
1

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

;B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Bakalářský seminář

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník /
semestr

3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Postupná prezentace vznikajících kapitol bakalářské práce. Průběžné posuzování textů 
ostatních studentů a kritická diskuse v průběhu semináře. 

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář se zaměřuje na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce 

většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní bakalářské práce. 

Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné 

shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly 

budou studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží 

jako příprava k obhajobě bakalářské práce. Literatura a jednotlivá témata sylabu budou 

specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.

Součástí semináře je příprava k obhajobě bakalářské práce. 

Cílem semináře je vytvořit prostředí pro sdílení problematiky vlastního psaní bakalářské

práce. Seminář by měl studentům umožnit pod vedením diskutovat o aktuálních fázích 

vlastního psaní bakalářské práce; průběžně ji prezentovat, a zároveň poskytovat kolegiální 

zpětnou vazbu, poskytovat nové náměty a zkvalitnit celkové pojetí bakalářských prací.

Tematické okruhy: 

Mezi témata průběžně diskutovaná v semináři patří: 

1. Osnova 

2. Rozšířená osnova na základě studijní a výzkumné přípravy

3. Formulace BP

4. Obsahová a jazyková stránka BP

5. Struktura BP

6. Citování 

7. Bibliografie 

8. Redakce a vnější úprava

9. Prezentace a obhajoba BP

10. Uložení a využití diplomové práce

Studijní literatura 

Základní: 

ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace : bibliografické citace : obsah, forma a struktura. 

2. vyd. Praha : Český normalizační institut, 1996.  

ČSN ISO 690-2 (01 0197) Informace a dokumentace - bibliografické citace. Část 2, 
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Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000.  

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 690-2:1997.

Doporučená: 

ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997. 

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. 

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000. 

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003. 

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 

2002. 

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002. 

SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004. 

ŠESTÁK, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia. 

APA’s publication manual. Dostupné na WWW: . http://www.apastyle.org/
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Úvod do lingvistiky 

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS 
nebo LS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje 

svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se 

základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem 

problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních 

konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

Tematické okruhy: 

1. Jazyk a lingvistika. Stručná historie lingvistiky. 

Komunikační systémy ostatních živočišných druhů vs. lidský jazyk. Vývoj 

myšlení o jazyce ve starověku a středověku, historicko-srovnávací jazykověda –

mladogramatici – strukturalismus evropský (F. de Saussure) a americký –

generativismus (Chomsky) – pragmatický obrat – současné tendence 

2. Význam slov. Sémiotika. 

Významové vztahy mezi slovy (hypo/hyperonymie, synonymie, antonymie, 

metonymie); typologie znaků podle Peirce: ikona – index – symbol v jazyce; 

kategoričnost v jazyce 

3. Fonetika a fonologie 

Artikulační klasifikace hlásek. Stavba a funkce hlasivek a artikulačních orgánů. 

Artikulační klasifikace souhlásek a samohlásek. Foném, alofon. Kontextuální vs. 

fakultativní alofon. Proces fonologické analýzy. 

4. Morfologie. Druhy morfémů. Morfologická typologie. 

Morfémy lexikální vs. funkční, volné vs. vázané, derivační vs. flektivní. Druhy 

afixů. Základní morfologická typologie. 

5. Syntax. Složková syntax. 

Konstituenty, řídící vs. závislý člen. Příklady frází. Strukturní nejednoznačnost. 

Závorková a stromová reprezentace věty. 

6. Syntaktické vs. sémantické role. 

Diateze. Valence. Sémantické role. Gramatické vztahy. Tranzitivnost. Typy 
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propozic. Porovnání strukturní a funkční analýzy. Valenční alternace 

(pasivizace, deagentizace). 

7. Pragmatika. Mluvní akty. Konverzační maximy. 

Pragmatický obrat v lingvistice. J. L. Austin – performativy; John Searle: mluvní 

akty. Klasifikace ilokučních aktů. Nepřímé mluvní akty. Griceovy konverzační 

maximy. 

8. Sociolingvistika. Jazykový kontakt. 

Varieta. Dialekt vs. interdialekt. Standard vs. substandard. Diglosie. 

Bilingvismus. Sociolekt. William Labov a jeho rané výzkumy. Typy 

kontaktových situací. Pidžiny a kreoly. 

9. Jazykový vývoj. Jazykové změny ve fonologii. 

Fonologický proces a jeho fáze. Příklady fonologických procesů (oslabování 

souhláskovosti, asimilační změny ad.). 

10. Jazykový vývoj. Jazykové změny v sémantice a gramatice. 

Metaforické vs. metonymické změny. Specializace vs. generalizace. Evoluce 

jazyka. 

11. Genealogická klasifikace jazyků světa. 

Genetická příbuznost jazyků. Základní termíny: jazyková rodina, prajazyk, 

izolát, kognáty. Jazykový areál. Indoevropská jazyková rodina – přehled. 

12. Lingvistická typologie. 

Klasifikace univerzálií, jazyková diverzita, přístupy Skaličkovy, Greenbergovy, 

moderní typologie, jazykový relativismus vs. jazykový universalismus. 

13. Kognitivní základy komunikace. 

Kognitivní lingvistika, usage-based přístupy, socio-kognitivní přístupy

14. Psycholingvistika a neurolingvistika 

Osvojování jazyka, modely produkce a porozumění, zpracovávání syntaxe, jazyk 

a mozek, jazykové poruchy. 

15. Grafická stránka jazyka. 

Grafémy a grafy. Písmo: hypotéza dependence a hypotéza autonomie. Principy 

pravopisu. 

16. Znakové jazyky 

Vizuálně-motorická a auditivně-vokální modalita, fonologie znakových jazyků, 

ikoničnost a arbitrárnost ve znakových jazycích.

Studijní literatura 

Základní:

FROMKIN, Victoria & Hyams, Nina M. & Rodman, Robert. 2014. An introduction to 

language. 10th edition. Australia: Wadsworth Cengage Learning. 

O’GRADY, William & Archibald, John. 2016. Contemporary Linguistic Analysis. 8th 

edition. Pearson Canada. 

YULE, George. 2010. The study of language. Cambridge: Cambridge University Press. 

Doporučená:  

AITCHINSON, Jean. 2012. Language Change: Progress or Decay? 4th edition. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
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ASHBY, Michael, Maidment, John A. 2015. Úvod do obecné fonetiky. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. 

AUSTIN, J. L. 2000. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia - nakladatelství 

Filosofického ústavu AV ČR. 

BAKER, Anne E. & Hengeveld, Kees. 2012. Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell. 

BAKER, Anne, VAN DER BOGAERDE, Beppie, PFAU, Roland & SCHERMER, 

Trude. 2016. The Linguistics of Sign Languages. Amsterdam: John Benjamins. 

CROFT, W. & CRUSE, A. D. 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge, MA: Cambridge 

University Press. 

DE GROOT, Annette M. B. 2015 Language and cognition in bilinguals and 

multilinguals: an introduction. London: Routledge. 

FERNANDÉZOVÁ, E. & SMITHOVÁ CAIRNSOVÁ, H. 2014. Základy 

psycholingvistiky. Praha: Karolinum. 

GUSSMAN, E., S. R. ANDERSON, J. BRESNAN, B. COMRIE, W. DRESSLER, and C. 

J. EWAN. 2002. Phonology: Analysis and theory. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press. 

HASPELMATH, Martin & SIMS, Andrea D. 2015. O čem je morfologie. Praha: 

Karolinum. 

CHROMÝ, Jan. 2014. Základy sociolingvistiky: učební materiál pro studenty oboru 

Český jazyk a literatura [online]. Praha: Nakladatelství Karolinum. 

LAKOFF, George. 2006. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší 

mysli. Praha: Triáda. 

LEVINSON, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 

MORAVCSIK, Edith. A. 2006. An Introduction to Syntax.Fundamentals of Syntactic 

Analysis. London, New York (NY): Continuum. 

MILROY, Lesley & GORDON, Matthew J. 2012. Sociolingvistika: metody a 

interpretace. Praha: Karolinum. 

PERELTSVAIG, Asya. 2012. Languages of the world: an introduction. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

SAMPSON, Geoffrey. 2015. Writing systems. 2nd edition. Sheffield, UK: Equinox. 

van Valin, Robert D. 2001. An introduction to syntax [online]. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

VELUPILLAI, Viveka. 2015. Pidgins, creoles and mixed languages: an introduction. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

VELUPILLAI, Viveka. 2012. An Introduction To Linguistic Typology. Amsterdam: 

Benjamins.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Úvod do studia jazykovědné bohemistiky

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Předmět vytváří komplet společně s Úvodem do lingvistiky. Studentům z řad nerodilých 

mluvčích má pomoci osvojit si základy jazykovědného studia. 

Studenti si osvojí základní lingvistickou terminologii a seznámí se s vybranými pracemi 

lingvistické bohemistiky (knižní publikace, vybraná periodika) i s dílem význačných 

bohemistů. Pozornost je věnována stratifikaci českého národního jazyka, roli a fungování 

jeho jednotlivých strukturních i nestrukturních variet v řečové komunikaci. Důraz je 

kladen na typologickou charakteristiku češtiny, na prezentaci jejích relevantních rysů na 

všech jazykových rovinách a plánech, na místu češtiny mezi slovanskými jazyky a jazyky 

vůbec. Studenti jsou poučeni o otázce teorie spisovného jazyka, o Pražském lingvistickém 

kroužku, o vztahu jazyk – národ, o rozdílech mezi komunikací psanou a mluvenou, o 

problematice komunikace (včetně komunikační kompetence), o zásadách evropské 

jazykové politiky.

Tematické okruhy:

1. Základní lingvistická terminologie; 

2. Lingvistická bohemistika, filologie, slavistika; 

3. Čeština a její místo mezi jazyky, klasifikace jazyků (typologická, genealogická 

aj.); Současný český jazyk – jeho charakjteristické rysy; 

4. Stratifikace českého národního jazyka, čeština spisovná a nespisovná, česká 

jazyková situace; 

5. Vymezení pojmu český národní jazyk; 

6. České dialekty a interdialekty;

7. Jazyk a národ; 

8. Čeština jako jazyk mateřský, druhý a cizí, zahraniční

Studijní literatura 

Základní:
HRBÁČEK, J. (1997): Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum.
PLESKALOVÁ, J. a kol. (2007): Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: 

Academia.
ČERMÁK, F. (2001): Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.
ČERNÝ, J. (1998): Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubiko.
CVRČEK, V. (2006): Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum.
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SGALL, P. – HRONEK, J. (1992): Čeština bez příkras. Praha: H§H.
SVOBODOVÁ, J. (2014): Čeština na rozcestí. Ostrava: Ostravská univerzita.

Doporučená:
HAVRÁNEK, B. – WEINGART, M. ,eds. (1932): Spisovná čeština a jazyková kultura.

Praha: Melantrich.
BRABCOVÁ, R. – MARTINCOVÁ, O. (1989): Současný český jazyk – Slovník 

lingvistické terminologie. Praha: SPN
CVRČEK, V. (2008): Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha: 

Karolinum.
KARLÍK, P. a kol. (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny. 
DANEŠ, F. a kol.: (1997): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.
Další publikace budou doporučeny v průběhu kurzu.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Jazyková cvičení gramatická

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, 
docházka, úspěšné napsání polosemestrálního a závěrečného testu (průměr z obou testů 
min. 75 %)

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu; zapojení do výuky 50%.

Vyučující

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Stručná anotace předmětu

Jazykové cvičení gramatické představuje soubor seminářů, které mají za cíl seznámit 

studenty s vysokoškolským způsobem studia češtiny jako cizího jazyka, pomoci vyrovnat 

rozdíly ve vstupních znalostech jazyka a položit solidní základy teoretické lingvistické 

práce. 

Východiskem pro práci v semináři je práce s texty odborného, publicistického a 

uměleckého stylu a jejich jazykový rozbor. Na základě této analýzy se identifikují 

teoretické okruhy témat, kterým se pak věnujeme systematicky. Materiál pro cvičení 

čerpáme z psaných korpusů ČNK, což má dvě výhody: studenti se setkávají 

s neadaptovanou podobou textů zcela současných a pracují s jazykem skutečně 

autentickým, který není nijak přizpůsobován ani zjednodušován pro studijní potřeby. 

Důraz je kladen na sloveso jako základ a východisko pro konstrukci výpovědi, konkrétně 

na kategorie slovesného způsobu (imperativ a kondicionál), rodu (pasivum), a zejména 

vidu. Slovesný vid jako kategorie sui generis svou podstatou spadá do oblasti lexikální i 

gramatické. Při probírání této kategorie tedy zároveň provádíme syntézu lexikálně 

gramatických poznatků.

Tematické okruhy: 

1. Vymezení pojmů: Slovní druhy ohebné a neohebné, určování gramatických 

kategorií, česká a latinská terminologie; slovesná konjugace, kmen přítomný a 

minulý, supletivní tvary

2. Slovesný vid: vidová dvojice, přidružené vidové významy (Aktionsart), 

významy slovesných prefixů

3. Slovesný vid: tvorba perfektiv prefixem a sekundárních imperfektiv

4. Slovesný vid: Slovesný vid: sémantická skupina sloves pohybu; slovesný vid: 

slovesa smyslového a kognitivního vnímání

5. Slovesný vid: okamžitá slovesa a vidové trojice, neaktuální imperfektiva, 

imperativ

6. Pasivní participia, hláskové změny a slovesný vid

7. Tvoření pasivních adjektiv a odvozených substantiv a jejich vid

8. Posesivní adjektiva, jejich tvoření a deklinace, komparativ a superlativ adjektiv a 

adverbií

9. Negace slovní a větná, sémantické zvláštnosti
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10. Nahrazování větných členů větami, kondenzace: nahrazování vět větnými členy

11. Převod výpovědí z nepřímé řeči do přímé, převod výpovědí z přímé řeči do 

nepřímé

12. Pravidla pořadí příklonek v české větě, kondicionál prézentu a préterita; zvratná 

zájmena, funkce „se“ u slovesa

13. Tvoření přechodníku přítomného a odvozených adjektiv, tvoření přechodníku 

minulého a odvozených adjektiv

Studijní literatura 

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny, Praha: Karolinum

ČECHOVÁ M. a kol. (1996): Čeština – řeč a jazyk, Praha: ISV 

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny

PETR, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví, Praha: Academia

KŘEN, M. – Bartoň, T. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Novotná, 

R. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Schmiedtová, V. – Skoumalová, H.: SYN2010: 

žánrově vyvážený korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 

Praha 2010. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz

BENEŠOVÁ, L. – Křen, M. – Waclawičová, M.: ORAL2013: reprezentativní korpus 

neformální mluvené češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. 

Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz

HAVRÁNEK, B. - JEDLIČKA A. (1996): Stručná mluvnice česká, Praha: Fortuna 

(vydání upravené dle Pravidel českého pravopisu z r. 1993)

Slovník spisovného jazyka českého 1-8, 1982. Ed. B.Havránek. Praha: Academia
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Fonetika a fonologie češtiny I 

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / 1 hod. 39 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z+Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Seminář: Docházka 75 %, analýza vlastního mluveného projevu.

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vedení přednášky. Zapojení do výuky 67%.

Vyučující

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmětem kurzu jsou základy problematiky zvukového plánu češtiny se zaměřením na 

hlavní složky synchronního popisu (produkce a percepce řeči, akustická analýza, 

fonologie, normativní aspekty a stylová variabilita). V semináři studenti procvičují 

probírané jevy s důrazem na transkripci a výslovnost.

