
KCD/66KLA           Plán výuky (výchozí členění) ZS 2020/2021  
(v rozsahu stanoveném jako 4 tříhodinové bloky) 

1. výukový blok (12. 10. 2020): Úvod k disciplíně. Současné sémanticko-pragmatické pojetí skladby, 
základní studijní literatura a její charakteristika. Věta a výpověď. Valence a GVV. Syntaktické 
vztahy. Koordinační a adordinační skupina včetně související interpunkční problematiky. Vymezení 

větných členů. Základní poučení o české interpunkci – úvod do teorie a Průvodce českou interpunkcí 
(PČI); připomenutí kapitoly Čárka z Pravidel českého pravopisu (PČP). Pokyny k případné distanční 
výuce – důsledný postup samostudiem podle distančního textu Základy syntaxe. Charakteristika 
nových testů Moodle a jejich zadávání. Domluva na distanční konzultační hodiny a další kontakty 
v případě potřeby. Zdůraznění systematičnosti při samostudiu. Zadání úkolu k interpunkci. 
2. výukový blok (19. 10. 2020): Větné členy a jejich bližší charakteristika. Věta a souvětí – druhy 
souvětí (parataktické a hypotaktické); vsuvka. Blíže viz Základy syntaxe (po s. 68 včetně). Spuštění 
cvičné verze průběžného testu Moodle. Procvičování interpunkce – cvičné diktáty na janasvo.cz. 
3. výukový blok (9. 11. 2010): Samostudium, splnění a kontrola zadaného úkolu k interpunkci. Příprava 
na průběžný test Moodle, který je třeba splnit s úspěšností 80 %. Distanční konzultace a dotazy 
k interpunkci. Vyhodnocení cvičné verze průběžného testu a spuštění vlastního průběžného testu 
Moodle (první možnost splnění). 
4. výukový blok (14. 12. 2020): Samostudium, vyhodnocení průběžného testu Moodle; osobní 
distanční konzultace podle zájmu a potřeby.  V případě nutnosti spuštění opravného průběžného testu 
Moodle (druhá možnost) + spuštění cvičné verze zkouškového testu Moodle. Domluva na termín ZK 
(tj. na spuštění definitivní verze ZK testu Moodle) v lednu 2021. 
 

Podklady a materiály: viz osobní stránky janasvo.cz 
Heslo k distančnímu textu Základy syntaxe:  GVV2013 
Heslo k úvodu k interpunkci:    TEORIE 
Pomocný materiál (zpracovala studentka IS):  KBPOMOC2018 

V případě neúčasti v přímé výuce (pokud se vůbec uskuteční) mi žádné omluvy e-mailem neposílejte, 
vzhledem k okolnostem a epidemické situaci netrvám na osobní účasti, ale prosím, aby studenti 
postupovali průběžně a pečlivě se drželi zadaných podkladů. Užitečná je i učebnice Čeština pro 
učitele – 7. kapitola Skladba (tam je výklad o něco podrobnější).  
Kdykoli lze kontaktovat vyučující e-mailem s dotazy všeho typu (pokaždé prosím označte zprávu 
kódem disciplíny a svým příjmením – např. 66KLA Svoboda). Telefonický kontakt v distančních KH 
každé úterý od 13 do 14 hod. (nebo po ind. domluvě e-mailem i jindy podle potřeb studentů) na č. 
555 222 013 (nebo přes Skype janasvo7 po domluvě).  
Kontrola znalostí: Z problematiky zařazené do 1. výukového bloku (teoretický úvod a hlavní 
terminologie, v Základech syntaxe s. 6 až 32 včetně) bude zadán průběžný test Moodle, ten je třeba 
splnit na 80 %. Toto je podmínka pro postoupení ke ZK, která proběhne také jako test Moodle (o dvou 
částech – teoreticko-praktické a interpunkční). Finální průběžný test bude spuštěn dvakrát, viz výše 
(poprvé 9. 11. nebo dříve, bude-li zájem). Opravný termín bude dohodnut s těmi, jichž by se týkal. 
Cvičná verze průběžného testu bude k dispozici od 19. 10. 2020, lze ji opakovat neomezeně a připravit 
se na verzi „ostrou“. 
Podoba zkoušky: ZK test Moodle vychází pouze ze Základů syntaxe (až po s. 68 včetně) + z Průvodce 
českou interpunkcí (včetně diktátové části). Zkouška obsahuje teoreticko-praktickou část 
a interpunkční úkoly, její popis a bodování viz u kódu disciplíny v systému Moodle nebo v samostatné 
odrážce u disciplíny na janasvo.cz. U případné ústní ZK, pokud by vznikla její potřeba jako doplnění 
testu Moodle, bude student schopen požadovaný teoretický výklad syntaktické problematiky doložit 
také vhodnými jazykovými příklady. Test ke ZK Moodle bude spuštěn ve zkouškovém období (patrně 
až v lednu 2021 – po domluvě bude termín vypsán do Stagu). Cvičná verze testu Moodle ke ZK bude 
spuštěna 14. 12. 2020 (lze ji opakovat, kolikrát je studentovi libo; je to příprava na „ostrý“ ZK test). 

Hodně zdraví i zdaru všem přeje     prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.  
18. 9. 2020  


