
K zápočtu 7AKUL i 77KUL je třeba splnit: 

a) volitelný seminární úkol na téma Jazyková kultura – co mě zaujalo (a není v zápočtovém testu). 
Student si podle zájmu (nikoli povinně) vybere z doporučeného distančního textu některé téma mimo 
okruh otázek zahrnutých do testu Moodle a zpracuje je vlastním neotřelým způsobem (s osobním 
komentářem, proč toto téma volí a v čem vidí jeho aktuálnost, potřebnost, užitečnost pro školu atd.). 
Je možné např. vyhledat na internetu zajímavé informace o češtině, přečíst si některou (popularizační) 
práci od lingvistů, jejichž medailonky jsou v dist. textu Současná česká jazykovědná bohemistika a její 
představitelé, zaujmout k ní stanovisko, upozornit na využitelnost v nynější edukační realitě apod. 
Cílem je zamyslet se konkrétněji nad jazykověkulturními prvky, ne pouze planě teoretizovat. Prvky 
úvahy jsou očekávány (ale úvahy konkrétně zacílené a opřené o prostudovaný/prostudované 
zdroj/zdroje, který/které uvedete za textem v bibliografickém přehledu). Originalitě a vynalézavosti 
se meze nekladou. Kopírování a „vykrádání“ cizích textů je zapovězeno. Citace nejsou žádoucí, leda 
promyšleně zformulované parafráze. Rozsah vlastního SOUVISLÉHO (inteligentního) textu: 2 až 4 
strany + bibliografický přehled použitých zdrojů. Kdo nechce, úkol nemusí splnit (ošidí se dobrovolně 
o max. 10 bodů, viz dole). Nejzazší termín odevzdání seminárního úkolu zpracovaného ve wordu 
a označeného v e-mailu jako 7AKUL-Příjmení-text (nebo 77KUL-Příjmení-text) je 19. 11. 2021. 
Berte to prosím jako výzvu, ne jako trapný úkol… Přemýšlejte, rozvažujte, nespěchejte, neodbývejte to 
na poslední chvíli. Kdykoli se mi můžete ozvat e-mailem na jana.svobodova@osu.cz a probereme 
záměr, který máte. Zprávu označte kódem disciplíny a slovem dotaz. Nerecyklujte prosím staré 
seminárky do jiných disciplín. Podle kvality výsledku (bez pravopisných chyb) může student získat až 
10 bodů. Za nedostatky se body odečítají. 
b) povinný zápočtový test Moodle, na který se můžete předem připravit pomocí cvičného testu 
Moodle vyvěšeného u disciplíny Jazyková kultura v české edukační realitě.   
Tento cvičný test Moodle bude možné absolvovat opakovaně, počet opakování není omezen. Spuštěn 
bude po zahájení výuky disciplíny ještě v říjnu 2021. Kopíruje podobu zápočtového testu Moodle a je 
složen z 2 částí – teoretické (25 otázek; po 2 bodech za správnou odpověď, tj. max. 50 bodů) 
a pravopisné (10 otázek; po 4 bodech, tj. max. 40 bodů). Teoretická část se plní jako první, na ni 
navazuje pravopisná část. Časový limit je společný a činí 45 minut. 
Zápočtový test Moodle má stejnou podobu jako cvičný, tj. část teoretickou a pravopisnou; počet 
otázek i bodování a časový limit jsou stejné jako u cvičného testu. Bude spuštěn pouze v dohodnutém 
termínu. Po domluvě je v r. 2021 možné nastavit termín dvakrát, pokud by se skupina nedohodla na 
jednom společném termínu. Opakován pak by byl jako opravný pro ty, kteří by poprvé neuspěli.  
Teoretická část zápočtového testu Moodle obsahuje otázky totožné (nebo velmi podobné), jaké jsou 
uvedeny ve formě kontrolních úkolů (řešených) v distančním textu Jazyková kultura. Ty jsou v testu 
Moodle doplněny některými vybranými otázkami podle distančního textu Současná česká jazykovědná 
bohemistika a její představitelé a podle materiálu Čeština a institucionální lingvistika dnes (vše viz 
janasvo.cz – u kódu disciplíny). Seznam a podoba vybraných otázek jsou připojeny v samostatné 
odrážce Ukázka k teorii – test Moodle. Studenti v testu volí 1 odpověď ze čtveřice možností. 
Pravopisná část zápočtového testu Moodle se opírá o Pravidla českého pravopisu; blíže viz také 
odrážka Ukázka k pravopisu, Pravopisný test ÚJČ (s řešením). Studenti v testu vyberou 1 odpověď 
z trojice možností. 
Student musí vyplnit obě části testu Moodle, ze žádné nemůže mít 0 bodů. Maximální bodový zisk 
z celého elektronického testu Moodle činí 90 bodů. 
Celkové hodnocení zápočtu se skládá z hodnocení volitelného seminárního úkolu (až 10 bodů) 
a hodnocení testu Moodle (až 90 bodů). Je třeba získat alespoň 60 % bodů, tj. 60 (tzn. 100–60 bodů: 
vyhověl; 59 bodů a méně: nevyhověl). Zisk bodů u nesplněného zápočtu by byl studentovi zapsán 
maximálně jako 50, systém ve Stagu je totiž takto nastaven pro „nevyhověl“ (od 50 bodů níže). 

Zpracovala: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
Pro disciplínu 77KUL je vypsán v rozvrhu ještě výukový blok 5. 11. 2021: budu k dispozici zájemcům 
o konzultaci nebo radu v MS Teams od 14.10 hod. Víc o tom v první společné online výuce 15. 10.  
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