Tematické okruhy:

Program zahrnuje následující bloky témat:

1. Předmět fonetického výzkumu, metodika, základní pojmový aparát

2. Jednotky zvukového plánu jazyka a jejich obraz v transkripčních systémech

3. Produkční a akustický aspekt vokalického systému češtiny

4. Percepční a funkční aspekt vokalického systému češtiny

5. Konsonantický systém češtiny

6. Obstruenty a sonory

7.   Distinktivní rysy fonémů

8. Fonotaktika české slabiky

9. Asimilace, elize a epenteze ve spojité řeči, užití rázu

10.   Přízvuk a mluvní takt

11.   Promluvový úsek a prozodické předěly

    12.   Intonace – melodémy

Studijní literatura 

Základní:

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum. (pouze 4. část 

– Fonetika a fonologie)

LODGE, K. (2009): A Critical Introduction to Phonetics. London: Continuum IPG.

PALKOVÁ, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny, 2. vyd. 1997. Praha: Karolinum.

SKARNITZL, R., ŠTURM, P. a VOLÍN, J. (2016): Zvuková báze řečové 

komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Doporučená:

CLARK, J., YALLOP, C. A FLETCHER, J. (2007): An Introduction to Phonetics and

Phonology. Oxford: Blackwell.
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HÁLA, B. (1962): Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: 

SPN.

LADD, D. R. (1996): Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. 

PETR, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny I. Praha: Academia. (pouze str. 11–163)

ROMPORTL, M. (1973): Studies in Phonetics, Praha: Academia.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Fonetika a fonologie češtiny II 

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Docházka 75 %, písemný test, analýza vlastního mluveného projevu.

Prerekvizita: absolvování kurzu Fonologie češtiny pro cizince I
Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

V kurzu je dále rozvíjena problematika zvukových jevů v mluvené komunikaci se 
zaměřením na vztah reálné výslovnosti a standardu jazyka, a to z pohledu rodilého i 
nerodilého mluvčího češtiny. Součástí je vlastní mluvní praxe.

Tematické okruhy:
Program zahrnuje následující bloky témat:

1. Normativní aspekt výslovnosti: úzus, norma, kodifikace

2. Standardní a nestandardní formy – segmentální rovina

3. Standardní a nestandardní formy – suprasegmentální rovina

4. Problematika výslovnosti cizích a přejatých slov

Studijní literatura 

Základní:
CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum. (pouze 4. část 

– Fonetika a fonologie)
PALKOVÁ, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny, 2. vyd. 1997. Praha: Karolinum.

vybrané kapitoly

PALKOVÁ, Z. (1995). Některé problémové jevy výslovnosti a intonace v současné 
spisovné češtině. In Přednášky z XXXVII. běhu LŠSS, Praha: Univerzita Karlova, 
1995, pp. 103–109.

Doporučená:
Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the 

International Phonetic Alphabet (1999). Cambridge: Cambridge University Press. 
(vybrané kapitoly)

HŮRKOVÁ, J. (1995): Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.
Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. (1978). Praha: Academia.
POKORNÁ, J., VRÁNOVÁ, M. (2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.
SKARNITZL, R., ŠTURM, P. a VOLÍN, J. (2016): Zvuková báze řečové 

komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Česká ortografie pro cizince I

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích (kontrolní diktáty a kontrolní 
test), průběžná samostatná příprava včetně domácích úkolů a úspěšné absolvování 

zápočtového testu.

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu. Zapojení do výuky 50%.

Vyučující

Mgr. Jana Dolenská

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 a 
odstraňování individuálních nedostatků studentů.

Tematické okruhy:
1. Zvuková a psaná stránka jazyka, pravopisné jevy a jejich místo v jazyce
2. Česká abeceda, nácvik náležité grafiky
3. Kvantita českých hlásek

4. Psaní souhláskových skupin, asimilace znělosti
5. Psaní ě

Studijní literatura 

Základní:

KROUPOVÁ, L. et al. (2005): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s 

Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: 

Academia.

HLAVSA, Z. et al. (2005): Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia.

KALANDRA, F., STRAKOVÁ, H. (2001): Jak psát se dá bez chyb aneb I pravopis se dá 

naučit. Praha: CERM.

HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. (1998): Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna.

PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (2014): Akademická příručka českého jazyka. 

Praha: Academia.

Doporučená:
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SVOBODOVÁ, D. (2009): Psaná a mluvená podoba současné češtiny. Ostrava: 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 19–39.

BENEŠ, Martin et al. (2013): Studie k moderní mluvnici češtiny. 5, K české fonetice a 

pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

ADAM, R. (2003): "Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici". 

Je c měkké, nebo obojetné? Naše řeč, 86, s. 169–180.

ŠMILAUER, V. (1972): Nauka o českém jazyku. Praha: SPN.

ČECHOVÁ, M. et al. (2001): Hrátky s češtinou II. Praha: ISV.

HOŠNOVÁ, E. – HRDLIČKOVÁ, H. (1999): Opakujeme si český jazyk II. Praha: SPN.

KAMIŠ, K. (1995): Procvičujeme pravopis podle Pravidel ve škole i doma. Praha: 

Fortuna.

KOUŠOVÁ, N. (2008): Chvilky s pravopisem: pro 2. stupeň základních škol. Praha: 

Fortuna.

STANĚK, V. (1997): Jak psát správně čárky. Průvodce interpunkcí pro střední školy a 

veřejnost. Praha: Fortuna.

STYBLÍK, V. et al. (1999): Vyjmenovaná slova. Praha: SPN.

ŠANTROCHOVÁ, A. et al. (2004): Diktáty a cvičení z českého jazyka. Praha: SPN.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Morfologie češtiny I

Typ předmětu 
povinný 
předmět profilujícího základu 

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1 / 2 hod. 39 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování testů z formální morfologie, 
aktivní práce v semináři, přednesení referátu a náležitá účast v semináři (tolerují se tři 

absence za semestr)

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu se praktické zvládnutí tvarosloví současné spisovné češtiny jak po 

stránce formální (náležité tvoření a užívání forem), tak funkční (fungování forem v řečové 

komunikaci). Důraz je kladen na znalost kodifikace prestižní variety českého národního 

jazyka (odlišení morfologických prostředků jak v rámci spisovného jazyka, tak na ose 

spisovnost – nespisovnost) i na poznání stylové platnosti morfologických prostředků. 

Významnou složkou je i seznámení se se základní problematikou morfologie (vývojové

tendence, pojmosloví aj.).

Tematické okruhy:

1. Morfologie formální a funkční, kritéria třídění slovních druhů, slovnědruhové 

transpozice; 

2. Stratifikace českého národního jazyka, morfologické formy spisovné a 

nespisovné, vrstvy spisovné češtiny, rolu úzu při kodifikaci spisovné češtiny; 

3. Příznakovost a bezpříznakovost v morfologii, 

4. Mluvnické kategorie jmen – pád, rod, číslo; 

5. Formální a významová stránka podstatných jmen; Přídavné jméno; 

6. Druhy zájmen a jejich užití; 

7. Druhy a významy číslovek; 

8. Sloveso – klasifikace sloves podle kmene přítomného, mluvnické kategorie 

sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, významy slovesných prefixů; 

9. Terminologie (morfém, morf, alomorf), morfematický rozbor.

Studijní literatura 

Základní:
ČECHOVÁ, M. a kol. (2014): Čeština – řeč a jazyk. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství.
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. a kol. (2001): Příruční mluvnice češtiny. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum.
ŠTÍCHA, F. a kol. (2013): Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.
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Doporučená:
HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. (1981): Česká mluvnice. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství

ŠMILAUER, V. (1972): Nauka o českém jazyku. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství.

Kol. autorů (1986): Mluvnice češtiny 1, 2. Praha: Academia.
Časopisy Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura, Studie z aplikované 
lingvistiky, Nová čeština doma a ve světě



18

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Morfologie češtiny II

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / 2 hod. 39 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z+Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování testů z formální morfologie, 

aktivní práce v semináři, přednesení referátu a náležitá účast v semináři.

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je praktické zvládnutí tvarosloví současné spisovné češtiny jak po stránce 

formální (náležité tvoření a užívání forem), tak funkční (fungování forem v řečové 

komunikaci). Důraz je kladen na znalost kodifikace prestižní variety českého národního 

jazyka (odlišení morfologických prostředků jak v rámci spisovného jazyka, tak na ose 

spisovnost – nespisovnost) i na poznání stylové platnosti morfologických prostředků. 

Významnou složkou je i seznámení se se základní problematikou morfologie (vývojové 

tendence, pojmosloví aj.).

Tematické okruhy:

1. Neohebné slovní druhy: Příslovce (druhy, stupňování); 

2. Předložky – charakteristika, předložková spojení s významem místním, 

časovým, účelovým, příčinným, podmínkovým, způsobu, zřetele; 

3. Spojky souřadicí a podřadicí; 

4. Citoslovce – druhy, významy; 

5. Částice – vymezení, charakteristika, druhy a významy; 

6. Základní vývojové tendence v české morfologii; 

7. Onomaziologie a sémaziologie, deskripce a preskripce

Studijní literatura 

Základní:
ČECHOVÁ, M. a kol. (2014): Čeština – řeč a jazyk. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství.
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. a kol. (2001): Příruční mluvnice češtiny. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum.

ŠTÍCHA, F. a kol. (2013): Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.

Doporučená:
HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. (1981): Česká mluvnice. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství
ŠMILAUER, V. (1972): Nauka o českém jazyku. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství.



19

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

Kol. autorů (1986): Mluvnice češtiny 1, 2. Praha: Academia.
Časopisy Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura, Studie z aplikované 
lingvistiky, Nová čeština doma a ve světě
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Lexikologie

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Složen

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz zahrnuje hodinovou přednášku a seminář. Obě formy výuky na sebe navazují a 
doplňují se.
Přednáška se v časti lexikologické věnuje lexémům, jejich vymezení, obecnějším 
aspektům (lexikálního) významu, jeho analýzy (vztah jeho denotativních a konotativních 
složek) a paradigmatickým a syntagmatickým vztahům lexémů, v části slovotvorné 
popisu slovotvorného systému a základních prostředků a procesů tvoření slov v současné 
češtině. Zahrnut je i krátký lexikografický úvod, představující v přehledu vývoj a 
současný stav české lexikografie.
Seminář aplikuje základní lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy uvedené a 
objasněné v přednášce na aktuální jazykový materiál. Procvičuje a demonstruje různé 
aspekty a vztahy lexikálního a slovotvorného systému češtiny. Seznamuje se základními 
slovníky, které slovní zásobu zpracovávají z různých hledisek.

Cílem přednášky je představit, objasnit a ilustrovat základy lexikologické a slovotvorné 
teorie.

Cílem semináře je 1) procvičit základní lexikologické, lexikografické a slovotvorné 
pojmy, vztahy a metody a uplatnit je při popisu a analýze současné slovní zásoby češtiny; 
2) seznámit a pracovat s nejdůležitějšími slovníky češtiny.

Studijní literatura 

Základní:

FILIPEC, J. - ČERMÁK, F.: Česká lexikologie. Praha 1985.

MALIŠ, O. - MACHOVÁ, S. - SUK, J.: Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o 

tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Příruční mluvnice češtiny (Lexikologie, s. 66-108). Praha 1995.

ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha, ISV 

nakladatelství 2000 (Tvoření slov, s. 92-147).

Doporučená:

Encyklopedický slovník češtiny. Brno 2002.

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007 (Lexikografie, s. 164-198; 
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Slovotvorba, s. 249-280).

MACHOVÁ, S. - ŠVEHLOVÁ, M.: Sémantika a pragmatika jako lingvistické 

disciplíny. Praha 1996.

ŠMILAUER, V.: Novočeské tvoření slov. Praha 1971.

Tvoření slov v češtině, 1 (Teorie odvozování). Praha 1962.

Tvoření slov v češtině, 2 (Odvozování podstatných jmen). Praha 1967.

FURDÍK, J.: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). M. Ološtiak. (ed.). Prešov 

2004.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Základy slovotvorby

Typ předmětu 
povinný 
předmět profilujícího základu 

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři, plnění zadaných domácích prací, vypracování 
referátu a jeho ústní prezentace.

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu. Vedení přednášek. Zapojení do výuky 50%.

Vyučující

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Základním cílem předmětu je seznámení se bázovou terminologií užívanou ve slovotvorbě, sjednocení 
vyjadřovacích schopností a dovedností studentů, rozšíření penza slovní zásoby jinojazyčných mluvčích a 

podpora schopnosti vhodně užívat lexikální jednotky. Při rozšiřování komunikační kompetence studentů je 
zohledňována jejich vstupní jazyková úroveň. K náležitému rozlišování jednotlivých komunikačních situací a 
k volbě adekvátních vyjadřovacích prostředků je do obsahu předmětu zařazena stručná stratifikace naš

národního jazyka a seznámení s principy české zdvořilosti v řečovém vyjadřování. Pozornost je věnována 
produkci různorodých komunikátů (veřejných, oficiálních, poloveřejných, soukromých, spisovných i 

nespisovných). Součástí semináře je zpracování písemných domácích prací pokrývající vybrané žánry 
(konkr. životopis, dotazník, žádost, popis, vypravování). Při hodnocení je kladen důraz na dodržení tématu, 
stylistické zpracování, gramatickou a pravopisnou správnost. 

Studijní literatura 

ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. (2008): Současná stylistika. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny.

ČECHOVÁ, M. A KOL. (2003): Čeština - řeč a jazyk. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 

ČERMÁK, F. (2010): Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

ČEJKA, M. (1992): Česká lexikologie a lexikografie. Praha: Akademia.

HAUSER, P. (1986): Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 

Doporučená: 

ČECHOVÁ, M. (2012): Řeč o řeči. Praha: Akademia.

ČECHOVÁ, M. A KOL. (2003): Současná česká stylistika. Praha: Institut sociálních 
vztahů.

ČECHOVÁ, M. (1998): Komunikační a slohová výchova. Praha: Institut sociálních 

vztahů.

CHEJNOVÁ, P. (2010): Didaktické transformace pragmatických témat. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze.

HAUSER, P. (1992): Cvičení z lexikologie a syntaxe. Brno: Masarykova univerzita. 

SOKOL, J. (2002): Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha: Portál.
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TRNKOVÁ, A. (2004): Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. 
Praha: Institut sociálních vztahů.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Vývoj jazyka a nástin dialektologie

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

2 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / 1 hod. 39 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu 
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Obsahem přednášek budou vybrané kapitoly z vnějších a vnitřních dějin českého jazyka 

(od staroslověnského období až po současnost), a to v rozsahu nezbytném pro pochopení 

současného stavu českého jazyka a jeho vývojových tendencí. V seminářích budou 

studenti číst a rozebírat vybrané ukázky památek českého jazyka (od staročeštiny po 

národní obrození). Seznámí se také s hlavními českými nářečními skupinami.

Tematické okruhy:

1. Staroslověnské období a konstituování samostatného českého jazyka. 

2. Nejstarší české literární památky. 

3. Čeština 14. století I. 

4. Čeština 14. stol. II.

5. Čeština doby husitské.

6. Humanistické období.

7. Vývoj českého mluvnictví a slovníkářství.

8. Dějiny českého biblického překladu. Bible kralická.

9. Čeština doby barokní

10. Čeština národního obrození

11. Hlavní české nářeční skupiny a jejich znaky.

12. Čeština 20. stol.

Studijní literatura 

Základní:

CUŘÍN, F. (1975): Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha: SPN.

