
Pokyny k disciplíně 3RKLA  

Milí studenti,  
zdravím všechny v letním semestru a sděluji potřebné údaje k výuce disciplíny 3RKLA. Poprvé se 
setkáme na přednášce 14. 2. 2017 od 15.50 hod. na G301, po ní bude následovat seminář na G 403 
(opačné semináře v sudé týdny zahájíme od 21. 2.). 
  
Do seminářů si prosím noste příručku Průvodce českou interpunkcí (jsem její autorkou, 2. vydání má 
podobu e-knihy a dá se koupit přes Ráj knih - www.rajknih.cz; 3. vydání je knižní; obě vydání jsou co 
obsahu shodná). Teoretickou část této příručky najdete na mých stránkách jako Úvod k interpunkci, 
a to pod heslem TEORIE), dále budete v seminářích potřebovat vytištěné Studijní texty z mých os. 
webových stránek (v 1. semináři, tj. 14. 2. a 21. 2., ještě nebudou potřeba).  
Pozor: Seminář 4. 4. 2017 odpadne a bude nahrazen samostudiem (jsem na pracovní cestě). 
 
Jinak připomínám, že syntax je náročná disciplína, kterou je třeba zabývat se průběžně 
a systematicky a která se opírá o morfologii. Myslete prosím na toto včas, abyste se neocitli v úzkých.  
 
Těším se na osobní setkávání ve výuce. Omluvenky mi však prosím neposílejte ani nenoste, víc než o 
maximální účast mi jde o maximální znalosti každého jedince, proto se v krajním případě spokojím 
s aktivní návštěvou aspoň v jednom z realizovaných seminářů. Tím URČITĚ NIKOHO NEODHÁNÍM 
Z PŘÍMÉ VÝUKY, PRÁVĚ NAOPAK VŠECHNY ZVU! Tuto nabídku činím hl. proto, že výuka je v okrajových 
hodinách (až večer). 
Kdo by z vážných důvodů nemohl semináře navštěvovat, a tedy neměl za semestr ani jednu účast, je 
povinen donést mi ke ZK cca 2 vytištěné strany (60 řádků) přesného a důkladného individuálního 
popisu toho, jak on sám konkrétně postupoval při samostudiu problematiky (včetně časových relací, 
jak dlouho se čemu věnoval, vysvětlení, které pasáže byly pro něho obzvlášť obtížné, jak vzniklé obtíže 
vyřešil atd.). Kdo má disciplínu zapsanou podruhé, donese mi ke ZK tento popis postupu při 
samostudiu automaticky, a to opravdu aktuální (ne loňský). Prosím odevzdávat text popisu postupu 
samostudiem zkorigovaný a bez interpunkčních chyb (vybírám text u zkoušky a můžu jeho podobu 
zohlednit u známkování; bez uvedeného popisu samostudia nemůže být student zkoušen, pokud se 
na něho tato podmínka vztahuje). 
Podobu testu si prohlédněte na mých webových stránkách.  Test může být podle potřeby doplněn 
ústní zkouškou, a to zejména u těch, kdo mají výsledek E.  
 
S pozdravem  
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
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