
Vážení studenti disciplíny 33RLA, 

všechny vítám v letním semestru 2019/2020 a sděluji, že se podle rozvrhu setkáme dvakrát, a to 

v pondělí 9. 3. (celé odpoledne až do 19 hod.) a 6. 4. od 14.10 do 16.30 v učebně SC 238.  

V úvodní výuky 9. 3. si prosím přeneste distanční text Základy syntaxe a také materiál Úvod 

k interpunkci z mých osobních webových stránek janasvo.cz. Hledejte pod kódem své disciplíny 33RLA. 

Obojí radím mít vytištěné, abyste si mohli dělat poznámky do textu a k příkladům. HESLA viz zde dole. 

 

Podstatná bude účast ve výuce 9. 3., to se budu snažit celou problematiku komplexně představit. 

Zařiďte se prosím podle toho. 

 

Na mých stránkách najdete další podklady: včetně ukázky testu ke ZK (i s bodováním). 

 

Rozhodně je třeba zdůraznit, že disciplína 33RLA není snadná, pochopení syntaktické problematiky 

vyžaduje soustředěnou pozornost a systematické studium, a to i v případě účasti v přímé výuce, v níž 

nemůže být všechno detailně probráno. 

 

Ti, kdo mají disciplínu zapsanou podruhé, mohou studovat zcela samostatně. Totéž umožním také 

ostatním, kterým se z nějakých důvodů nepodaří absolvovat ani jeden výukový blok. Žádné omluvenky 

nesbírám ani nevyžaduji. Rozhodně však účast ve výuce všem doporučuji, protože umožní základní 

vhled do komplikované problematiky. Kdo by přesto zvolil samostudium, donese mi pak povinně ke 

zkoušce vytištěný co nejpodrobnější popis toho, jak při samostudiu postupoval, jak si časově rozvrhl 

učení, co mu šlo snadno, s čím měl potíže, jak je řešil atd. Žádám souvislý vlastní text, ne nějaké body 

nebo opsané či parafrázované části skript! Přihlížím k jeho jazykové a pravopisné úrovni, pečlivě ho 

zkorigujte.  

Takový písemný popis postupu samostudiem předloží u zkoušky všichni, kdo mají disciplínu zapsanou 

podruhé (bez ohledu na účast v letošní výuce), a ti, kdo zvolí samostudium a žádnou přímou výuku 

neabsolvují. Doufám, že vše je jasné.  

V případě dotazů mi napište mail – vždy ho prosím označte kódem disciplíny 33RLA a svým 

příjmením. 

Podoba zkoušky: Ukázkový test je připojen na janasvo.cz. Skládá se z části teoreticko-praktické, která 

plně vychází z distančního textu Základy syntaxe, a z části diktátové, která čerpá výhradně z Průvodce 

českou interpunkcí autorky Jany Svobodové (jak z jeho teoretické, tak z praktické části).   

 

Těším se na setkání v přímé výuce.  

 

S pozdravem 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 

 

P.S. PŘIPOJUJI HESLA ke studijním oporám na mých os. webových stránkách. 

Distanční text Základy syntaxe má heslo GVV2013 a Úvod k interpunkci heslo TEORIE (pozor, 

interpunkce začíná volnou stránkou (vakátem), text je až dál). 
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