CUŘÍN, F. (1985): Vývoj spisovné češtiny. Praha: SPN.

HAVRÁNEK, B. (1978): Vývoj českého spisovného jazyka. Praha: SPN

BĚLIČ, J. (1988): Přehled nářečí českého jazyka. Praha: SPN

VEČERKA, R. et al. (2009): Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno: Host. 
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Doporučená:

MARVAN, J. (2015): Jazyk: jeho český příběh. Prvních tisíc let 800–1800. Praha: 
Karolinum.

BĚLIČ, J. (1972): Nástin české dialektologie. Praha: SPN

KOMÁREK, M. (2012): Dějiny českého jazyka. Brno: Host

PORÁK, J. (1979): Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.–18. století). Praha: SPN

REJZEK, J. (2011): Český etymologický slovník (úvodní pasáže). Voznice: LEDA.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Syntax I

Typ předmětu 
povinný 
předmět profilujícího základu 

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / LS

Rozsah studijního předmětu 1 / 2 hod. 39 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí 
příprava, docházka, úspěšné napsání průběžných testů (min. 65 %)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vedení přednášek. Zapojení do výuky 33%.

Vyučující

Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Přednáška se na základě teoretického východiska, jímž je valenční syntax, věnuje vztahu 
mezi významovou a formální rovinou, zejména větným vzorcům a hierarchizaci větné 
propozice. Dále se zaměřuje na syntagmatické vztahy v rámci věty a jazykové prostředky 
sloužící k jejich vyjádření, upozorňuje na vzájemné vztahy slovních druhů a větných 
členů a zabývá se fungováním negace v češtině

Semináře v návaznosti na přednášky mají za cíl prakticky procvičit syntagmatické vztahy 
na úrovni slov a vět, poukázat na rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a 
sémantickými vztahy na rovině významové. Vede studenty k rozpoznání a osvojení 
formálních prostředků sloužících k vyjádření těchto vztahů. Velký důraz se klade na 
valenční syntax a transformační cvičení upevňující a prohlubující znalosti českého jazyka 
poukazováním na provázanost morfologicko-syntaktických struktur. Pozornost se též 
věnuje komunikačním funkcím a modalitě výpovědi, slovosledu, aktuálnímu členění 
výpovědi, vybočením a odchylkám ve vyjadřování syntaktických vztahů (motivovaným i 
nemotivovaným), funkci negace ap.      

Tematické okruhy: 
1. Syntax; Různé přístupy k syntaxi; Řeč – promluva – výpověď
2. Výpověď a věta; Větné vzorce v češtině
3. Hierarchizace větné propozice 

4. Negace v češtině
5. Skladební vztahy významové a formální 

6. Slovní druhy a větné členy
7. Predikace; Věty jednočlenné a dvojčlenné; Větné ekvivalenty
8. Základní větné členy – podmět a přísudek
9. Předmět
10. Adverbiále času, místa, způsobu, zřetele

11. Adverbiále příčinná
12. Přívlastek

13. Doplněk

Studijní literatura 

Základní:
GREPL, M. – KARLÍK, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.
GREPL, M. – KARLÍK, P. (1999): Skladba češtiny - cvičení a výklad. Praha: ISV.
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KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) (1995): Příruční mluvnice češtiny. 
Praha: NLN.

PANEVOVÁ, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě 

anotovaného korpusu. Praha: Karolinum. 
PETR, J. a kol. (1987): Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia.

Doporučená:
DANEŠ, F. – HLAVSA, Z. (1981): Větné vzorce v češtině. Praha: Academia. 

GREPL, M.  –  KARLÍK, P. (1986): Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN.
HIRSCHOVÁ, M. (2013): Pragmatika češtiny. Praha: Karolinum. 
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J.  (2002): Encyklopedický slovník 

češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
PROUZOVÁ, H. – JIRSOVÁ, A. (1997): Slovesa pro praxi. Valenční slovník 

nejčastějších českých sloves. Praha: Akademie věd České republiky.
SVOZILOVÁ, N. – PROUZOVÁ, H. – JIRSOVÁ, A. (2005): Slovník slovesných, 

substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia.

UHLÍŘOVÁ, L. (1987): Knížka o slovosledu. Praha: Academia.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Syntax II

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí 
příprava, docházka, úspěšné napsání průběžných testů (min. 65 %)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vedení přednášek. Zapojení do výuky 33%.

Vyučující

Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Přednáška se zabývá fungováním syntaktických struktur v konkrétních komunikačních 
situacích. Pozornost je věnována komunikačním funkcím, modalitě, slovosledu a 
výpovědním modifikacím. Výklad se dále zaměřuje na typy vět, větné členy, skladební 

vztahy, souřadné a podřadné vztahy mezi větami, spojování vět, způsoby vyjadřování 
větných členů vedlejšími větami a souvětí složité. 

Semináře v návaznosti na přednášky mají za cíl prakticky procvičit syntagmatické vztahy 
na úrovni slov a vět, poukázat na rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a 
sémantickými vztahy na rovině významové. Vede studenty k rozpoznání a osvojení 
formálních prostředků sloužících k vyjádření těchto vztahů. Velký důraz se klade na 
valenční syntax a transformační cvičení upevňující a prohlubující znalosti českého jazyka 
poukazováním na provázanost morfologicko-syntaktických struktur. Pozornost se též 
věnuje komunikačním funkcím a modalitě výpovědi, slovosledu, aktuálnímu členění 
výpovědi, vybočením a odchylkám ve vyjadřování syntaktických vztahů (motivovaným i 
nemotivovaným), funkci negace ap.      

Tematické okruhy:
1. Komunikační situace; Komunikační funkce výpovědi; Modalita v češtině –

postojová, voluntativní, jistotní
2. Aktuální členění větné
3. Slovosled v češtině
4. Odchylky od pravidelné větné stavby (elipsa, apoziopeze apod.)

5. Souřadnost a podřadnost; Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá; Věty spojkové, 
vztažné, obsahové a determinující

6. Poměry mezi větami v souřadném souvětí – slučovací, stupňovací, odporovací

7. Poměry mezi větami v souřadném souvětí – vylučovací, důvodový, důsledkový, 
vysvětlovací

8. Vedlejší věty podmětné a předmětné
9. Vedlejší věty přísudkové a doplňkové

10. Vedlejší věty příslovečné místní, časové, způsobové a měrové
11. Vedlejší věty příslovečné podmínkové, příčinné, účelové, přípustkové
12. Vedlejší věty přívlastkové; Nepravé věty vedlejší

13. Složité souvětí
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Studijní literatura 

Základní:
GREPL, M. – KARLÍK, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.

GREPL, M. – KARLÍK, P. (1999): Skladba češtiny - cvičení a výklad. Praha: ISV.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) (1995): Příruční mluvnice češtiny. 

Praha: NLN.

PANEVOVÁ, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě 

anotovaného korpusu. Praha: Karolinum. 

PETR, J. a kol. (1987): Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia.

Doporučená:
DANEŠ, F. – HLAVSA, Z. (1981): Větné vzorce v češtině. Praha: Academia. 

GREPL, M.  –  KARLÍK, P. (1986): Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN.

HIRSCHOVÁ, M. (2013): Pragmatika češtiny. Praha: Karolinum. 

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J.  (2002): Encyklopedický slovník 

češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

UHLÍŘOVÁ, L. (1987): Knížka o slovosledu. Praha: Academia.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Lexikální sémantika

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

3 / LS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři, plnění zadaných domácích 
prací, písemné zpracování referátu.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vedení přednášek. Zapojení do výuky 50%. 

Vyučující
RNDr. Milena Hnátková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Základním cílem předmětu je seznámit studenty s významy výrazů z různých sociokulturních úrovní jazyka a 
s různými aspekty lexikálního a slovotvorného systému češtiny. Obsahem seminářů je analýza autentických 
textů různých funkčních stylů, s cílem obohacování slovní je kladen důraz na explicitní vysvětlení 
konkrétních konotací (propojování výrazů se skutečností, kterou označují).V rámci semináře studenti zpracují 

referát, jehož hodnocení zahrnuje dodržení zadání, kohezi produkovaného, rozsah gramatické a le
kompetence a gramatickou a lexikální správnost. 

V praktické práci s předloženými komunikáty se sleduje zejména následující problematika: 
- stylistické zabarvení, obrazná vyjadřování, 
- mnohoznačnost slov, 
- synonyma, antonyma, 

- frazeologizmy, 
- tvoření slov, 

- valence a kolokabilita sloves, substantiv a adjektiv.

Studijní literatura 

ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. (2008): Současná stylistika. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny.

ČECHOVÁ, M. A KOL. (2003): Současná česká stylistika. Praha: Institut sociálních 

vztahů.

ČERMÁK, F. (2010): Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

ČERMÁK, F. - HOLUB, J. (2005): Syntagmatika a paradigmatika českého slova (I. 
valence a kolokabilita). Praha: Karolinum. 

MACHOVÁ, S. - ŠVEHLOVÁ, M. (2001): Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha: 

Pedagogická fakulta UK.

Doporučená:

ČECHOVÁ, M. A KOL. (2003): Čeština - řeč a jazyk. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 

ČEJKA, M. (1992): Česká lexikologie a lexikografie. Praha: Akademia.

HAUSER, P. (1992): Cvičení z lexikologie a syntaxe. Brno: Masarykova univerzita. 

LEHÁR, J. (2005): Studie o sémantizaci formy. Praha: Karolinum. 

SOKOL, J. (2002): Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha: Portál.

TRNKOVÁ, A. (2004): Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenta. 
     Praha: Institut sociálních vztahů
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Stylistika (variantnost češtiny)

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / – hod. 13 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Přednáška poskytuje základní vhled do problematiky stylu ve spojitosti s otázkami textu a 

komunikace, které pro styl tvoří nezbytný rámec. 

Tematické okruhy: 

     1. Sociální komunikace, její modely v rámci různých vědních disciplin 

     2. Komponenty komunikace: komunikující subjekty, kód, text. 

     3. Produkce a recepce textu, porozumění textu. 

     4. Pojem stylu, funkce stylu v textu. 

     5. Styl v různých stupních zobecnění. Styl a text. 

     6. Stylotvorné faktory – koncepce funkčních stylů (nejdůležitější funkční styly

        češtiny); styly simplexní a komplexní.

Studijní literatura 

Základní:

CHLOUPEK, J. – KRČMOVÁ, M. – MINÁŘOVÁ, E. (1987): Stylistické minimum.

     Brno: UJEP. 

JELÍNEK, M. (1995): Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství 

     Lidové noviny, s. 701–782. 

Doporučená:

HOFFMANNOVÁ, J. (1997): Stylistika a… Praha: Triáda. 

SALZMANN, Z. (1997): Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie, 

     zvl. s. 93-107, 125-139, 173-185.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Stylistika a analýza textu

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář je věnován důkladnějšímu seznámení s českou jazykovou situací, se stylovou 
diferenciací jazykových prostředků a s charakteristickými rysy různých typů textů. 
Předmětem pozornosti je i specifika textů uměleckých. Podstatnou součást semináře tvoří 

analýza a interpretace konkrétních textů.

Hlavní tematické okruhy:
1. Základní útvary českého jazyka, prostředky spisovné a nespisovné, postavení 

tzv. obecné češtiny a dalších interdialektů.
2. Stylová diferenciace českého jazyka, prostředky neutrální a stylově příznakové.

3. Rozdíly mezi psanými a mluvenými texty, stylizace mluvenosti v psaném textu.
4. Stylizace obecné češtiny v umělecké literatuře a publicistice.
5. Charakteristické rysy vybraných funkčních stylů (styl vědecký, prakticky 

odborný, administrativní, reklamní apod.).

Studijní literatura 

Základní:

ČECHOVÁ, M. a kol. (2008): Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

JELÍNEK, M. (1995): Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, s. 701–782. 

Doporučená:

DANEŠ, F. a kol. (1997): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.

Encyklopedický slovník češtiny (2002). Praha: Nakladatelství Lidové noviny (vybraná 

hesla). 

MÜLLEROVÁ, O. – HOFFMANNOVÁ, J. – SCHNEIDEROVÁ, E. (1992): Mluvená 

čeština v autentických textech. Praha: H + H.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Úvod do literární vědy

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS 
nebo LS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta
Test ověřující osvojení základní terminologie a schopnost její aplikace při práci 
s literárním textem

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Přednáší témata oddílu 3) c), koncipuje předmět a podílí se na atestování.

Vyučující

Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět je založen na výkladu základních rysů poetiky literárního textu a s ní 
souvisejících kontextových entit – autora a recipienta; skrze ně se do výkladu dostávají 

také elementární poznatky literárněhistorické. Výklad osciluje mezi abstraktnějšími 
pojmy konceptuální povahy, díky nimž získají posluchači základní povědomí i o 
premisách jednotlivých metodologických přístupů, a mezi pojmy popisného charakteru. 

Absolvování předmětu by mělo studentovi poskytnout základní nástroje pro popis, 
analýzu, výklad a interpretaci literárního textu.

Základní tematické okruhy a k nim se vážící pojmy

1) Úvod: Hledání pojmosloví a způsobů jeho hierarchizace z hlediska vývojového 
příběhu literárněvědných metodologií 19. – 21. století

2) Autor: autor jako psychofyzická bytost a jméno autora jako funkce; autorský záměr; 
autostylizace, autorský subjekt/osobnost, obraz autora, implikovaný autor, modelový 

autor; autenticita; záměrnost a nezáměrnost; psaní jako svébytná činnost;

3) a) Literární text: znaky textu; roviny/vrstvy textu; artefakt a estetický objekt; text a 
dílo; sémantické gesto;

        pojmenování v literatuře jako znak; význam a smysl textu; denotace a konotace; 
význam a reference; mimésis a literárnost; fiktivnost a fikčnost;

        explicitní a implicitní textové subjekty v jednotlivých literárních druzích (postava, 

vypravěč, lyrický subjekt, adresát);
        textovost a intertextovost;
        výrazový prostředek, motiv, téma;
        estetická funkce, norma a hodnota;

3) b) Text vyprávění (epický text): svět příběhu: postavy, prostor, čas, děj;
        svět diskursu: vypravěč – vypravěčské způsoby; vyprávěcí situace, typy promluv, 

fokalizace; syžet a fabule;

3) c) Lyrický text: básnické pojmenování, obrazné pojmenování: metafora, metonymie, 
symbol, alegorie; básnické figury

         elementární versologie: typy verše; větné a veršové členění; metrum a rytmus; rým a

         jeho typy a funkce; eufonie a kakofonie;

Komentář [PI1]: Není v SP! –
vyřeší Akreditační referát (jedná se o 
celofakultní předmět)



34

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

          prostředky tematického, veršového a grafického uspořádání;

3) d) Drama jako literární text a jako divadelní představení: dramatické žánry, 
komplementární prvky jevištní realizace, typy řeči v dramatu, autorské poznámky a 
jejich transpozice, dramatická postava a prostor, dialog a monolog;

4) Recipient:recepce, percepce, propriocepce; fungování paměti a proces zapomínání; 
konkretizace, autentifikace; čtenářská kompetence; empirický, implikovaný a 
modelový vnímatel;

Studijní literatura 

Základní:

Ad 1) Úvod:

CULLER, J.: Krátký úvod do literární teorie. 2., rozš. vyd. Brno 2015

Ad 2) Autor: 
MUKAŘOVSKÝ, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění (1943). In: Studie z estetiky. 

