
Vážené studentky disciplín UCV/CESK a UCV/JASP, 

 

jak jste jistě zjistily z rozvrhu, čeká nás letos společně disciplína Česká skladba (UCV/CESK). 

Rozvrh na ZS 2016/2017 byl ovšem zpracován v době, kdy jsem ještě nevěděla, že budu nucena 
podrobit se menšímu ambulantnímu ortopedickému zákroku, a to v pátek 16. 12. 2016. Právě na tento 
pátek připadá naše přímá výuka dané disciplíny. Zkoušela jsem najít schůdné řešení, radila jsem se 
i s vedoucí katedry, ale nevzešlo z toho nic jiného, než že bych se vám mohla věnovat ve zkráceném 
čase po první části výuky doc. Radany Metelkové Svobodové, tj. 2. 12. 2016 od 16.40 hod. (resp. už 
od 16.30, bude-li zájem začít dřív).  V čase do 19.05 hod. bych jednak uvedla potřebné údaje týkající se 
samostudia CESK (všechny materiály jsou připravené a dostupné v elektronické podobě; vyvěsím je 
v nejbližších dnech na své osobní webové stránky www.janasvo.cz), jednak bych okomentovala 
podobu zkoušky (vzorový test přikládám v příloze) a zodpověděla všechny dotazy. Test používaný u ZK 
je sestaven výhradně podle obou studijních materiálů Základy syntaxe (distanční text) a Úvod k české 
interpunkci. 

Vzhledem k tomu, že máme spolu ještě další disciplínu Jazyk a společnost (UCV/JASP), kterou máme 
v rozvrhu zařazenou rovněž 16. 12., připojím při setkání 2. 12. základní pokyny a komentáře také k ní. 
Tato disciplína nekončí zkouškou, jen zápočtem, o to bude situace jednodušší. 

 

Konzultace k oběma disciplínám budou pak možné elektronicky (e-mailem), případně nabízím 
i možnost přijet za mnou po domluvě do mého bydliště v Porubě, kdyby byl o to zájem. Bylo mi řečeno, 
že po zmíněné ortopedické operaci (levá noha) budu nucena asi 4 týdny dodržovat klid a nohu šetřit 
(tj. nevycházet z domova). Nicméně jsem ochotna věnovat se každé z vás náhradním způsobem. Pokud 
by se stalo, že ani 13. 1. 2017, kdy máme mít podle rozvrhu další výuku (UCV/CESK), nebudu schopna 
se do centra Ostravy na fakultu dostavit, přivítám všechny studentky v daném čase doma – v Porubě 
bydlím na 8. obvodě kousek od Globusu, dopravní varianty bychom si včas upřesnily. 

 

Teď však nechci předbíhat událostem. Prozatím platí, že se uvidíme 2. 12. 2016 od 16.40 (resp. 16.30) 
hod. v učebně G 403 na Mlýnské ul. 

 

S pozdravem a omluvou za nenadálé komplikace 

 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 

 

31. 10. 2016 

 

 

 

 


