
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu 15. Jazykové cvičení lexikální a stylistické II  C100019
Typ předmětu povinný dop. 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

Cílem semináře je prohloubit komunikační kompetence a celkové vyjadřovací dovednosti studentů, 
ale také rozšíření slovní zásoby v daných tematických okruzích. Cvičení jsou zaměřována na 
zdokonalení studentů v rozlišování různých komunikačních situací, ve volbě odpovídajících 
vyjadřovacích prostředků (zohledňujících stratifikaci češtiny). Pozornost je též věnována produkci 
různorodých ústních i písemných komunikátů (zpráva, recenze, oznámení, inzerát, písemná žádost, 
konspekt, referát ad.). Součástí cvičení je i zpracování písemných domácích prací a školní 
reprodukce kratších textů – hodnocena je i jejich gramatická a pravopisná správnost. Ve druhém 
semestru studenti přednesou referáty – hodnocena je především formální a jazyková stránka a 
způsob celkové prezentace.

       

Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní studijní literatura
Šustalová, V.: Slovní zásoba I, UK, Praha 1980, 251 s.
Filipová, K. - Švamberk, Z.: Slovní zásoba II, UK, Praha 1982, 200 s.
Hasil, J. - Hasilová, H.: Čtení o české republice, Humboldtova univerzita, Berlín 1997
Čechová, M: Komunikační a slohová výchova, ISV, Praha 1998, 226 s.
Další odborná literatura
Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text, Leda, Praha 1999, 255 s.
Jedlička, A: Spisovná čeština v současné komunikaci. AUC Philologica, UK Praha 1974, 227 s.
Martincová, O. a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Academia, Praha 1998.
Slovník nespisovné češtiny. Maxdorf, Praha 2006.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost,  Academia, Praha 1998, 647 s.
Slovník spisovného jazyka českého, Academia, Praha 1989, 1011 s.




