
Studentům disciplíny 7AKUL – hromadný e-mail před začátkem zimního semestru 2021/2022 

Vítám všechny v disciplíně 7AKUL Jazyková kultura v české edukační realitě. 

Jak víte z rozvrhu, máme stabilně nasazený pouze jeden tříhodinový vstupní blok přímé výuky, a to 15. 10. 

2021 od 14.10 hod. s tím, že potřebné pokračování budeme realizovat víceméně individuálně a skutečně 

jen podle potřeby. Souvisí to s tím, že většinu materiálů je třeba si prostudovat a zamyslet se nad nimi 

samostatně, takže jsem i vzhledem k nejisté prognóze podzimní epidemické situace (a  svému seniorskému 

věku) zvolila cestu s redukovanou přímou výukou. Pádným důvodem je, že disciplína nyní (na rozdíl od 

dřívější šíře koncipované někdejší disciplíny 2AKUL Jazyková kultura) nekončí zkouškou, ale jen zápočtem.   

V přímé výuce budeme spojeni se skupinkou 7 studentů kombinovaného studia (kód disciplíny 77KUL) 

a potkat bychom se měli v onen pátek 15. 10. 2020 v 14.10 v učebně SC 238, ovšem podle zjištění studenta 

Dominika Mazurka, který se ujal jakési koordinace mezi skupinami 7AKUL a 77KUL + mnou, nikdo z vás 

interních ani kombinovaných studentů nemá žádný problém s tím, aby se naše přímá výuka přenesla do 

online v prostředí MS Teams. Děkuji všem za tento postoj a věřím, že nikdo se nebude cítit ošizený. Pokud 

by přece jen někdo měl požadavek na osobní setkání, ať se mi laskavě ozve mailem a já se s ním domluvím 

tak, že si vybereme nějaký vhodný osobní termín přímo na KCD.  Psát mi můžete kdykoli na 

jana.svobodova@osu.cz, poštu kontroluji a odpovídám rychle. Pište prosím do předmětu zprávy kód 

disciplíny a své příjmení.  

Ve společné přímé online výuce 15. 10. od 14.10 hod. bych ráda okomentovala pojetí a šíři disciplíny 

i studijní zdroje, které jsou vyvěšeny na mých osobních webových stránkách janasvo.cz. Podívejte se na 

ně prosím s předstihem, různých materiálů tam je celá řada. Postup je: Výuka – Předměty OU – zimní 

semestr – kód disciplíny. Narazíte-li na nějaké nejasnosti nebo vyvstanou-li libovolné dotazy, připravte si je 

a budeme se jim věnovat 15. 10.  

Zápočet: Navrhuji stejný postup, jaký se osvědčil loni: splnit část z max. 100 bodů lze pomocí nepovinného 

seminárního úkolu za 10 bodů, zbytek pak (90 bodů) lze získat za test Moodle.  Ve výuce 15. 10. vysvětlím 

svou představu týkající se seminárního úkolu a dohodneme termín jeho (elektronického) odevzdání.  

Viděla bych odevzdání někdy koncem listopadu. Upřesnění pak bude na janasvo.cz u kódu disciplíny 

v odrážce Seminární úkol. 

Vyjádřím se také k připraveným testům Moodle (ve verzi cvičné a pak „ostré“ zápočtové; obě mají část 

teoretickou a část pravopisnou), blíže pak v odrážce na janasvo.cz Požadavky k zápočtu (u kódu disciplíny). 

Disciplína využívá především 2 kompletní distanční texty, jejichž jsem autorkou (původní je z r. 2010, 

rozšiřující z r. 2019), a další doprovodné materiály; vše u kódu disciplíny na janasvo.cz. 

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 7AKUL. Vše, co se týká pravopisu, 

je opatřeno řešením pro kontrolu (Ukázka k pravopisu 2021; Pravopisný test ÚJČ).   

Detaily tedy projdeme 15. 10.; prosím tímto ty, kteří na úvodním bloku nebudou, aby se mi buď ozvali 

v konzultačních hodinách (ty se konají distančně každý čtvrtek od 11.30 do 12.30 na tel. č. 555 222 013), 

anebo se informovali u svých kolegů. Na osobní účasti v online výuce sveřepě netrvám, ale je rozhodně 

výhodou. Nepřítomné budu kontaktovat dodatečně. Ještě avizuji, že je potřeba zopakovat si pravopis podle 

platné knižní verze Pravidel českého pravopisu (zvl. úvodní teoretické výklady) + osvěžit i interpunkci 

(nejlépe i podle Průvodce českou interpunkcí), protože součástí zpt. 7AKUL je samostatná pravopisná část.  

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 všem!  Jana Svobodová        (aktualizace 15. 9. 2021) 

mailto:jana.svobodova@osu.cz

