
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu 10. Jazykové cvičení lexikální a stylistické I  C100010
Typ předmětu povinný dopor. ročník / 

semestr
2 / ZS, 
LS

Rozsah studijního předmětu 26
26

Hod. za týden 0p + 
2s
0p + 
2s 

kreditů 3
4

Jiný způsob vyjádření 
rozsahu
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování zápočtového testu, 
přednesení referátu, odevzdání referátu a dvou prací v písemné podobě.
Vyučující

Stručná anotace předmětu

Základním cílem semináře je zdokonalení lexikální báze, komunikačních kompetencí a celkových 
vyjadřovacích dovedností studentů, ale také rozšíření slovní zásoby v daných tematických okruzích.  
Pozornost je věnována i vstupnímu standardu studentů a sjednocení jejich vyjadřovacích dovedností.
V průběhu seminářů budou studenti taktéž  prakticky seznámeni se stratifikací češtiny, aby byli 
schopni náležitě rozlišovat jednotlivé komunikační situace a volit adekvátní vyjadřovací prostředky.  
Cvičení budou též věnována produkci různorodých komunikátů (veřejných, oficiálních, 
poloveřejných, soukromých, spisovných, nespisovných – životopis, dotazník, žádost, zpráva, popis, 
různé typy dopisů, soukromá korespondence, přání, recept). Součástí cvičení je i zpracování 
písemných domácích prací a referátu, při jejich hodnocení je brán ohled také na jejich gramatickou a 
pravopisnou správnost.
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