Praha 1966, s. 89-108 

FOUCAULT, M.: Co je autor? In: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994, s. 42-62
ECO, U.: Vcházíme do lesů. In: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997, s. 7-40 

Ad 3) Text:
LOTMAN, J.: Pojem textu. In: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990, s. 64-72
JAKOBSON, R.: Co je poezie? (1934). In: Poetická funkce. Praha 1995, s. 23-33 
INGARDEN, R.: Základní struktura literárního díla. In: Umělecké dílo literární. Praha 

1989, s. 41-45

ČERVENKA, M.: Význam a nositel významu v literárním díle. In: Významová výstavba 
literárního díla. Praha 1993, s. 37-55

JAKOBSON, R.: Lingvistika a poetika (1960). In: Poetická funkce. Praha 1995, s. 74-105
ECO, U.: Malé světy. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s. 
DOLEŽEL, L.: Mimesis a možné světy. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s. 600-624
DOLEŽEL, L.: Typy narativních promluv. In: Narativní způsoby v české literatuře. Praha 

1993, s. 9-42 

HELMSTETTER, R.: Lyrický postup. Lyrika, báseň a básnická řeč. In: Úvod do literární 
vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 36-51

STRUCK, W.: Drama a divadlo. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). 
Praha 1999, s. 85-88

Ad 4) Recipient:
INGARDEN, R.: „Život“ literárního díla. In: Umělecké dílo literární (1930). Praha 1989, 

s. 329-352 
ISER, W.: Apelová struktura textů. In: Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 39-61

Doporučená:
Ad 1) Úvod: 
NÜNNING, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006.
MÜLLER, R. – ŠIDÁK, P., eds.: Slovník novější literární teorie. Praha, 2012.

PECHLIVANOS, M. et al, eds. Úvod do literární vědy. Praha 1999

Ad 2) Autor: 
FINCK, A.: Pojem subjektu a autorství. K teorii a dějinám autobiografie. In: Úvod do 

literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 279-289 
RIEGER, S.: Funkce autora a knižní trh. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et 

al.). Praha 1999, s. 151-167

MUKAŘOVSKÝ, J.: Básník a dílo (pol. 40. let). In: Studie z poetiky. Praha 1982, s. 246-
255
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MATHAUSER, Z.: Teoretičtí dvojníci životopisného autora. In: Estetika racionálního 
zření. Praha 1999, s. 82-87 

JANKOVIČ, M.: Perspektivy sémantického gesta. In: Nesamozřejmost smyslu. Praha 

1991, s. 11-40 

Ad 3) Text:
MACUROVÁ, A.: Slovesný text: Rezultát a východisko komunikačních aktivit. In: Text 

a komunikace: Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha 1992, s. 11-18 
BARTHES, R.: Označované a označující; Denotace a konotace. Vše in: Nulový stupeň 

rukopisu. Základy sémiologie. Praha 1967, s. 81-95, 123-126 

MUKAŘOVSKÝ, J.: Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka (1938). In: Studie z 
estetiky. Praha 1982, s. 55-60 

MUKAŘOVSKÝ J.: O jazyce básnickém IV. Slovo v básnictví (1940). In: Studie z 
poetiky. Praha 1982, s. 115-124 

MUKAŘOVSKÝ, J.: Básnická sémantika. In. Básnická sémantika. Praha 1995, s. 62-74 
JAKOBSON, R.: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch.. In. Poetická funkce. 

Jinočany 1995, s. 55-73 

RICOEUR, P.: Metafora a symbol. In: Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. 
Bratislava 1997, s. 66-96 

MATHAUSER, Z.: Metafora v systému duchovních útvarů. In: Estetické alternativy. 

Praha 1995, s. 55-63 
MATHAUSER, Z.: Básnivá doslovnost a metaforičnost v teorii R. Jakobsona. In: Estetika 

racionálního zření. Praha 1999, s. 112-119. 
MUKAŘOVSKÝ J.: O jazyce básnickém V. Významová dynamika kontextu (1940). In: 

Studie z poetiky. Praha 1982, s. 124-130 

HAUSENBLAS, K.: Sémantické kontexty v básnickém díle. In: Výstavba jazykových 
projevů a styl. Praha 1971, s. 101-113 

ČERVENKA, M.: Významové komplexy I: Obecná typologie. Významové komplexy II: 
Základní složky tematické výstavby. In: Významová výstavba literárního díla. Praha 

1993, s. 77-104 
MAREŠ, P.: Styl, text, smysl: Obecné otázky. In: Styl, text, smysl: O slovesném díle 

Josefa Čapka. Praha 1987, s. 11-38 

MUKAŘOVSKÝ, J.: Umění jako semiologický fakt (1934). In: Studie z estetiky. Praha 
1966, s. 85-88 

ČERVENKA, M.: Literární dílo jako znak. In: Významová výstavba literárního díla. 
Praha 1993, s. 131-144 

MATHAUSER, Z.: Model umělecké situace. In: Estetika racionálního zření. Praha 1999, 

s. 25-42 
ARISTOTELES: O básnictví vůbec. In: Poetika (přel. Milan Mráz). 8. vyd. Praha 1996, s. 

59-67 
AUERBACH, E.: Odysseova jizva. In: Mimésis. 2. vyd. Praha 1997, s. 9-26 
GOODMAN, N.: Slova, věty, díla, světy. In: Způsoby světatvorby. Bratislava 1996, s. 13-

33
GOODMAN, N.: Konstruování faktů. In: Způsoby světatvorby. Bratislava 1996, s. 104-

119 
HOMOLÁČ, J.: Transtextovost a její typy. In: Intertextovost a utváření smyslu v textu. 

Praha 1996, s. 41-57 
SCHAHADAT, S.: Intertextovost: Čtení - text - intertext. In: Úvod do literární vědy (ed. 

M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 357-367 

WARNING, R.: Imitatio a intertextualita. In: Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 63-99
TYŇANOV, J.: O literární evoluci (1927). In: Literární fakt. Praha 1988, s. 189-201

VODIČKA, F.: Literární historie, její problémy a úkoly (1942). In: Struktura vývoje. 2., 
rozš. vyd. Praha 1998, s. 17-78 

MEYER, H.: Literární žánr. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 
1999, s. 74-85

STANZEL, F.: Zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění. In: Teorie vyprávění. 

Praha 1989, s. 12-34 
STANZEL, F.: Revidovaná verze typických vyprávěcích situací. In: Teorie vyprávění. 
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Praha 1989, s. 63-100
TODOROV, T.: Poetika. In: Poetika prózy. Praha 2000, s. 11-93 
TYŇANOV, J. N.: Smysl slova ve verši. In: Literární fakt. Praha 1988, s. 467-533 

JAKOBSON, R.: Jazyk v akci. In: Poetická funkce. Jinočany 1995, s. 605-621 
PROCHÁZKA, M.: O povaze dramatického textu. In: Znaky dramatu a divadla. Praha 

1988, s. 11-30 
VELTRUSKÝ, J.: Dramatický text jako součást divadla. Drama jako literární dílo a 

divadelní představení. Praha 1994, s. 77-101 

Ad 4) Recipient:

VODIČKA, F.: Problematika ohlasu Nerudova díla (1941). In: Struktura vývoje. 2. vyd. 
Praha 1998, s. 283-321 

MACUROVÁ, A.: Subjekty a text. In: Proměny subjektu I (red. Daniela Hodrová). Praha, 
b. d., s. 31-37

STIERLE, K.: Co je recepce u fikcionálních textů. In: Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 
199-224
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Seminář k úvodu do literární vědy

Typ předmětu 
povinný
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu. Podíl na výuce 39%.

Vyučující

PhDr. Tomáš Vučka

Stručná anotace předmětu

Seminář se orientuje především na klíčové otázky a problémy literární vědy a teorie: na 
základě vybraných teoretických, odborných textů ukáže vývoj a proměny základních 
pojmů literární vědy (literatura a literárnost, autor a text, základní estetické kategorie, 
vývoj a proměna klíčových literárních žánrů, problematika fikčního světa, naratologie, 
recepce uměleckého artefaktu, intertextualita apod.). Vývoj a proměny vybraných pojmů 
bude seminář sledovat na chronologické ose, tj. nabídne přehled vývoje daných pojmů a 
kategorií od starověkého (antického) uvažování o literatuře a umění až ke konceptům a 
teoriím současným. Důraz bude kladen především na koncepty a teorie 19. století a 
koncepty současné

Tematické okruhy:

1. Úvodní hodina: seznámení s tematickými bloky semináře, primární i povinnou 
literaturou, se zdroji (knihovny, databáze, časopisy, sborníky apod.), forma 
vypracování seminární práce (bibliografické údaje, citace, práce s prameny a 
sekundární literaturou).

2. Základní studijní materiály: slovníky literární pojmů, periodika, encyklopedie, 
lexikony, dějiny české literatury, vývoj periodizace dějin české literatury. 

Literární teorie: koncepty, pojmy, metodologie
3. Literární žánry a jejich proměny: lyrika, epika, drama
4. Text a autor
5. Proměny autora
6. Recepce literárního textu: horizont očekávání, konkretizace, nedourčenost, 

distance
7. Meze a možnosti interpretace
8. Literární estetika: estetický objekt, estetická funkce, umělecký artefakt

9. Intertextualita
10. Naratologie, fikční literární svět, čas, prostor, pásmo postav

Studijní literatura 
Základní:
BACHTIN, M. M. (1980): Román jako dialog. Praha: Odeon
BÍLEK, P. (2003): Hledání jazyka interpretace. Brno: Host
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CULLER, J. (2002): Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host
Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky (2001). Brno: Host
EAGLETON, T. (2010): Úvod do literární teorie. Praha: Plus
ECO, U. (1997): Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia
GLANC, T. (2003): Exotika. Výbor z prací tartuské školy. Brno: Host
HAMAN, A. (2000): Úvod do studia literatury a interpretace literárního díla. Jinočany, 

H & H
HOMOLÁČ, J. (1996): Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum

INGARDEN, R. (1989): Umělecké dílo literární. Praha: Odeon
JAKOBSON, R. (1995): Poetická funkce. Praha: H & H
JANKOVIČ, M. (1991): Nesamozřejmost smyslu. Praha: Československý spisovatel

LOTMAN, J. (1990): Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran
MUKAŘOVSKÝ, J. (1966): Studie z estetiky. Praha: Odeon
MUKAŘOVSKÝ, J. (1982): Studie z poetiky. Praha: Odeon
MÜLLER, R. - ŠIDÁK, P. (2012): Slovník novější literární teorie. Praha: Academia
NÜNNING, A. (2006): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host

PEŠAT, Z. (1998): Tři podoby literární vědy. Praha: Torst
ŠKLOVSKIJ, V. (2003): Teorie prózy. Praha: Akropolis

TODOROV, T. (2000): Poetika prózy. Praha: Triáda
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Interpretace českých literárních textů

Typ předmětu 
povinný doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je: aktivní účast na semináři, průběžné čtení předepsané 
literatury (domácí příprava), plnění domácích úkolů, 1 referát o vybraném textu 
odevzdaný v písemné podobě, prezence.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

V semináři se budou rozebírat reprezentativní ukázky české povídkové prózy zejména 2. 
pol. 20. nebo poč. 21. století tak, aby jeho frekventanti byli schopni interpretovat texty na 
základě nástrojů poetiky. Jedná se o přípravný seminář pro další samostatné čtení a 
literárněvědnou analýzu textů. Práce studentů v semináři spočívá v aktivní diskusi.

Tematické okruhy: 

1. Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy.
2. František Langer: Malířské povídky.
3. Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka.
4. Jan Drda: České pohádky.
5. Karel Poláček: Kolotoč.
6. Ivan Klíma: Má veselá jitra.
7. Milan Kundera: Směšné lásky.
8. Josef Škvorecký: Prima sezóna. 
9. Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby.
10. Zdeněk Svěrák: Po strništi bos.
11. Michal Viewegh, Petr Šabach, Alice Nellis, Markéta Pilátová, Jaroslav Rudiš,
12. Irena Obermannová: povídkové soubory A celý život budem šťastný; Ach, ty 

matky.
13. Karel Michal: Bubáci pro všední den.
14. František Nepil: Střevíce z lýčí.
15. Miroslav Horníček: Jablko je vinno.

Studijní literatura 

Základní:
BASS, E. (2008): Klapzubova jedenáctka. Praha: Karolinum.

ČAPEK, K. (2014):  Povídky z jedné a druhé kapsy. Praha: Dobrovský.
DRDA, J. (2014): České pohádky. Praha: Albatros.
KLÍMA, I. (2002): Má veselá jitra. Praha: Academia.

KUNDERA, M. (2015): Směšné lásky: povídky. Brno: Atlantis.
LANGER, F. (2002): Povídky II. Praha: Kvarta.

PAVEL, O. (2013):  Jak jsem potkal ryby; Smrt krásných srnců. Voznice: Leda.
POLÁČEK, K. (2013): Kolotoč. Štíty: Veduta.
ŠKVORECKÝ, J. (1990): Prima sezóna: text o nejdůležitějších věcech života. Praha: 
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Galaxie.
SVĚRÁK, Z. (2013): Po strništi bos. Praha: Fragment.
VIEWEGH, M. et al. (2012): A celý život budem šťastný. Jihlava: Listen.

VIEWEGH, M. et al. (2011): Ach, ty matky. Jihlava: Listen.
MICHAL, K. (2008): Bubáci pro všední den. Praha: Karolinum.

NEPIL, F. (2007): Střevíce z lýčí. Praha: Knižní klub.
HORNÍČEK, M. (1997): Jablko je vinno. Praha: Motto.

Doporučená:
BĚLÍČEK, P. (2011): Encyklopedie soustavné literární vědy 4, Literární poetika. Praha: 

Urania.
FOŘT, B. (2012): Heterologica: poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: Ústav pro 

českou literaturu AV ČR.
LEDERBUCHOVÁ, L. (2006): Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za 

slovy. Plzeň: Fraus.
MÜLLER, R. – ŠIDÁK, P. (2012): Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: 

Academia.

PILAŘ, M. (2008): Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století. Ostrava: Ostravská 
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.

STAIGER, E. – VAJCHR, M. (2008): Poetika, interpretace, styl: výbor. Praha: Triáda.

TODOROV, T. (2000): Poetika prózy. Praha: Triáda.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Česká kultura a literatura 19. století I

Typ předmětu 
povinný 
předmět profilujícího základu 

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Vedení přednášek. Podíl na výuce 50%. 

Vyučující

PhDr. Tomáš Vučka

Stručná anotace předmětu

Kurz se zaměřuje na literární a kulturní vývoj v českých zemích 19. století, na období od 
romantismu do nástupu generace kolem almanachu Máj. Součástí výkladu budou i 

exkurze do umění výtvarného, kurz tedy nabídne komparaci literatury s výtvarným 
uměním pro hlubší, systematičtější vykreslení uměleckého a kulturního kvasu 19. století. 
Literatura a umění budou nahlíženy rovněž na pozadí soudobých umělecko-teoretických a 

filozofických konceptů a také na půdorysu proměn společenských a politických.

Tematické okruhy:
1. Romantismus, romantismy a biedermeier v evropském kontextu: pojmy, 

přístupy, interpretace (imaginace, krajina, postavy, žánry literárního romantismu, 
romantismus ve výtvarném umění.

2. Karel Hynek Mácha: dvě tvůrčí fáze Máchovy tvorby.
3. Karel Jaromír Erben: romantismus mezi pohanstvím a křesťanstvím. 

