
Studentům disciplíny 2AKUL – hromadný e-mail před začátkem zimního semestru 2019/2020 

Vážení studenti, 

vítám všechny v disciplíně 2AKUL Jazyková kultura a posílám základní údaje. 

V rozvrhu máme nasazené přednášky a semináře střídavě vždy v úterý od 15.50 hod. v SC 005. 

Začínáme přednáškou 24. 9. 2019. Vzhledem k tomu, že bych vám ráda důkladně prezentovala 

pojetí výuky i zkoušení, uvítám maximální osobní účast. 

Disciplína je opatřena dvěma distančními texty (původním z r. 2010 a zcela novým z r. 2019) i dalšími 

materiály, takže se očekává, že značná část problematiky bude zvládnuta samostudiem těchto textů 

a podkladů. Proto pokládám za vhodné po domluvě zčásti redukovat přímou výuku. Navrhuji některé 

termíny převést na individuální konzultace s vyučující (v mé pracovně SA 219), konkrétně pak seminář 

1. 10. i přednášku 8. 10. 2019.  

K jednotlivým seminářům (počínaje 15. 10.) budou zadané konkrétní pasáže z obou distančních textů 

(DT) nebo z materiálu Čeština a institucionální lingvistika dnes, a to předběžně takto: 

na  15. 10.: celá 1. kapitola z DT Jazyková kultura (Jazyková kultura dříve a dnes) 

na  29. 10.: celý text Čeština a institucionální lingvistika dnes + 3. kapitola z DT Současná 

česká jazykovědná bohemistika a její představitelé 

na  12. 11.:  1. kapitola z DT Současná česká jazykovědná bohemistika a její 

představitelé + část 2.1 z 2. kapitoly tohoto DT 

na 26. 11.: části 2.2 a 2.3 z DT Současná česká jazykovědná bohemistika a její 

představitelé 

na 10. 12.: celá 2. kapitola z Jazykové kultury (Jazyková kultura v každodenní praxi) 

+ případné „prezentace“ k tématu podle „osnovy“ z přednášky 24. 9. Co je nového 

v češtině 2019? Viz rozhovor Štěpánky Duchkové a Martina Proška z 6. 9. 2019. 

Možnost získat předem 10 bodů do ZK testu (při kvalitním samostatném výkonu 

studenta). 

Veškeré detaily vysvětlím 24. 9., prosím tedy ty, kteří na úvodní přednášce nebudou, aby se informovali 

u ostatních kolegů. Současně avizuji, že je nutné zopakovat si pravopis podle knižní verze Pravidel 

českého pravopisu (zvl. úvodní teoretické výklady) + podle Průvodce českou interpunkcí, protože 

součástí zkoušky 2AKUL je také samostatná pravopisná část. 

Všechny podstatné informace, materiály a ukázky k 2AKUL najdete na mých os. webových stránkách 

na adrese https://janasvo.cz 

Postupujte přes Výuka – Předměty OU – zimní semestr – kód disciplíny. 

Hesla k oporám, které jsou nezbytné ke zkoušce: 

Distanční text Jazyková kultura:       kultura 

Distanční text Současná česká jazykovědná bohemistika a její představitelé:  PREDSTAV2019 

Materiál Čeština a institucionální lingvistika dnes:     dnes2014 

Hodně zdaru nejen v 2AKUL přeje  

Jana Svobodová 

(aktualizováno 15. 9. 2019) 


