobní webové 

stránky budou ještě ke dni 23. 9. 2016 aktualizovány, ale tento text i další materiály, o nichž se zde 

zmiňuji, na nich zůstanou beze změny. 

Heslo k Základům syntaxe je: LOGO (použijte velká písmena). 

2. Dále budete potřebovat (ze stejné rubriky) vytištěnou studijní oporu nazvanou Úvod k interpunkci 

(heslo je TEORIE; opět je pište velkými písmeny). Pozor: 1. strana je bez textu, ten je až dál. 

3) Vytiskněte si také Diktát Rumcajs z rubriky Další materiály. Můžete si už předem zkusmo doplnit 

čárky a zamyslet se i nad odůvodněním interpunkce. 

Vzhledem k tomu, že výuka disciplíny Syntax 1 je shrnuta jen do tohoto jednoho bloku, snažte se buď 

11. 11. dorazit osobně, anebo si aspoň opatřit podrobné informace od těch, kdo výuku absolvují. Kdo 

se do přímé výuky nedostaví, bude muset mi k zápočtu přinést podrobný popis vlastního postupu 

samostudiem k zpt. (cca 40 řádků souvislého textu, nikoli kusých poznámek). 

Případné konzultace jsou možné po předchozí domluvě e-mailem (kontakty viz na uvedených 

webových stránkách). 

Hodně zdaru při studiu přeje a na setkání 11. 11. se těší 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 

rozesláno 19. 9. 2016  

Upozornění: Disciplína DX017 Syntax 1 bude uzavřena zápočtovým interpunkčním diktátem složeným 

ze 7 celků, které budou čerpány výhradně z textu Úvod k interpunkci. Termín zápočtu si domluvíme, 

až se v listopadu sejdeme v přímé výuce. Vzhledem k tomu, že mám plánovaný drobný operační zákrok 

na noze a měla bych pak být od 16. 12. asi 4 týdny v klidu, nabízím termín zápočtu DX017 na čtvrtek 

15. 12. v odpoledních/podvečerních hodinách, hned jak skončím v Opavě předcházející výuku interních 

studentů (asi od 16 hod.). Dohodneme se, zda by to takto vyhovovalo. 

Také u zkoušky z navazující disciplíny DX018 Syntax 2 se bude ověřovat znalost interpunkce, a to nejen 

teoreticky, ale i prakticky, konkrétně podle 4. kapitoly uvedeného distančního textu Základy syntaxe, 

ale může být využit opět i Úvod k interpunkci. Zkouška tedy bude následovat až po absolvování 

disciplíny Syntax 2: v ní se klade důraz na teoreticko-praktické znalosti a rozbor textu (včetně 

zmíněného odůvodňování interpunkce). Zkouška je ústní s písemným podkladem (rozbor jednoho 

větného celku), vše se důsledně opírá o distanční text Základy syntaxe. 


