
POKYNY PRO NEČEŠTINÁŘE – LS 2019/2020 
Vážení studenti disciplíny SSCES, 
sděluji tímto, že disciplína KCD/SSCES (Schůzky s češtinou – jazykové koutky) probíhá jako 
individuální, nemá stanovený rozvrh.  Má vést studenty k samostatnému ověřování jazykových jevů 
v dnešní češtině a úvahám o nich, proto je nabízena touto formou. Opírá se o samostudium 
vyvěšených materiálů, které najdete u kódu disciplíny SSCES na mé osobní webové stránce na adrese: 
www.janasvo.cz 
Věřím, že si rozšíříte znalosti o češtině a dozvíte se leccos užitečného a podnětného. Nechávám na 
uvážení každého, aby si samostatně vybral alespoň dva nebo tři zajímavé dílčí příspěvky (případně 
více), které jsou na mých osobních webových stránkách vyvěšeny, ev. pak texty z jiných zdrojů, které 
jsou uvedeny v tematickém plánu disciplíny. U některých textů (konkrétně v souboru Texty 1) jsou 
přidány TIPY na další postup, určitě si je vyzkoušejte a inspirujte se jimi! Pokud máte chuť, lze se 
detailněji seznámit s Internetovou jazykovou příručkou na webových stránkách Ústavu pro jazyk český, 
případně s výběrem z častých dotazů kladených jazykové poradně (rubrika Zajímavé dotazy - Dotaz 
týdne).  
Navrhuji tento postup:  
1) Všechny vyvěšené materiály k SSCES si nejprve pečlivě pročtěte, zjistěte, zda jsou vám jasné 
podklady s označením Texty 1 až 3 (včetně prokliků do dalších zdrojů), poté se mi prosím ohlaste, a to 
nejpozději do pátku 20. 3. 2020 do 20 hod. se stručnou informací, zda vše máte prostudované a co 
byste ode mě případně potřebovali. TATO PRVNÍ ELEKTRONICKÁ KONZULTACE k problematice JE 
POVINNÁ a slouží mi jako potvrzení vašeho zájmu o absolvování disciplíny. Svůj e-mail označte SSCES-
konzultace-Prijmeni. V příjmeních nepoužívejte diakritická znaménka, působí to obtíže při otevírání 
a ukládání souborů. Totéž platí pro dotazy, domluvy a odevzdání seminární práce (viz níže). 
2) Pak zvolte alespoň 2 nebo 3 konkrétní témata, jimiž se hodláte osobně zabývat, a začněte 
samostatně vytvářet seminární práci. Neodkládejte přípravu práce na poslední chvíli, dejte si záležet. 
I seznámení se s jazykovou situací a nynějším stavem zabere čas! Příspěvky na mém webu (Texty 1 až 
3) jsou úmyslně různého stáří, aby nabídly i témata, u nichž došlo nebo dochází k posunům. Mají 
naznačit, že jazyk stále prochází vývojem, i když nikoli překotným. V seminární práci také uveďte, proč 
jste si právě tato témata vybrali, čím vás problematika zaujala, zda s výklady v této podobě souhlasíte, 
anebo zda jejich obsah u vás vyvolává nějaké pochybnosti. Neobávejte se formulovat své stanovisko, 
právě váš osobní pohled na vybranou problematiku mě zajímá. Viz také v tematickém plánu (pasáž pro 
nečeštináře kopíruji níže).  
3) Pokud by si někdo z nabídky na mých stránkách nebo na stránkách Ústavu pro jazyk český nedokázal 
vybrat, je možné si ve fakultní prodejně na Mlýnské ul. koupit publikaci autorské trojice Jana 
Svobodová, Diana Svobodová a Ivana Gejgušová Zdroje a cíle jazykové popularizace, která obsahuje 
ve 2. části bohatý výběr jazykových koutků zveřejňovaných dříve v Deníku v rubrice nazvané Čeština 
na talířku. I zde může být od doby vzniku po dnešek patrný posun a vývojové změny, proto je dobré 
podívat se také do Internetové jazykové příručky (má část výkladovou a část slovníkovou).  Pro zájemce 
podotýkám, že v únoru 2014 vyšla výkladová část této IJP také knižně, a to jako Akademická příručka 
českého jazyka.  
4) V případě dotazů mě kontaktujte ze své studentské schránky e-mailem na adrese 
jana.svobodova@osu.cz. Na začátek předmětu mailové zprávy týkající se této disciplíny prosím uveďte 
SSCES a své příjmení bez diakritiky (tedy SSCES-Prijmeni-dotaz).  
4) Až seminární úkol splníte, opět mi ho jako seminární práci takto označený s kódem disciplíny 
(SSCES-Prijmeni-prace) pošlete e-mailem (v příloze ve wordu nebo jako pdf; shodně označte i 
přiložený soubor ve wordu nebo pdf, tj. SSCES-Prijmeni-prace). Prosím soubory a maily označovat 
jednotně. 
Osobně lze za mnou přijít po domluvě na katedru českého jazyka a literatury s didaktikou (místnost SA 
219), předem se mi ohlaste e-mailem (v takovém případě svou zprávu prosím označte SSCES-domluva-
Prijmeni).  

Doufám, že nejpozději do 8. 5. 2020 (konkrétně do 18 hod.) mi každý student pošle 
SAMOSTATNĚ formulovaný a opravdu kvalitně propracovaný elaborát, podrobnosti viz zde dole. Text 

http://www.janasvo.cz/


prosím pečlivě zkorigujte a opravte v něm chyby, je to vaše vizitka. Po termínu 8. 5. už nebudu 
seminární práce SSCES přijímat, ledaže bych někoho byla nucena požádat o opravu textu seminární 
práce a stanovila mu další termín individuálně.  
 
Hodně zdaru při studiu i při volbě témat všem přeje   prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.   
2. 2. 2020 
 

Výňatek z tematického plánu (zde minimalizované požadavky na studenty-nečeštináře): Aktivní přístup k samostudiu; stručný 

samostatný referát o rozsahu 1 a půl až 2 strany vytištěného textu, jímž student vyjádří svůj osobní postoj k vybraným nosným 

jazykovým jevům a jejich případným proměnám, na něž je zaměřena pozornost v dostupných zdrojích odborné či 

popularizační povahy (např. v Internetové jazykové příručce, v rubrice Drobnosti časopisu Naše řeč, v odpovědích na dotazy 

do Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR v rubrice Na co se nás často ptáte, v jazykových koutcích časopisu Vesmír, 

v popularizačních knížkách o češtině typu publikace Dušana Šlosara Jazyčník nebo Otisky apod.). Kdo si plagiátorsky přivlastní 

(okopíruje) cizí text z internetu nebo jiných zdrojů, nedostane už žádnou možnost opravy. Pouze ocitované pasáže (i když 

řádně označené) nepokládám za vlastní samostatnou práci, pište prosím tedy sami na základě prostudovaných textů! 


