
POKYNY PRO ČEŠTINÁŘE – LS 2019/2020 – posluchač Aleš Valčík 
 
Vážený pane kolego, 
pročtěte si prosím všechny materiály , které patří k disciplíně SSCES, na mých os. webových stránkách 
www.janasvo.cz 
 
Podrobnosti jsem vypsala do Pokynů pro nečeštináře, projděte si je prosím také, u Vás se bude lišit jen 
podoba požadované seminární práce; u té se prosím řiďte pokyny z tematického plánu, které se týkají 
češtinářů – viz zde dole kopie. 
 
1. Konzultaci k prostudované problematice máte stejně jako nečeštináři e-mailem nejpozději do pátku 
20. 3. 2020 do 20 hod. Očekávám stručnou informaci, zda vše máte prostudované a co byste ode mě 
případně potřeboval. TATO PRVNÍ ELEKTRONICKÁ KONZULTACE k problematice JE POVINNÁ (je 
chápána jako náhrada přímé výuky) a slouží mi jako potvrzení Vašeho zájmu o absolvování disciplíny. 
Svůj e-mail označte SSCES-konzultace-Valcik. 
 
2. Pokud si najdete své konkrétní téma na vlastní popularizační jazykový koutek (srozumitelně podaný 
a současně odborně nezkreslený a přesný), budu ráda. Kdybyste potřeboval „nápovědu“, nedávno 
jsem v jednom elektronickém periodiku narazila na sdělení, které se týkalo koronaviru: „Odborníci 

upozorňují lidi před zbytečnou panikou.“ 
Lze tedy vhodně zpracovat… 
 

3. Hotovou seminární práci mi pošlete elektronicky s označením SSCES-Valcik-prace nejpozději do 
8. 5. 2020 (konkrétně do 18 hod.) 
 
Hodně zdaru při studiu i při volbě tématu přeje    prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.    
2. 2. 2020 
 

Výňatek z tematického plánu (požadavky k zápočtu pro studenty-češtináře): Samostatně zpracovaný a ke stanovenému 

termínu písemně odevzdaný jazykový koutek k nosnému aktuálnímu jevu v nynější češtině. Minimální rozsah samostatně 

zpracovaného popularizačního textu je 1 a půl strany (30 řádků na stranu), tzn. 45 řádků vlastního výkladu. Musí být 

doplněno bibliografickými údaji o všech použitých zdrojích. Bez seznamu prostudované literatury (min. 3 tituly) nelze 

příspěvek odevzdat. Existuje jedna možnost opravy práce podle požadavků učitele. Kdo si plagiátorsky přivlastní cizí text 

z internetu nebo jiných zdrojů, nedostane už žádnou možnost opravy. Vlastní text bude přesně zkorigován a bez 

pravopisných nedostatků či překlepů. 

http://www.janasvo.cz/

