
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu 9. Písemný výcvik a pravopisná cvičení  C100011
Typ předmětu povinný dopor. ročník / 

semestr
2 / ZS, 
LS

Rozsah studijního předmětu 26
26

Hod. za týden 0p + 
2s
0p + 
2s 

kreditů 2
2

Jiný způsob vyjádření 
rozsahu
Způsob zakončení zápočet, zápočet Forma výuky seminář 
Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je průběžná vlastní příprava a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Vyučující

Stručná anotace předmětu

Cílem semináře je zdokonalit písemné vyjadřovací schopnosti studentů, sjednotit a prohloubit jejich 
znalosti formální morfologie (deklinace substantiv, adjektiv, zájmen, číslovek, konjugace verb), 
především z hlediska pravopisného. Cílem je taktéž upevnit znalost českého pravopisu, a to na 
úroveň maturitních znalostí absolventů českých gymnázií. Cvičení budou věnována především 
problematice psaní i/y, označování kvantity, psaní souhláskových skupin, psaní ě, psaní s/z, psaní 
velkých písmen a nácviku správné interpunkce, jakož i nácviku náležitých grafických forem českých 
písmen. 
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