
CU015 Aktuální stav jazyka a popularizace češtiny: POKYNY 

 

Vážení studenti, 

 

vítám všechny zájemce v disciplíně CU015 pod názvem Aktuální stav jazyka a popularizace 

češtiny. Tyto pokyny připravuji před zahájením LS, takže zatím nevím, kolik studentů si 

předmět zapíše. Podle mých dosavadních poznatků to bývá maximálně 5 zájemců. V každém 

případě bude výuka CU015 pojata jako individuální a řídí se vyvěšeným sylabem.  

Pokyny k individuálnímu postupu: základem je samostudium + ev. individuální konzultace 

(pouze) podle potřeby. Příslušné konzultace nabízím v rámci doby stanovené rozvrhem, 

konkrétně liché čtvrtky v době od 14.00 do 15.00 hod. v mé pracovně M318/1, a to buď 2. 3., 

nebo pak 16. 3., nejpozději však 30. 3. 2017. Každý zájemce si předem ujasní, jak svou příští 

seminární práci pojme (viz dále).  

K pečlivému prostudování zadávám buď publikaci autorek Jany Svobodové, Diany Svobodové 

a Ivany Gejgušové Zdroje a cíle jazykové popularizace, kterou vydala Ostravská univerzita 

v roce 2010, anebo novější knížku Jany Svobodové Čeština na rozcestí (tu vydala Ostravská 

univerzita v roce 2014). Obě dostanete v prodejně knih a skript OU na Mlýnské ulici v Ostravě; 

cena je u každé cca 200 Kč. 

Třetí variantou je publikace kolektivu vedeného editorkou Markétou Pravdovou z Ústavu pro 

jazyk český AV ČR, tato kniha vyšla v roce 2012 v nakl. Academia pod titulem Jsme v češtině 

doma?  

Z vybraného zdroje připravíte písemnou seminární práci a budete se zabývat těmito 

4 aspekty: 

1. Co publikace obsahuje a v čem je přínosná pro veřejnost? Podotázka: V čem byla přínosná 

pro Vás osobně jako studenta češtiny? 

2. Které konkrétní jazykové jevy nebo stanoviska Vás upoutaly a proč? Vyberte alespoň 2 jevy 

(stanoviska). Podotázka: S čím plně souhlasíte, a na co máte naopak jiný názor, než je 

v publikaci prezentováno? 

3. Setkali jste se s nějakými dalšími popularizačními materiály, ať knižními, či elektronickými? 

4. Myslíte si, že popularizace jazykovědných poznatků pro širší veřejnost je nyní v českém 

prostředí adekvátní? Svůj názor odůvodněte. 

Termín odevzdání kvalitně zpracované a zkorigované seminární práce o rozsahu cca 

90 řádků textu stanovuji na 11. 5. 2017 do 11.00 hod. – posílejte mi úkol elektronicky ve 

wordu nebo jako pdf. Do předmětu zprávy napište nejprve kód disciplíny, tedy CU015, k tomu 

připojte své jméno a příjmení bez diakritiky (třeba já bych tam dala Jana Svobodova).  

Dále se prosím zapište k termínu 11. 5. 2017 na zápočet – místo stanovené ve stagu i čas 

budou pouze fiktivní, podstatné je, abyste mi nejpozději 11. 5. stanovenou práci odeslali – já 

zápočet asi do týdne udělím sama, komentář napíšu každému e-mailem, popř. vrátím málo 

kvalitní práci k přepracování do jiného určeného termínu. 

Máte-li dotazy, ozvěte se prosím včas e-mailem. Dotaz opatřete kódem disciplíny CU015. 

Hodně zdaru přeje 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
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