E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
5 Ústní a písemné vyjadřování I.
ACCE00016
Typ předmětu
dopor. ročník / semestr
ZS
Rozsah studijního předmětu
26
Hod. za týden
2s
kreditů
26
2s
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
zkouška
Forma výuky
cvičení
Další požadavky na studenta
Podmínkou k získání atestace je aktivní účast na seminářích (max. 3 absence), vypracování všech domácích úkolů, úspěšné
napsání závěrečného testu a eseje.
Vyučující
Stručná anotace předmětu
Cílem kurzu je rozvoj psaného a mluveného projevu v češtině pro cizince s důrazem na vhodnost užití jazykových
prostředků vzhledem ke zvolenému stylu a formě projevu (mluvený/psaný, formální/neformální, monologický/dialogický).
Pozornost bude věnována administrativnímu a publicistickému stylu, právnickým textům, charakteristickým rysům
mluveného jazyka ve srovnání s jeho psanou podobou a jazykovým prostředkům k vyjádření jistotní modality, postoje,
hodnocení a ne/souhlasu. Náplní kurzu je analýza autentických psaných a mluvených textů, s nimi související lexikální a
gramatická cvičení, charakteristika jednotlivých stylů a slohových útvarů, mluvní cvičení, oprava a hodnocení písemných
domácích prací a další aktivity vedoucí k celkovému prohloubení komunikační kompetence zahraničních studentů v češtině.

Program semináře:
1. Úvodní seminář; Životopis (L1)
2. Motivační dopis, pracovní pohovor (L1)
3. Úřední dopis, telefonní konverzace – pozvánka, omluva (L2)
4. Úřední dopis, telefonní konverzace – žádost, stížnost (L2)
5. Právnický text – bydlení (L3)
6. Dialogický mluvený text, formální a neformální řečové chování (L3)
7. Právnický test – ukončení smlouvy (L4)

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Monologický mluvený text, jistotní modalita (L4)
Publicistický styl – zpráva; Postoje a hodnocení (L5)
Publicistický styl – recenze (L5)
Publicistický styl – školství; Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu (L6)
Závěrečný test, esej
Kontrola testu, oprava esejů, zpětná vazba

Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní studijní literatura
Hudousková, A. a kol. (2015): Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha: ÚBS FF UK.
Doplňková studijní literatura
Adamovičová, A. (2005): Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. Praha: Karolinum.
Adamovičová, A. – Čermák, F. – Pešička, J. (2008): Čítanka mluvené češtiny. Praha: Karolinum.
Červená, V. a kol. (2006): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky. Studentské vydání. Praha: Academia.
Kraus, J. – Hoffmannová, J. (2005): Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna.
Sochrová, M. (2012): Školní pravidla českého pravopisu. Praha: Fragment.
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. – Hošnová, E. (2004): Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN.

