Studentům disciplíny 77KUL – hromadný e-mail před začátkem zimního semestru 2020/2021
Vážení studenti,
vítám všechny v nově pojaté disciplíně 77KUL Jazyková kultura v české edukační realitě.
Jak jste zjistili, v rozvrhu jsou nasazené pouze 2 bloky přímé výuky, a to v pátky 23. 10 a 20. 11. 2020.
Většinu materiálů je totiž třeba si prostudovat a zamyslet se nad nimi samostatně, takže je dobré
vzhledem k epidemické situaci a její nejisté prognóze volit tuto povětšinou distanční cestu
s redukovanou přímou výukou. Nahrává tomu také to, že disciplína nyní (na rozdíl od dřívější šíře
koncipované disciplíny 2AKUL Jazyková kultura) nekončí zkouškou, ale jen zápočtem.
Setkat bychom se tedy měli (za příznivých okolností) v pátek 23. 10. 2020 v 14.10 v učebně SC 238.
V přímé výuce budeme spojeni se skupinou studentů denního studia. Mají totožnou disciplínu s kódem
7AKUL. Proto budou i jednotné požadavky k zápočtu, viz níže.
V prvním bloku výuky (bude-li…) bych ráda okomentovala pojetí disciplíny a studijní zdroje, které
jsou vyvěšeny na mých osobních webových stránkách janasvo.cz. Postupujte přes Výuka – Předměty
OU – zimní semestr – kód disciplíny. Navrhuji, abyste si letos splnili část z možných 100 bodů k zpt.,
a to 10 bodů, za seminární úkol. Ve výuce (doufám) vysvětlím svou představu a dohodneme termín
(elektronického) odevzdání. Blíže viz také na janasvo.cz u kódu disciplíny v odrážce Seminární úkol.
Vyjádřím se také k nově připraveným testům Moodle (ve verzi cvičné a pak „ostré“ zápočtové; obě
mají část teoretickou a část pravopisnou), k jejich obsahu a bodování. Blíže také v odrážce na janasvo.cz
Požadavky k zápočtu (u kódu disciplíny).
Disciplína 77KUL využívá především 2 kompletní distanční texty, jejichž jsem autorkou (původní je
z r. 2010, rozšiřující z r. 2019), a další materiály, které najdete na stránkách janasvo.cz u kódu disciplíny.
Posílám potřebná hesla:
distanční text Jazyková kultura:
kultura
distanční text Současná česká jazykovědná bohemistika a její představitelé:
PREDSTAV2019
materiál Čeština a institucionální lingvistika dnes:
dnes2014
Kromě těchto tří zaheslovaných materiálů jsou na mých stránkách k dispozici i jiné podklady, zejména
ukázky textů, které by se mohly objevit v pravopisné části testu Moodle k 77KUL. Vše, co se týká
pravopisu, je opatřeno řešením pro kontrolu (Ukázka k pravopisu 2020; Pravopisný test ÚJČ).
Veškeré detaily hodlám vysvětlit 23. 10., nabízím těm, kteří na úvodním bloku nebudou, aby mě
případně kontaktovali v konzultačních hodinách (ty se konají distančně každé úterý od 13.00 do 14.00
na tel. č. 555 222 013), anebo si pročetli všechny pokyny na janasvo.cz u kódu disciplíny. Na osobní
účasti ve výuce netrvám, ale je výhodou (pokud nic výuku nezhatí). Možný je také kontakt přes skype
(janasvo7); tam je třeba se ozvat předem a dohodnout si čas individuálně. Psát mi můžete kdykoli přes
e-mail jana.svobodova@osu.cz, poštu kontroluji a odpovídám rychle. Pište prosím do předmětu zprávy
kód disciplíny 77KUL a své příjmení! Individuálním distančním telefonickým konzultacím k disciplíně se
nebráním, ovšem je třeba se domluvit na čase konzultace včas předem (zase e-mailem).  Kdyby se
stalo, že přímá výuka nebude z jakéhokoli důvodu možná, veškeré další pokyny pošlu elektronicky
a vyvěsím na janasvo.cz. Na dotazy a požadavky budu reagovat pružně.
Současně hned avizuji, že je nutné zopakovat si pravopis podle platné knižní verze Pravidel českého
pravopisu (zvl. úvodní teoretické výklady) + interpunkční pravopis pak nejlépe i podle Průvodce českou
interpunkcí, protože součástí zpt. 77KUL je také samostatná pravopisná část. Neodkládejte to. Solidní
znalost pravopisu a schopnost odlišit, co je správně, od toho, co je chybně, je důležitá a zajisté
nepostradatelná součást jazykové kultury v české edukační realitě a „výbavy“ učitele češtiny v praxi.
Hodně zdaru nejen v 77KUL všem přeje
Jana Svobodová

(aktualizováno 12. 9. 2020)