Folkloristika a pohádka v českém romantismu.
4. Božena Němcová: mezi romantismem a biedermeierem. Obraz venkova v české 

próze poloviny 19. století.
5. Karel Havlíček Borovský: politik, kritik, novinář.
6. Nové obzory: generace Májovců: Jan Neruda a obraz města.
7. Idealizované obrazy přírody a krajiny v poezii Vítězslava Hálka.
8. Karolína Světlá a geneze venkovského románu.

Studijní literatura 

Základní:
ERBEN, K. J. (1988): Kytice. Praha: Československý spisovatel
HÁLEK, V. (1906): Balady a romance. Praha: Fr. Bačkovský
HÁLEK, V. (1941): Vesnické povídky. Praha: ELK

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, K. (1986): Obrazy z Rus. In: K. Havlíček Borovský: Dílo I. 
Praha: Československý spisovatel

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, K. (1954): Tyrolské elegie. Praha: Mladá fronta
MÁCHA, K. H. (1999): Máj. Praha: Mladá fronta
MÁCHA, K. H. (1961): Večer na Bezdězu. In: K. H. Mácha: Spisy Karla Hynka Máchy. 

Sv. II. Próza. Praha: SNKLHU
MÁCHA, K. H. (1959): Pouť krkonošská. Praha: Lidová demokracie

MÁCHA, K. H. (1928): Cikáni. Praha: L. Mazáč
NĚMCOVÁ, B. (1955): Babička. Praha: SNKLHU
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NĚMCOVÁ, B. (1943): Divá Bára. Železný Brod: J. Jiránek
NERUDA, J. (2012): Arabesky, Povídky malostranské. Brno: Host
NERUDA, J. (1957): Prosté motivy. Praha: Mladá fronta

NERUDA, J. (1926): Balady a romance. Praha: F. Topič
SVĚTLÁ, K. (1973): Černý Petříček. Praha: Československý spisovatel

SVĚTLÁ, K. (1968): Kříž u potoka. Praha: Odeon

Doporučená:
DOBRAVA, M. (2009): Česká literatura 1890-1948. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. 
Purkyně
HRBATA, Z. (1999): Romantismus a Čechy: témata a symboly v literárních a kulturních 
souvislostech. Jinočany: H & H
HRBATA, Z. - PROCHÁZKA, M. (2005): Romantismus a romantismy. Praha: 
Karolinum
JANÁČKOVÁ, J. (2001): Příběh tajemného psaní: o pramenech a genezi Babičky. Praha: 
Akropolis
LEHÁR, J. -  STICH, A. - JANÁČOVÁ, J. - HOLÝ, J. (2002): Česká literatura od 
počátků k dnešku. Praha: NLN
MACURA, V. (1998): Český sen. Praha: NLN
MORAVA, J. (1991): C. k. disident Karel Havlíček. Praha: Panorama
MUKAŘOVSKÝ, J. (1938): Genetika smyslu v Máchově poesii. Brno
MUKAŘOVSKÝ, J. (1948): Kapitoly z české poetiky. Díl III. Máchovské studie. Praha: 
Svoboda
MUKAŘOVSKÝ, J. (1950): Božena Němcová. Brno: Rovnost
PATOČKA, J. (2007): Dvě máchovské studie. Praha: Oikumenh
ŠMAHELOVÁ, H. (1995): Autor a subjekt v díle Boženy Němcové. Praha: Karolinum
VAŠÁK, P. (1999): Česká pouť Karla Hynka Máchy. Praha: Karolinum
VUČKA, T. (2011): Od generace májovců k civilismu. Literatura a umění v českých 
zemích 1867-1914. In: Z. Gáspár (ed.), Rakousko-uherská monarchie: habsburská říše 
1867-1918 slovem a obrazem. Praha: Slovart
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Česká kultura a literatura 19. století II

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z+Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Vedení přednášek. Podíl na výuce 50%.

Vyučující

PhDr. Tomáš Vučka

Stručná anotace předmětu

Kurz se zaměřuje na literární a kulturní vývoj v českých zemích 19. století od ruchovsko-
lumírovké generace a historismu do nástupu moderny, symbolismu a dekadence. Součástí 

výkladu budou i exkurze do umění výtvarného, kurz tedy nabídne komparaci literatury s 
výtvarným uměním pro hlubší, systematičtější vykreslení uměleckého a kulturního kvasu 
19. století. Literatura a umění budou nahlíženy rovněž na pozadí soudobých umělecko-

teoretických a filozofických konceptů a také na půdorysu proměn společenských a 
politických.

Tematické okruhy:

1. Ruchovci a lumírovci: spor o orientaci českého umění.
2. Jakub Arbes jako tvůrce romaneta: detektivní žánr v české próze 19. století.
3. Svatopluk Čech a sociální tématika: epické skladby a alegorie.
4. Jaroslav Vrchlický a poetika lartpourlartismu.
5. Novoromantismus: Julius Zeyer mezi spiritualitou a epikou. 
6. Historismus a české dějiny (A. Jirásek, Z. Winter).
7. Realismus, naturalismus a pozitivistická estetika (K. V. Rais, A. Mrštík, K. M. 

Čapek Chod)
8. Fin de siècle: básnický realismus, impresionismus, symbolismus a dekadence (J. 

S. Machar, A. Sova, J. Karásek ze Lvovic, K. Hlaváček, O. Březina, J. K. 
Šlejhar, F. X. Šalda

9. Katolická moderna, aneb jiné perspektivy (S. Bouška, K. D. Lutinov, X. Dvořák)

Studijní literatura 

Základní:
ARBES, J: Svatý Xaverius. In: Týž: Svatý Xaverius a jiná romaneta. Praha: Odeon 1969.
BŘEZINA, O.: Stavitelé chrámu. Praha: Mánes 1929.
ČAPEK CHOD, K. M.: Turbina. Praha: Československý spisovatel 1958.

ČECH, S.: Písně otroka. Praha: Topičova edice 1946.
HLAVÁČEK, K.: Pozdě k ránu. In: Týž: Budu snít marně. Praha: Mladá fronta 1998 

nebo: Týž: Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna. Praha: SNKLU 1964.
KARÁSEK, J.: Sodoma. Praha: K. Neumannová 1909.
MACHAR, J. S.: Confiteor; Zde by měly kvést růže. Brno: Host 2012.

SOVA, A.: Květy intimních nálad a jiné básně. Praha: SNKLHU 1960. 
ŠLEJHAR, J. K.: Zátoka smrti. Hradec Králové: Kruh 1971.
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VRCHLICKÝ, J.: Okna v bouři. Praha: Melantrich 1950. 
ZEYER, J.: Dům U tonoucí hvězdy. Praha: Československý spisovatel 1957.
ZEYER, J.: Jan Maria Plojhar. Praha: SNKLHU 1964.

Doporučená:
Česká básnická moderna: poezie z konce 19. století, ed. B. Svozil. Praha: Československý 
spisovatel 1987.
DOBRAVA, M.: Česká literatura 1890-1948. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 
2009.
Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy, ed. Jiří Kudrnáč. Brno: Host / 
Masarykova univerzita 2009.
KŠICOVÁ, Danuše: Poetika literární secese. Praha: Slovanský ústav 1993.
KVAPIL, J. Š.: Gotický Zeyer. Praha: V. Petr 1942.
LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J.: Česká literatura od počátků 
k dnešku. Praha: NLN 2002.
MACURA, V.: Český sen. Praha: NLN 1998.
MAREK, J.: Česká moderní kultura. Praha, Mladá fronta 1998.
Rakousko-uherská monarchie: habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. Praha: 
Slovart 2011.
V barvách chorobných: idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Praha: 
Obecní dům / Arbor vitae 2006.
Sny o štěstí: Ruchovci a Lumírovci, ed. Miloš Pohorský. Praha: Československý 
spisovatel 1986.
SVOZIL, B.: V krajinách poezie: realismus, impresionismus, dekadence, symbolismus. 
Praha: Československý spisovatel 1979.
VLČEK, T.: Julius Zeyer: texty, sny, obrazy. Vodňany: ERM 1997.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Česká kultura a literatura 20. století do současnosti I

Typ předmětu 
povinný 
předmět profilujícího základu 

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je: aktivní účast na semináři, průběžné čtení předepsané
literatury, plnění domácích úkolů, 1 referát o vybraném autorovi a díle odevzdaný 
v písemné podobě.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Předmět seznámí studenty s literárními směry, proudy a skupinami, s nejvýznamnějšími 
osobnostmi české literatury i kritiky a s literárně i kulturně historickými souvislostmi 20. 

století. V semináři se budou rozebírat reprezentativní ukázky české prózy, poezie a 
dramatu 20. století. 

Tematické okruhy: 

1. První světová válka a její obraz v české literatuře – manifest spisovatelů, národní 
tradice.

2. Válečný a poválečný expresionismus. Literární skupina.
3. Poezie srdce a naivismus; proletářská poezie (J. Wolker, J. Hora, J. Seifert, S. K. 

Neumann, J. Hořejší)
4. Poetismus a jeho druhé období (V. Nezval, J. Seifert, K. Biebl)

5. Utopický román, román-fejeton a žurnalistické postupy (K. Čapek, J. Weiss, K. 
Poláček)

6. Imaginativní próza (V. Vančura, K. Konrád)
7. Expresionistické drama, problémové drama a nová věcnost (J. a K. Čapkové, F. 

Langer)
8. Avantgardní divadlo a Osvobozené divadlo, druhé období V+W (V. Nezval, V. 

Vančura, J. Voskovec a J. Werich)

9. Lyrika přelomu 20. a 30. let, 30. léta: lyrika samoty a smrti, času a ticha (F. 
Hrubín, F. Halas, J. Hora, V. Závada)

10. Baladická próza 30. let (K. Čapek, V. Vančura, I. Olbracht)
11. Psychologická próza 30. Let (J. Glazarová, J. Havlíček, E. Hostovský)
12. Společenský román 30. let, ruralismus a socialistický realismus (K. Poláček, M. 

Majerová, F. Křelina)
13. Reakce literatury na Mnichov (V. Holan, J. Seifert, F. Halas, J. Hora,…), 

literatura za německé okupace. Obraz 2. světové války v české literatuře.
14. Jiří Orten.
15. Skupina 42.
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Studijní literatura 

Základní:
JANÁČKOVÁ, J. – LUKEŠOVÁ, M. (1999): Kniha textů 2. Česká literatura od počátků 

k dnešku. Praha: NLN.

LEHÁR, J. et al. (2008): Česká literatura od počátku k dnešku. 2. a 3. díl. Praha: NLN.

LUKEŠ, E. – HOLÝ, J. (2000): Kniha textů 3. Česká literatura od počátků k dnešku. 
Praha: NLN.

       HOLÝ, J. – LUKEŠ, E. (2001): Kniha textů 4 – Česká literatura od počátků k dnešku. 
Praha: NLN.

MENCLOVÁ, V. – VANĚK, V. a kol. (2005): Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri.

Doporučená:
BĚLÍČEK, P. (2008): Dějiny české literatury v statistických grafech a tabulkách. 3, Od 

májovců po poetismus. Praha: Urania.

BROUSEK, A. (1987): Podivuhodní kouzelníci: Čítanka čes. stalinismu v řeči vázané z 
let 1945-1955. Purley: Rozmluvy.
BURIAN, V. et al. (1991): Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Olomouc: 

Hanácké noviny.

DOKOUPIL, B. (2002): Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních 
sborníků a almanachů. Praha: Academia.

DOKOUPIL, B. a kol. (1994): Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: Sfinga.

FIALOVÁ, A. (2014): V souřadnicích mnohosti. Česká literatury první dekády 
jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia.

CÍSAŘ, J. (2006):  Přehled dějin českého divadla. Praha: Akademie múzických umění.
ČERVENKA, M. et al. (1990): Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do 

r. 1945. Praha: Československý spisovatel.

HAMAN, A. (2000): Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H & H.
HRUŠKA, P. – MACHALA, L. – VODIČKA, L. – ZIZLER, J. (2008): V souřadnicích 

volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: 
Academia.

JANOUŠEK, P. et al. (2012): Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: 
Academia, 2012.

JUST, V. – KNOPP, F (2010):  Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla 

(1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia.
MACHALA, L. (2001): Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha: Brána.

MACHALA, L. et al. (2012): Panorama polistopadové české literatury: česká literatura 
po roce 1989 [DVD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

MED, J. (2006): Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře. Svitavy: Trinitas.

MED, J. (2010): Literární život ve stínu Mnichova. 1938-1939. Praha: Academia.
MOLDANOVÁ, D. (2009): Česká literatura 1890-1948. Ústí nad Labem: Univerzita J. 

E. Purkyně.
OPELÍK, J. et al. (1985–2008): Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: 

Academia.

Slovník české literatury po roce 1945 (2009–2013) [online]. Cit. 2015-07-03. 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/>.

PAPOUŠEK, V. a kol. (2014): Dějiny nové moderny. 2, Lomy vertikál: česká literatura v 
letech 1924−1934. Praha: Academia.

PIORECKÁ, K. – PIORECKÝ, K. (2014): Praha avantgardní. Literární průvodce 
metropolí 1918-1938. Praha: Academia.

PUTNA, M. C. – BEDŘICH, M. (2010): Česká katolická literatura v kontextech: 1918-

1945. Praha: Torst.
RAMBOUSEK, J. (2003): Nesoustavná rukověť české literatury. Praha: Torst.

UHLÍŘOVÁ, M. a kol. (1992): Slovník českého románu: 1945-1991: 150 děl poválečné 
české prózy. Ostrava: Sfinga.

VOJVODÍK, J. – WIENDL, J. (2011): Heslář české avantgardy: estetické koncepty a 
proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta: Togga.
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VŠETIČKA, F. (2003): Kroky Kalliopé: o kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 
20. století. Olomouc: Votobia
VŠETIČKA, F. (1997): Podoby prózy: o kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let 

20. století. Olomouc: Votobia.
VŠETIČKA, F. (2001): Tektonika textu: o kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 

20. století. Olomouc: Votobia.
WIENDL, J. (2007): Vizionáři a vyznavači: k otázce sepětí řádu umění a života v české 
poezii první poloviny 20. století. Praha: Dauphin.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Česká kultura a literatura 20. století do současnosti II

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z+Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je: aktivní účast na semináři, průběžné čtení 
předepsané literatury, plnění domácích úkolů, 1 referát o vybraném autorovi a díle 
odevzdaný v písemné podobě, prezence. Ke zkoušce si studenti připraví seznam 
minimálně 10 knih z titulů nebo od autorů probíraných během zimního a letního semestru, 
jež přečetli. Průběh zkoušky: 3 otázky (období, autor, kniha).

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Přednáška seznámí studenty s literárními směry, proudy a skupinami, s nejvýznamnějšími 

osobnostmi české literatury i kritiky a s literárně i kulturně historickými souvislostmi od 

60. let 20. st. až po počátek 21. století.

V semináři se budou rozebírat reprezentativní ukázky české prózy, poezie a dramatu 2. 

poloviny 20. století. Letní semestr bude zaměřen na tvorbu období od 60. let po přelom 

20. a 21. století.

Tematické okruhy:
1. Básníci generace 60. let, písničkáři: Ivan Wernisch, Antonín Brousek, Václav 

Hrabě, Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Jan Vodňanský, Petr Skoumal, Pavel Šrut, 

Jaromír Nohavica.

2. Konkrétní poezie: Josef Hiršal a Bohumila Grögerová.

3. Underground: Ivan Martin Jirous.

4. Próza životní deziluze: Ludvík Vaculík, Milan Kundera.

5. Druhá vlna válečné prózy: Arnošt Lustig, Ladislav Fuks, Ota Pavel.

6. Próza 60. a 70. let: Pavel Kohout, Bohumil Hrabal, Vladimír Páral, Jiří Gruša, 

Ivan Klíma, Eva Kantůrková.

