E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
5 Ústní a písemné vyjadřování II.
ACCE00061
Typ předmětu
dopor. ročník / semestr
LS
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, připravený/nepřipravený).
Pozornost bude věnována publicistickému a odbornému stylu, způsobům vyjadřování názoru, kompenzačním strategiím,
kompozici psaného a mluveného odborného textu, kondenzaci větné výstavby a slovosledu. Náplní kurzu je analýza
autentických 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; Publicistický styl – dospívání a dospělost (L7)
2. Vyjadřování názoru, kompenzační strategie; Vztažné věty (L7)
3. Publicistický styl – média (L8)
4. Organizace textu, kompozice projevu (L8)
5. Populárně-naučný styl – biotechnologie (L9)
6. Kondenzace větné stavby; Referát, prezentace (L9)
7. Učební styl – psychologie (L10)
8. Odborný styl; Anotace, abstrakt (L10)
9. Odborný styl – environmentalismus; Kompozice odborného textu (L11)
10. Odborný text – lingvistika; Slovosled – pořadí příklonek (L12)
11. Odborný text – ekonomie; Slovosled – aktuální členění (L13)
12. Závěrečný test, esej
13. Kontrola testu, oprava esejů, zpětná vazba

Dle potřeb a zájmu studentů lze zařadit další gramatické okruhy:
 souřadicí spojovací prostředky (L6);
 kauzální vztahy (L11);
 valence sloves (L12, 13);
 větné transformace (L13).

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
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.
Čmejrková, S. – Světlá, J. – Daneš, F. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.
Sochrová, M. (2012): Školní pravidla českého pravopisu. Praha: Fragment.
Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. - Hošnová, E. (2004): Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN.
Šanderová, J. – Miltová, A. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky.
Praha: Sociologické nakladatelství.

