
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu 5. Úvod do studia českého jazyka C100012
Typ předmětu Povinný dopor. ročník / 

semestr
1/ ZS, LS

Rozsah studijního předmětu 26
26

Hod. za týden 1p+1s
1p+1s 

kreditů 2
4

Jiný způsob vyjádření 
rozsahu
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška/

seminář
Další požadavky na studenta
Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné napsání testů, přednesení referátu, aktivní práce ve 
výuce a náležitá docházka na seminář (tolerují se tři absence za semestr).
Vyučující

Stručná anotace předmětu

Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií, s vybranou bohemistickou literaturou (knižní publikace, 
odborná periodika) i s vývojem a osobnostmi české a zahraniční bohemistiky. Seznámí se rovněž se stratifikací českého 
národního jazyka a s rolí a fungováním jeho jednotlivých variet ve společenské komunikaci, dále se vznikem a vývojem 
českého jazyka (se základními vývojovými etapami), s místem češtiny mezi slovanskými jazyky a jazyky vůbec. Získají 
poznatky o základních charakteristických rysech češtiny, o mluvené a psané komunikaci, o základních vývojových 
tendencích češtiny, o teorii spisovného jazyka. Osvojí si poznatky o jazyce jako systému, o funkcích jazyka, o 
jazykových rovinách a plánech, o základech filologické práce aj.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní studijní literatura
Brabcová, R. – Martincová, O.: Současný český jazyk – Slovník lingvistické terminologie. Praha, 
SPN 1989.
Čermák, Fr.: Jazyk a jazykověda. Praha, Karolinum 1994 (event. novější vydání).
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc, Rubiko 1998.
Havránek, B.: Studie o spisovném jazyce. Praha, Nakl. Čs. Akademie věd 1963.
Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha, Karolinum 1997.
Pleskalová, J. – Krčmová, M. – Večerka, R. a kol.: Kapitoly z dějin jazykovědné bohemistiky. 
Praha, Academia 2007.
Další odborná literatura
Daneš, Fr. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha, Academia 1998.
Cvrček, V.: Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha, Karolinum 2006.
Spisovná čeština a jazyková kultura. (Eds. B. Havránek, M. Weingart), Praha, Melantrich 1932.
Další významné práce budou zpracovány a prezentovány formou referátů.