7. Malé divadelní scény: Semafor – Jiří Suchý, Divadlo Járy Cimrmana – Ladislav 

Smoljak, Zdeněk Svěrák, Divadlo za branou – Josef Topol, Večerní Brno –

Milan Uhde, Nedivadlo – Ivan Vyskočil.

8. Absurdní drama – Václav Havel.

9. Autoři 90. let 20. stol. a poč. 21. stol.: Michal Viewegh, Jiří Kratochvil, Miloš 

Urban, Michal Ajvaz, Daniela Hodrová, Emil Hakl, Jiří Hájíček, Jáchym Topol, 

Tereza Boučková, Petra Hůlová, Petr Šabach, Jaroslav Rudiš, Květa Legátová, 

Radka Denemarková.

Studijní literatura 
Základní:

LEHÁR, J. et al. (2008): Česká literatura od počátku k dnešku. 2. a 3. díl. Praha: NLN.
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LUKEŠ, E. – HOLÝ, J. (2000): Kniha textů 3. Česká literatura od počátků k dnešku. 
Praha: NLN.

HOLÝ, J. – LUKEŠ, E. (2001): Kniha textů 4 – Česká literatura od počátků k dnešku. 

Praha: NLN.
MENCLOVÁ, V. – VANĚK, V. a kol. (2005): Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri.

Doporučená:
BURIAN, V. et al. (1991): Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Olomouc: 

Hanácké noviny.
DOKOUPIL, B. (2002): Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních 

sborníků a almanachů. Praha: Academia.

DOKOUPIL, B. a kol. (1994): Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: Sfinga.
FIALOVÁ, A. (2014): V souřadnicích mnohosti. Česká literatury první dekády 

jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia.
HRUŠKA, P. – MACHALA, L. – VODIČKA, L. – ZIZLER, J. (2008): V souřadnicích 

volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: 

Academia.
JANOUŠEK, P. et al. (2012): Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: 

Academia, 2012.
JUST, V. – KNOPP, F (2010):  Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla 

(1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia.
MACHALA, L. (2001): Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha: Brána.
MACHALA, L. et al. (2012): Panorama polistopadové české literatury: česká literatura 

po roce 1989 [DVD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
OPELÍK, J. et al. (1985–2008): Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: 

Academia.
RAMBOUSEK, J. (2003): Nesoustavná rukověť české literatury. Praha: Torst.
Slovník české literatury po roce 1945 (2009–2013) [online]. Cit. 2015-07-03. 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/>.
UHLÍŘOVÁ, M. a kol. (1992): Slovník českého románu: 1945-1991: 150 děl poválečné 
české prózy. Ostrava: Sfinga
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Interpretace současných českých literárních textů  

Typ předmětu 
povinný 
předmět profilujícího základu 

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Aktivní účast na semináři, průběžné čtení vybraných textů (domácí příprava),plnění 
zadaných úkolů, 1 referát o vybraném textu odevzdaný v písemné podobě, prezence.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

V semináři se budou rozebírat texty současných českých autorů aktuálně vycházející 
v českých kulturně-literárních tištěných nebo elektronických časopisech tak, aby 
frekventanti byli schopni interpretovat texty na základě nástrojů poetiky. Do interpretace 
bude zahrnuta i reflexe těchto autorů v soudobé kritice a souvislosti se současným českým 
kulturněhistorickým pozadím. Součástí diskusí je reflexe současného socio-kulturního 
života v daných textech. Práce studentů v semináři spočívá v aktivní diskusi a četbě 
vybraných textů a časopisů.
Výběr textů je vždy aktualizován. 
Cílem semináře je seznámit s texty nekanonických autorů, kteří představují současnou 
českou literární scénu. Zároveň je rozvíjena citlivost k rysům současného českého jazyka. 

Studijní literatura 

Základní:

Současné české literární a kulturní časopisy, např.:

A2: kulturní týdeník. ISSN 1801-4542. Web: www.tydenika2.cz

Babylon. Web: http://www.ibabylon.cz/

Host. ISSN 1211-9938. El. verze: http://www.casopis.hostbrno.cz/

Knižní novinky. ISSN 1213-7073.

Listy: časopis pro politickou kulturu a občanský dialog. Web: www.listy.cz.

Literární noviny. ISSN 1210-0021.

Přítomnost: měsíčník pro politiku a kulturu. ISSN 1213-0133.

Psí víno: časopis pro současnou poezii. ISSN 1801-

0202. Web: http://www.volny.cz/psi.vino/

Revolver Revue. ISSN 1210-2881. Web: http://www.revolverrevue.cz/

Souvislosti: revue pro křesťanskou kulturu. ISSN 0862-

6928. Web: http://www.souvislosti.cz/

Tvar: literární týdeník. ISSN 0862-657X. El. verze: http://www.itvar.cz/

Život: revue umělecké besedy: revue pro literaturu, hudbu a výtvarné umění. ISSN 0231-

8539.

Doporučená:

BĚLÍČEK, P. (2011): Encyklopedie soustavné literární vědy 4, Literární poetika. Praha: 
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Urania.

DOKOUPIL, Blahoslav, et al. Slovník českých literárních časopisů, periodických 

literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host, 2002. 334 

s. ISBN 80-7198-521-X.

FOŘT, B. (2012): Heterologica: poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: Ústav pro 

českou literaturu AV ČR.

LEDERBUCHOVÁ, L. (2006): Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za 

slovy. Plzeň: Fraus.

MÜLLER, R. – ŠIDÁK, P. (2012): Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: 

Academia.

POLÁČEK, Jiří. Současné literární časopisy. Konjunktura.cz [online]. 2006. Dostupný z 

WWW: <http://www.konjunktura.cz/index.php3?w=art&id=2992&s=&rub=532>.

STAIGER, E. – VAJCHR, M. (2008): Poetika, interpretace, styl: výbor. Praha: Triáda.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu České reálie

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z+Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující
–

Stručná anotace předmětu

Kurz je koncipován jako praktický seminář prohlubující pohled na otázky související s 
výukou sociokulturní složky jazyka a rozvíjející dovednosti studentů analyzovat tuto 
problematiku v širším kontextu vytváření národní identity.

Tematické okruhy: 

1. Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka x reálie 
2. Analýza pojmů reálie/lingvoreálie 
3. Analýza učebnic reálií 

4. Kultura a její reprezentace 
5. Kulturní dědictví 

6. Národní identita 
7. Vztah mezi kulturním dědictvím a reáliemi 
8. K pragmatické teorii reálií 
9. Praktická výuka reálií

Studijní literatura 

ANDERSON, B. (1983): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. London; New York: Verso. 
BRETT, D. (1996): The Construction of Heritage. Cork: Cork University Press. 
ČERMÁK, F. (2007): Jazyk a jazykověda. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum. 
CVEJNOVÁ, J. (2001): Co chcete vědět o České republice – učebnice reálií. Praha: 
Univerzita Karlova, Karolinum. 
HALL, S. (1996): Introduction – Who Needs Identity?. In: S. Hall – P. Du Gay (eds.), 
Questions of Cultural Identity. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE 
Publications. 
HALL, S. (2003): Introduction. In: S. Hall (ed.) Representation: Cultural Representations 
and Signifying Practices. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications. 
HASIL J. (2011): Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Acta Universitatis Purkynianae. Studia 
didactica. 
HASIL, J. – HASILOVÁ, H. (1997): Čtení o České republice. Berlin – Praha: Humboldt 
Univerzität zu Berlin – Univerzita Karlova. 
SERR (2006): Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 2. české vydání. 
Olomouc: Univerzita Palackého.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Přehled českých dějin

Typ předmětu 
povinný 
základní teoretický předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS a
LS

Rozsah studijního předmětu 2 / 1, 2 / 1 hod. 78 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ano

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z+Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Součástí seminární části předmětu je samostatná domácí příprava, aktivní účast v semináři 
a diskuze nad jednotlivými tématy. Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné 
absolvování zápočtového testu. Předpokladem k připuštění studenta ke zkoušce je kromě 
absolvování závěrečného testu také odevzdání eseje, jejíž téma si student vybírá z okruhu 
probírané tématiky

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Vedení vybraných přednášek. Podíl na 
výuce 33%. 

Vyučující

Mgr. Jana Dolenská

Stručná anotace předmětu

Přehled českých dějin je zaměřen na otázky formování české státnosti, jejího historického
vývoje a proměn a na její prolínání se státností československou. Zvláštní důraz je tudíž 
kladen na dějiny 19. a 20. století. Při charakteristice hlavních historických etap vystupuje 

do popředí role kultury, aby tak pro zahraniční studenty vynikly souvislosti s vývojem 
jazyka, literatury, umění, vědy a školství. České a československé dějiny jsou zároveň ve 

výkladu zasazovány do kontextu evropského a zvláště středoevropského vývoje. 
Historicko-geneticky je objasňována problematika vztahů česko-slovenských, česko-
německých a česko-židovských.

Tematické okruhy:

1. Pravěk českých zemí
2. Christianizace Čech a Moravy a kulturní rozvoj
3. Románská doba a románské umění v českém státě
4. Tři vrcholy české gotiky – poslední Přemyslovci, kultura doby Karla IV., 

jagellonská gotika
5. Židé a Němci v Čechách a jejich kultura
6. Specifika české renesance
7. Baroko a „selské baroko“ v Čechách
8. Předpoklady národního obrození, jeho jazykový a kulturní program
9. Kultura a vzdělanost – významný fenomén českého národně emancipačního 

hnutí ve 2. polovině 19. století
10. Vyvrcholení národně emancipačního procesu a česká kultura za 1. světové války
11. Česká a slovenská kultura a společnost tzv. 1. republiky, meziválečná avantgarda
12. Česká kultura v první zápase s totalitou (druhá republika a protektorát Čechy a 

Morava)
13. Kultura a politika v letech 1945–1948
14. Od socialistického realismu k zlatým šedesátým – druhý zápas české kultury 

s totalitou
15. Česká kultura oficiální, exilová, samizdatová, alternativní
16. Česká cesta ke svobodě a demokracii
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Studijní literatura 

Základní:
BENEŠ, Z. – PETRÁŇ, J. (1997): České dějiny I. Praha: Práce.
KVAČEK, R. (2000): České dějiny II. Praha: Práce.

RANDÁK, J. et al.. (2011): Dějiny českých zemí. Praha: Knižní klub. 

ŠAROCHOVÁ, G. et al. (2006): České země v evropských dějinách. Praha: Paseka. 
Vybrané pasáže o dějinách

české kultury v evropském kontextu.
KUKLÍK, J. - HASIL, J. (2000): Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: 

Karolinum.
VESELÝ, Z. (2012): Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Professional 

Publishing.

Doporučená:
PÁNEK, J – TŮMA, O. (2008): Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum.
LORENZOVÁ, H. et al. (1984–2007): Dějiny českého výtvarného umění. Praha: 

Academia.

CONTADINO, L. (2009): Skvosty českého umění: proměny českého výtvarného umění v 
kontextu dějin. Olomouc: Rubico.

HROCH, M. (1999): V národním zájmu: požadavky a cíle evropských národních hnutí 
devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny.

MACURA, V. (1998): Český sen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
ČAPKOVÁ K. (2013): Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918–1938. 

Praha: Paseka.
KOSATÍK, P. (2010): České snění. Praha: Torst.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Zvuková rovina češtiny pro cizince

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Docházka 75 %
Aktivní účast v semináři, průběžná vlastní příprava při nácviku jednotlivých jevů.

Seminární práce: analýza 2 typů projevů  z hlediska odchylek od standardní české 
výslovnosti.

Prerekvizita: absolvování základního povinného kurzu Fonologie češtiny pro cizince I

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář je určen studentům, kteří absolvovali základní povinný kurz Fonologie češtiny 

pro cizince I.
Cílem výuky je rozšířit mluvní kompetence studentů, a to z jak z hlediska vlastní 

produkce řeči, tak z hlediska percepce.
Nácvik vlastní výslovnosti bude zaměřen zejména na jevy, které jsou pro nerodilé mluvčí 
obtížné a jejichž odchylná realizace může ztěžovat komunikaci a působit rušivě.

Tematické okruhy:

1. Nácvik časových proporcí zvukových segmentů (zejm. vokálů) i slabik při 
realizaci v textu, slovní přízvuk

2. Nácvik obtížných hlásek a hláskových kombinací (podle individuální potřeby 
studentů)

3. Speciální ortoepické jevy (např. asimilace, palatalizace ... (podle individuální 
potřeby studentů) 

4. Realizace souvislé řeči s důrazem na melodické a temporální charakteristiky

Studijní literatura 

Základní: 
CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum. Pouze kap. 4 

Fonetika a fonologie (autor Jan Volín), str. 35–64
PALKOVÁ, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. vybrané 

kapitoly
PALKOVÁ, Z. (1989): Základní kurz české výslovnosti (pro cizince). Praha: SPN.

SKARNITZL, R., ŠTURM, P. & VOLÍN, J. (2016): Zvuková báze řečové 
komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Doporučená:
PALKOVÁ, Z. (2006): Charakteristické rysy zvukové stavby češtiny. In: Hasil, J. (ed.) 
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Přednášky z XLIX běhu LŠSS. Praha, s. 22–34.
Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. (1978). Praha: Academia.
POKORNÁ, J. – VRÁNOVÁ, M. (2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

VYŠTEJN, J. (1991): Vady výslovnosti. Praha: SNP.
Další literatura je doporučována podle aktuální potřeby.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Vybrané problémy české morfologie

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Přednesení referátu a aktivní účast na diskusi. 

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem semináře jsou morfologická specifika češtiny s přihlédnutím ke koncepci češtiny 
jako cizího jazyka. Na základě referátů budou v semináři prezentovány a diskutovány 
vybrané morfologické jevy.
Jednotlivá témata nejsou fixní, ale jsou uvedna pouze jako možnosti realizace. 

Tematické okruhy: 
1. Zájmena a deiktická slova v širokém slova smyslu
2. Číslovky a vazby s nimi spojené
3. Deklinace číslovek
4. Prepozice primární
5. Prepozice sekundární 
6. Částice v mluvené a psané podobě jazyka
7. Způsoby vyjadřování rozkazu a zákazu
8. Funkce genitivu v češtině
9. Funkce dativu v češtině
10. Dubletní paradigmata
11. Substantiva cizího původu a jejich přiřazení k paradigmatu
12. Verba cizího původu a jejich přiřazení k paradigmatu

Studijní literatura 

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny, Praha: Karolinum

ČECHOVÁ M. a kol. (1996): Čeština – řeč a jazyk, Praha: ISV 

HAVRÁNEK, B. - JEDLIČKA A. (1996): Stručná mluvnice česká, Praha: Fortuna 

(vydání upravené dle Pravidel českého pravopisu z r. 1993)

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny

PETR, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví, Praha: Academia

Doporučená: 
HASPELMATH, Martin & SIMS, Andrea D. 2015. O čem je morfologie. Praha: 

Karolinum. 

HASIL, J. (2014): Morfologie slovesa v soudobých českých gramatikách. In: E. Rusinová 
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(ed): Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS, Brno, s. 38–50
HRDLIČKA, M. (2015): Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Praha: Karolinum. 

HRDLIČKA, M. (2013): Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum.

HRDLIČKA, M. (2014): O čem vypovídají české předložky? Český jazyk a literatura, 65, 
s. 14-20.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Vybrané problémy české syntaxe

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou získání zápočtu je pravidelná a aktivní účast na seminářích, přednesení 
referátu na zadané téma a úspěšné napsání průběžných testů (min. 70%).

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář se zaměřuje na obtížné oblasti české gramatiky, na větnou i nadvětnou syntax. 
Pozornost je věnována valenci, reflexivizaci a prefixaci, tvoření a užití opisného a 
zvratného pasiva, dále významu a užití předložek a spojek a psaní interpunkce ve 

složitých souvětích. Další oblastí zájmu je český slovosled a základní principy a 
prostředky textové syntaxe. 

Tematické okruhy: 
1. Bezpředložkové a předložkové vazby sloves, substantiv a adjektiv
2. Reflexivita, reflexivizace

3. Slovesné prefixy jako prostředek Aktionsartu
4. Pasivum opisné a zvratné
5. Shoda slovesného predikátu s číslovkami a několikanásobným podmětem

6. Význam a užití souřadicích spojek
7. Podřadné souvětí (spojky, vztažné výrazy), nominalizace

8. Složité souvětí, interpunkce
9. Slovosled (klitiky, částice, funkční větná perspektiva)
10. Základní principy a prostředky koheze textu

Studijní literatura 

Základní:
ADAMOVIČOVÁ, A. a kol. (2009) : Čeština pro azylanty a cizince. Učebnice B2. Praha: 

SOZE.

ČERMÁK, F. – HOLUB, J. (2005): Syntagmatika a paradigmatika českého slova. Praha: 
Karolinum. 

KROBOTOVÁ, M. (1990): Cvičení z českého tvarosloví. Olomouc: Univerzita 
Palackého.

TRNKOVÁ, A. (1998): Cvičení z české mluvnice. Praha: ISV.

TRNKOVÁ, A. (2004): Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty II. 
Praha: ISV.

Doporučená:
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) (1995): Příruční mluvnice češtiny. 

Praha: NLN.
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SVOBODOVÁ, J. (2003): Průvodce českou interpunkcí. Opava: Vademecum Bohemiae.
ŠTÍCHA, F. (ed.) (2011): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia.
UHLÍŘOVÁ, L. (1987): Knížka o slovosledu. Praha: Academia.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Základy české frazeologie a idiomatiky

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Znalost frazeologie odrážející zvyky, tradice, historii české kultury přispívá k rozvoji 
lingvistické, sociokulturní a sociolingvistické kompetence studentů češtiny jako cizího 
jazyka. Seminář je zaměřen prakticky: studenti se v jeho průběhu seznámí s repertoárem 
frekventovaných českých slovních spojení frazeologické povahy (přirovnání, rčení, 
přísloví, pranostiky apod.) a s jejich funkcemi v současné komunikaci. Prezentují se, 
dokládají a procvičují frazémy a jejich varianty, komentuje se jejich stylová platnost a 
autentické modifikace v různých komunikačních sférách a formách (reklama, politika, 
média, umělecká literatura, běžná mluva, film, televizní a rozhlasové pořady, komunikace 
na sociálních sítích aj.). Pozornost se věnuje porozumění, užívání i cizojazyčným 
ekvivalentům běžných českých frazémů. 

Cílem kurzu je rozšířit a obohatit aktivní i pasivní slovní zásobu češtiny (úroveň C1 podle 
SERR), přiblížit české jazykové prostředí a vést studenty češtiny jako cizího jazyka k 
samostatnému rozvíjení řečových dovedností a k plynulému a spontánnímu vyjadřování v 
každodenní komunikaci s rodilými mluvčími češtiny. 

Studijní literatura 

Základní:
ČECHOVÁ, M. – OLIVA, K. – NEJEDLÝ, P.: Hrátky s češtinou II. ISV, Praha 2001, s. 

41–48.
ČERMÁK, F.: Usage of Proverbs in Today‘s Czech language: What the Czech National 

Corpus Seems to Suggest. In: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and 
General

Phraseology. Karolinum, Praha 2007, s. 569–583.
ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky 1–5. Leda, Praha 2009–2016. 
Čeština nově od A do Ž. Academia, Praha 2016.

DANEŠ, F.: Rčení, úsloví a přísloví. In: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Academia, Praha 
1996, s. 101–104.

HASIL, J. Veverky to maj za pár aneb Česká frazeologie a cizinci. In: Přednášky z 54. 
běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 63–
71. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Produkce a percepce odborného textu

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 5

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, 
docházka, seminární práce

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Ana Adamovičová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je zpřístupnit zahraničním studentům bohemistiky český odborný diskurs 

a rozvíjet kritické čtení vedoucí k lepšímu pochopení textových prostředků typických pro 
odborné vyjadřování a zvládnutí kompetence psaní vlastních odborných prací. Během 

kurzu se studenti postupně seznámí jednak s teoretickými základy a platnými normami 
vědeckého vyjadřování, z nichž český odborný styl čerpá, jednak s praktickými ukázkami 
řady jevů a vhodných lexikálních a syntaktických prostředků charakteristických pro 
odborný styl. Získají rovněž přehled o kanonickém členění textu, lineárním a vertikálním, 
kompozici vědeckého článku, modelech budování odborné stati apod. V kurzu pracujeme 

s texty různých oborů, důraz přitom bude především kladen na texty lingvistické. 
Seminární práce jsou zaměřeny na prezentaci vlastních odborných prací, rozbor jejich 

struktury a jazykových prostředků. 

Studijní literatura 

Základní:
ČECHOVÁ, M. – KRČMOVÁ, M. – MINÁŘOVÁ, E (2008): Současná stylistika. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda

ŠANDEROVÁ, J. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON)

Odborná periodika: SaS, NŘ a další

Doporučená:
ECO, U. (1997): Jak psát diplomovou práci. Olomouc: Votobia
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Aplikovaná lingvistika

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 6

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

písemný test a navazující ústní zkouška

na semináři: aktivní účast, četba zadaných textů a plnění úkolů k jednotlivým tématům

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Vedení přednášek. Podíl na výuce 50%. 

Vyučující

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět sestává z přednášky a semináře. Přednáška podává přehled vývoje aplikované 

lingvistiky (od úžeji vymezené problematiky vyučování cizího jazyka po různorodou 
skupinu oblastí, kde jsou jazyk a komunikace v bezprostředním vztahu s reálnými 

problémy světa), její ustavování jako svébytné disciplíny. Studenti se seznámí se šíří 
témat spadajících do současné aplikované lingvistiky a orientačně s některými metodami 
analýzy komunikátů (systémová funkční lingvistika, kritická analýza diskurzu, etnografie 
komunikace, konverzační analýza).

Seminář se soustředí na vybraná témata aplikované lingvistiky (například výuka cizího 
jazyka, vzdělávání neslyšících, ideologie a manipulace v politickém diskurzu, aplikovaná 

psycholingvistika v pedagogické praxi, jazykové poruchy a jejich terapie, tlumočení jako 
aplikovaná disciplína, forenzní lingvistika apod.). Studenti průběžně čtou zadané texty a 
diskutují s hosty zvanými k prezentaci jednotlivých témat. Podrobný sylabus bude 
představen na první hodině.

Studijní literatura 

COOK, G. Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.
COOK, G.; NORTH, S. (eds.). Applied Linguistics in Action. A Reader. New York -

Abingdon: Routledge, 2010.
COFFIN, C.; LILLIS, T.; O´HALLORAN, K. (eds.). Applied Linguistics Methods. A 

Reader. Ed. by Caroline Coffin, Theresa Lillis and Kirean O´Halloran. New York -

Abingdon: Routledge. 2010.
DAVIES, Alan - ELDER, Catherine (eds.). Handbook of Applied Linguistics. New York: 

Blackwell, 2004.

FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: 
Routledge, 2003.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Approaches to Language and Its Use

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Přednáška

Další požadavky na studenta
At least 35 points from the written test.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Vedení vybraných přednášek. Podíl na 
výuce 33%. 

Vyučující

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem kurzu je představit hlavní interdisciplinární přístupy v lingvistice (převážně 
empiricky a experimentálně orientované). Kurz integruje poznatky z psycholingvistiky 

(osvojování prvního a druhého jazyka, produkce a percepce řeči, atd.), kognitivní 
lingvistiky (kognitivní a konstruktivní gramatika, kognitivní sémantika), sociolignvistiky 
(jazykové variety, jazyková politika) a pragmatiky. Důraz je kladen na historický kontext 
vývoje jazykovědy v 20. a 21. století.

Seminář je vyučován v angličtině.

Studijní literatura Bude představena v průběhu semestru. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Český symbolismus a dekadence

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář je zaměřen na podoby, proměny, koncepce a inspirace syntetismu, resp. 
symbolismu a dekadence včeské literatuře období fin de siècle. Pozornost je soustředěna 
na hledání podstatných momentů a souvislostí různorodých konceptů modernismu 
vbásnických, prozaických, esejistických, kritických a polemických textech (A. Breisky, 
O.Březina, K. Hlaváček, J. Karásek, E. Lešehrad, S. K. Neumann, J. Opolský, 
A.Procházka, A. Sova, F. X. Šalda, K. Toman, L. Ziková ad.), na charakteristiku 
dekadentně symbolistní obraznosti a stylizace, na sledování proměn obsahu klíčových 
pojmů a perspektiv vdobovém uměleckém a společenském kontextu i vpozdějších 
literárněhistorických interpretacích. 

Tematické okruhy:
1. Předpoklady a možnosti, proměny situace v70. a 80. letech 19. století. 
2. Generační hledisko, kontinuita a diskontinuita, přelom 80. a 90. let. 
3. Formulacemoderního stanoviska, vyhraňování generace 90. let; syntetismus 

asymbolismus. 
4. Vnitřní diferenciace modernistické generace, různorodé možnosti dalšího 

směřování. Dekadence jako myšlenkový směr, dekadentní symbolismus. 
5. Vztahy mezi literaturou a výtvarným uměním na přelomu století.

Studijní literatura 

K. BECKEROVÁ: Literární dandysmus 19. století ve Francii, Praha 2013. 
H. BEDNAŘÍKOVÁ: Česká dekadence, Brno 2000. 
P. BOURDIEU: Teorie jednání, Praha 1998. 
J. BRABEC: Poezie na předělu doby, Praha 1964 
J. BRABEC: Panství ideologie a moc literatury, Praha 2009. 
M. CALINESCU: Five Faces of Modernity, Durham 1987. 
F. COBLENCOVÁ: Dandysmus, Praha 2003. 
M. ČERVENKA: Symboly, písně a mýty, Praha 1966. 
M. ČERVENKA, V. MACURA, J. MED, Z. PEŠAT: Slovník básnických knih, Praha 
1990. 
Česká elektronická knihovna:www.ceska-poezie.cz/cek. ant. Česká epika(usp. F. S. 
Procházka), Praha 1913 (rozšíř. vyd. 1918, 1924)
Česká lyra (usp. F. S. Procházka), Praha 1911 (rozšíř. vyd. 1913, 1918, 1926). 
Česká literatura na předělu století (ed. J. Hrabáková a J. Janáčková), Jinočany 2001. 
Dějiny české literatury 3 (red. M. Pohorský), Praha 1961 (www.ucl.cas.cz/edicee). 
Dějiny české literatury 4 (red. Z. Pešat a E. Strohsová), Praha 1995 
(www.ucl.cas.cz/edicee). 
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Důvěrný prostor / Nová dálka. Umění pražské secese (ed. P. Wittlich), Praha 1997.
M. FOUCAULT:Myšlení vnějšku, Praha 1996. 
P. FRAENKL: Kvývoji novodobé české literární kritiky, Rozpravy Aventina5, 1929/30, 
s.304 
P. FRAENKL: K bojům o mladou literaturu v letech devadesátých, Rozpravy Aventina6, 
1930/31, s. 220
R. GILMAN: Decadence, London 1979. 

L. HECZKOVÁ: Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 
2009. 
O. KRÁLÍK: Osvobozená slova, Praha 1995. 
F. V. KREJČÍ: Deset let mladé literatury, Praha 1903. 
Lexikon české literatury (1. A–G, 2. H–L, 3. M–Ř, 4. S–Ž), Praha 1985–2008. 
J. MÁCHAL: Boje o nové směry v české literatuře (1880–1900), Praha 1926. 
L. MERHAUT: Cesty stylizace, Praha 1994. 
Moderní revue 1894–1925(ed. L. Merhaut a O. M. Urban), Praha 1995.
J. MUKAŘOVSKÝ: Kapitoly zčeské poetiky1, 2, Praha 1948. 

ant. Nová česká poezie (ed. V. Dyk a A. Novák), Praha 1907. 
A. NOVÁK, J. V. NOVÁK: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po 
naše dny, Praha 1936–39 (reprint Brno 1995). 
Z. PEŠAT: Dialogy spoezií, Praha 1985. 
M. PRAZ: The Romantic Agony, New York 1968. 
R. B. PYNSENT: Dekadentní Já, Pátrání po identitě, Praha 1994 
Ďáblové, ženy a národ. Výbor zúvah o české literatuře, Praha 2008. 
H. G. SCHAUER: Spisy, Praha 1917. 
Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach (ed. E. Maliti), Bratislava 1999. 
F. X. ŠALDA: Kritické projevy1–4, Praha 1949–51 (www.ucl.cas.cz/edicee). 
O. M. URBAN: Tajemné dálky. Symbolismus v českých zemích 1880–1914, Praha 2014. 
O. M. URBAN, L. MERHAUT, D. VOJTĚCH in V barvách chorobných. Idea dekadence 
a umění v českých zemích 1880–1914, Praha 2006. 
T. VLČEK: Praha 1900, Praha 1986. 
D. VOJTĚCH:Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny, Praha 2008. 
J. VOJVODÍK:Od estetismu k eschatonu, Praha 2004. 
R. WELLEK: Koncepty literární vědy(ed. V. Papoušek), Jinočany 2005. 
A. N. WHITEHEAD: Symbolismus, jeho význam a účin, Praha 1998. 
P. WITTLICH: Česká secese, Praha 1982. 
Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896–1907)(ed. 
R.Musil a A. Filip), Praha 2000. 
Zpívající labutě (ed. I. Slavík), Praha 1971. 

Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu
Výzva "tvaru". Duch, tradice a syntéza jako kritérium meziválečné české poezie 20. a 30. 
let.

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Stále zřetelněji se ukazuje, že aktivitu kritiků a teoretiků kolem revuí Tvar a Listy pro 
umění a kritiku můžeme vykládat jako materiálově a kontextově vybudovanou 
modernistickou koncepci, která od druhé poloviny dvacátých let do konce třicátých let 20. 
století vytvářela protiváhu levicovým avantgardním směrům (Devětsil), stejně jako 
liberálně a konzervativně založeným uměleckým hnutím. Jeho tribunami se stala 
periodika Tvar a Listy pro umění a kritiku, v komplexnější perspektivě je do těchto 
souvislostí třeba začlenit i časopisy Poesie a Kvart. Základní a určující estetická 
konceptuální východiska lze shrnout do těchto problémových okruhů, na kterých bude 
přednáška založena: předpokladem pro aktualizaci moderní umělecké tvorby je úzké 
přimknutí uměleckého díla k určité metafyzické hodnotě. Religiozita přítomná v díle pak 
vytváří nutný předpoklad pro umělecké zhodnocení tohoto metafyzického horizontu. 
Nutným předpokladem pro tento vztah však nemusí být výhradně nábožensky či 
konkrétně konfesijně deklarovaná religiozita, jakkoli je vítaná. Prostá skutečnost úcty 
před životem, adekvátně umělecky vyjádřené sdílení radosti i utrpení života jsou chápány 
jako do značné míry hodnotově ekvivalentní. Tedy metafyzická hodnota obecně, 
religiozita obecně jako základní předpoklady plnohodnotného uchopení života, jeho 
duchovní integrity, se v této argumentaci stávají klíčovými hledisky. Umění je podle 
tohoto koncepčního hlediska ideálním prostorem pro uplatnění mýtu jako jednoho ze 
základních faktorů moderní estetiky. Hodnotovou syntézou tohoto konceptuálního postoje 
se stává definice „tvaru“ jako pojmu pro jedinečné uspořádání všech složek a částí díla, 
které v důsledku vyjadřují základní osobitý výraz pro směřování umělcovy tvůrčí 
individuality.

Studijní literatura 

Základní:
MUKAŘOVSKÝ, Jan a kol.: Dějiny české literatury IV. (Praha, Victoria publishing 
1995)
PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny II. Lomy vertikál (Praha, Academia 
2014)
VOJVODÍK, Josef; WIENDL, Jan (eds.): Heslář české avantgardy (FF UK, Praha 2011)

Rozšiřující:
Bude dourčena v souvislosti s konkrétními tématy jednotlivých seminářů.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Poetika díla Bohumila Hrabala

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Michael Špirit, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář je zaměřen na všeobecnou analýzu prozaických textů B. Hrabala, resp. u 
vybraných děl na rozbor věty a popis konstrukce.

1. Hrabal, Bohumil: Sebrané spisy (Praha: Pražská imaginace, 1991-1997)

2. Básnění [juvenilní básně]

3. Židovský svícen [poemy, básně a prózy do roku 1950]

4. Jarmilka [poemy a prózy do roku 1956]

5. Pábení [Perlička na dně (1963) + Pábitelé (1964)]

6. Kafkárna [další knihy vydané 1964-1968]

7. Obrazy v hlubině času [Postřižiny (1972), Městečko, kde... (1973), Něžný barbar 

(1974)]

8. Obsluhoval jsem anglického krále [1971]

9. Rukověť pábitelského učně [povídky psané v 70. letech (Slavnosti sněženek)]

10. Hlučná samota [3 verze Příliš hlučné samoty (1976)]

11. Nymfy v důchodu [Krasosmutnění (1979), Harlekýnovy milióny (1981)]

12. Svatby v domě [celá trilogie (1982-1985)]

13. Kdo jsem [sebereflexe ze 70. a 80. let]

14. Dopisy Dubence [Listopadový uragán (1990), Ponorné říčky (1991), Růžový 

kavalír (1991)]

15. Pojízdná zpovědnice [Aurora... (1992), Večerníčky... (1993), I balony... (1993)]

16. Domácí úkoly [1970 v plném znění + DÚ z pilnosti (1982)]

17. Naivní fuga [kratší prózy z 80. let, mj. Klub poezie, 1978]

18. Kličky na kapesníku [interview]

19. Ze zápisníku zapisovatele [paralipomena od 60. do 90. let]

20. Bibliografie, dodatky, rejstříky

Studijní literatura 

Sekundární: 
BALUCH, Jacek (2012): Kain podle Hrabala [2007] (Praha: Academia)
BLAŽÍČEK, Přemysl (2002): "Hrabalovy konfrontace" [1966], in P. B., Kritika 

a interpretace, ed. M. Špirit (Praha: Triáda), s. 69-86
CORDUAS, Sergio (2006): "Antipoetiky Bohumila Hrabala?", in Hrabaliana rediviva, s. 

73-77
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COSENTINO, Annalisa (2014): "Kainové bezradní", in D. Vojtěch (ed.): Klubko 
Ariadnino (Praha: FF UK), s. 72-87

ČERNÝ, Václav (1994): "Za hádankami Bohumila Hrabala, pokus interpretační" [1975], 
in V. Č., Eseje o české a slovenské próze, edd. E. Červinková, J. Šulc (Praha: Torst), 
s. 89-134

DOLEŽEL, Lubomír (2014): "Hra s ich-formou v díle Bohumila Hrabala", in Česká 
literatura 62, č. 2, s. 238-250

FRYNTA, Emanuel (1966): "Náčrt základů Hrabalovy prózy", in B. Hrabal: Automat svět
(Praha: Mladá fronta), s. 320-325 → E. F., Eseje, edd. J. Honzík, I. Kraitlová, J. Šulc 
(Praha: Torst, 2013), s. 238-248

GALMICHE, Xavier (2006): "Koláž jako existenciální experiment", in Hrabaliana 
rediviva, s. 65-71

HAVEL, Václav (1999): "Nad prózami Bohumila Hrabala" [1956], in V. H., Eseje a jiné 
texty z let 1953-1969. Spisy 3, ed. J. Šulc (Praha: Torst), s. 102-116 → J. Kolář - J. 
Hiršal (edd.): Život je všude. Almanach z roku 1956 (Praha - Litomyšl: Katedra 
české literatury a literární vědy FF UK - Paseka, 2005), s. 261-269

Hrabaliana rediviva (2006). Příspěvky z mezinárodní mezioborové konference o díle 
Bohumila Hrabala, Udine 27. - 29. října 2005, edd. A. Cosentino, M. Jankovič, J, 
Zumr (Praha: Filosofia)

JANKOVIČ, Milan (1996): Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala (Praha: Torst)
JANKOVIČ, Milan (2005): Cesty za smyslem literárního díla (Praha: Academia), s. 227-

268
JANKOVIČ, Milan (2006): "Motivy-šifry pozdního Hrabala", in Hrabaliana rediviva, s. 

11-25
LOPATKA, Jan (2010): Předpoklady tvorby [1978]. Kritické vydání, ed. M. Špirit 

(Praha: Triáda)
PELÁN, Jiří (2002): Bohumil Hrabal. Pokus o portrét (Praha: Torst)
POLENTA, Giuliana (2006): "Sebevražda v hrabalovském diskursu", in Hrabaliana 

rediviva, s. 87-97
ROTHOVÁ, Susanna (1993): Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala [1986], 

přel. M. Špirit (Praha: Pražská imaginace)
ŠKVORECKÝ, Josef (2010): Jiří Menzel a historie Ostře sledovaných vlaků [1982], přel. 

D. Dolenský, in J. Š., Nejkrásnější umění a jiné eseje, ed. M. Špirit (Praha: Books 
and Cards), s. 173-244

ŠPIRIT, Michael (2002): Bohumil Hrabal v roce 2000, in Kritická Příloha Revolver 
Revue, č. 24, s. 29-48

ZUMR, Josef (2006): "Hlučná samota jako obraz světa", in Hrabaliana rediviva, s. 79-84
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Kancionál jako místo paměti

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

zájem, základní orientace v raně novověké literatuře a kultuře

zodpovědná domácí příprava a aktivní práce v semináři (diskuse), vypracování písemné 
práce

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Zřejmě nejčastějším typem kancionálu se v českém prostředí stal výbor z duchovních 
písní vícera autorů a škol "od počátků po současnost". Mnozí sestavovatelé kancionálů si 

přitom byli dobře vědomi, že svým dílem vlastně vytvářejí specifického průvodce po 
dějinách české duchovní písně, potažmo české slovesné a hudební tvořivosti či české 
zbožnosti, že kancionál jakožto (kanonický) výbor písní z minulých dob má v sobě 
potenci stát se figurou kolektivní paměti. Neméně dobře si četní kancionáloví tvůrci 
uvědomovali, že daný memorativní potenciál lze ještě umocnit, pokud se k písňovému 

repertoáru připojí jeho výklad, a tak nejednou svůj koncept explicitně formulovali v 
paratextech zpěvníku, zejména na titulním listu, v předmluvě či dedikaci. Často přitom 

umně adaptovali již existující koncepty pro nové potřeby, nebo se stávajícími koncepty 
polemizovali a snažili se je nahradit vlastními "vynalezenými" tradicemi. Hymnografie 
tak v českém prostředí mj. sloužila pro dané společenství jako důležitý legitimizační 
sebeidentifikační nástroj.

V kurzu se zaměříme na dva nejfrekventovanější koncepty českých dějin raného 
novověku, jež byly definovány především konfesijně (z pozic katolických a ne-

katolických), a to včetně jejich modifikací po konstituování českého pobělohorského 
exilu. Budeme sledovat, jak byly dané koncepty formulovány pomocí kancionálových 
repertoárů i paratextů a jak se hymnografie ve vernakulárním jazyce v raném novověku 
podílela na definování identity českého společenství a jeho kolektivní paměti.                

Tematické okruhy:

1. bratrský koncept 16. století (J. Blahoslav)
2. luterské koncepty počátku 17. století (T. Závorka Lipenský; tvůrci Kancionálu z 

r. 1620)
3. pobělohorské exulantské koncepty (J. A. Komenský; V. Klejch a D. Krman ml.)   

4. katolický předbělohorský koncept (V. Šturm, J. Rozenplut ze Švarcenbachu)
5. katolické pobělohorské koncepty (J. Tanner, M. V. Šteyer,  V. K. Holan 

Rovenský, A. Koniáš)
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Studijní literatura 

Základní:
BLAHOSLAV, Jan: Písně duchovní evanjelitské. Ivančice: Bratrská tiskárna 1564 

(K12861)

Kancionál aneb Zpěvové církve evanjelitské. Praha: D. Karolides z Karlšperka 1620 
(Knihopis. Dodatky IV /bez knihopisného čísla/)

HOLAN ROVENSKÝ, Václav Karel: Capella regia musicalis. Praha: J. Laboun 1694 
(K01458)

KLEJCH, Václav : Evangelický kancionál. Žitava : vl. nákladem 1717, 1722, 1727 
(K03972-03974)

KOMENSKÝ, Jan Ámos: Kancionál. Amsterdam: K. Kunrád 1659 (K03710)

KONIÁŠ, Antonín: Cytara Nového zákona.Hradec Králové: V. J. Tybély 1727 (K04288)
ROZENPLUT z ŠVARCENBACHU, Jan: Kancionál. To jest sebrání spěvův pobožných. 

Olomouc: J. Handl 1601 (K14907)
ŠTEYER, Matěj Václav: Kancionál český. Praha: J. Černoch 1683 (K15935)
ŠTEYER, Matěj Václav: Kancionál český. Praha: J. K. Jeřábek 1687 (K15936)
ŠTURM, Václav: Rozsouzení a bedlivé uvážení velikého kancionálu od bratří 

valdenských …  sepsaného. Praha: B. Valda 1588 (K16007)

ŠTURM, Václav: Odpověď slušná a důvodná na velmi hanlivou a rouhavou obranu 
kancionálu bratrského. Litomyšl: O. Graubenc 1590 (K16005).

TANNER, Jan: Muž apoštolský aneb Život a ctnosti ctihodného pátera Albrechta 

Chanovského z Tovaryšstva Ježíšova v českém království. Ed. J. Vašica. Praha: L. 
Kuncíř 1932.

ZÁVORKA LIPENSKÝ, Tobiáš: Písně chval božských. Praha: J. J. Dačický 1606 
(K17176)

Doporučená:
ASSMANN, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und 

Geschichtspolitik. München: Beck 2006. 
ASSMANN, Jan: Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých 

kulturách starověku. (Přel. Martin Pokorný). Praha: Prostor 2001.
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina - SLÁDEK, Miloš - SVATOŠ, Martin (eds.): 

Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše.

Praha: FÚ AV ČR - ÚČL AV ČR - HÚ AV ČR 2013.
Ducreux, Marie-Elisabeth: "Novost" hymnologického umění A. Michny z Otradovic 

stručně naznačena. Hudební věda 2001, s. 48n.
von FRIEDENBURG, Robert (eds.): "Patria" und "Patrioten" vor dem Patriotismus. 

Pflichten, Rechte, Glauber und die Rekonfigurierung europäischen Gemeinwesen im 

17. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz 2005.  
FUKAČ, Jiří - VYSLOUŽIL, Jiří (reds.): Slovník české hudební kultury. Praha, 

Supraphon 1997 (hymnologická hesla).
KOUBA, Jan: K blahoslavovské redakci českobratrských zpěvníků [Miscellanea 

musicologica XII]. Praha: FF KU 1960.

KOUBA, Jan: V. Klejch a jeho Historia o vydání kancionálů v národu českém
[Miscellanea musicologica XIII]. Praha: FF KU 1960.

KOUBA, Jan: Blahoslavův rejstřík autorů českobratrských písní a jeho pozdější 
zpracování [Miscellanea musicologica XVII]. Praha: FF UK 1962.

KUBIŠTA, Albert: "Jesuitische Polemiken gegen die Brüderunität. Kontroverstheologie 
in den böhmischen Ländern um 1600", Acta Comeniana 17, 2003, s. 117-135

LOUTHAN, Howard: Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém. 

(Přel. Zdeněk Rucki). Praha: Rybka 2011.
MALURA, Jan: Kancionál. In Merhaut, Luboš a kol. Lexikon české literatury 4/II. Praha: 

Academia 2008, s. 1899-1906.
MALURA, Jan: Písně pobělohorských exulantů (1670-1750). Praha: Academia 2010.
MARKSCHIES, Christoph - WOLF, Markus (eds.): Erinnerungsorte des Christentums. 

München: C. H. Beck 2010.
PETHES, Nicolas: Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien zur Einführung. 

Hamburg: Junius 2013, 2., přeprac. vyd.
ŠKARKA, Antonín (ed.): Jan Amos Komenský: Duchovní písně. Praha: Vyšehrad 1952.
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ŠKARKA, Antonín: Kapitoly z české hymnologie. In Škarka, Antonín. Půl tisíciletí 
českého písemnictví. (Ed. Jan Lehár). Praha: Odeon 1986, s. 190-302.

ŠKARPOVÁ, Marie: J. A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen 

hymnologischen Tradition in der Mitte des 17. Jhs., Musicologica Brunensia  47, 
2012, 1, s. 43-64.

VÁLKA, Josef: Dva pokusy o řešení "české otázky": Komenský a Balbínův okruh, In 
Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Brno: Matice moravská 
2009, s. 52-60.  



73

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu E. F. Burian v kontextu české a evropské avantgardy

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Předmět vyžaduje aktivní účast v semináři, která vyžaduje přípravu (50%), závěrečná 

práce (30%), docházka (20%).

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz se soustředí na avantgardní estetiky E. F. Buriana. Sleduje ji kontextech české a 
světové avantgardy, na pomezí různých druhů umění a v souvislostech s teoretickým 

formalistickým uvažování o umění. Kurz se věnuje problému vztahu umělce, dějin a 
moci. Východiskem k E.F. Burianovi jsou také otázky soudobé koncepce teorie 
performativity (Judith Butler, Erica Fischer-Lichte). Kurz je primárně určen pro studenty 

magisterského studia. 

Tematické okruhy:
1.     Dada a osvobozené divadlo. Problém performativity.
2.     Polydynamika. Multimedialita avantgardy.

3.     Vztah E. F. Buriana k ruské avantgardě a formalismu
4.     Moderní hudba. 

5.     Idioteon, první opery
6.     Voiceband

7.     D 34-41. Spolupracovníci E. F. Buriana.
8.     Film
9.     Lidovost a folklorismus

10.   E. F. Burian po válce.

Studijní literatura 

Prameny:
VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Avantgarda známá i neznámá. Praha, Svoboda 1971.
VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Avantgarda známá i neznámá 2. Praha, Svoboda 1972.

BURIAN, Emil František: Balet, Rozpravy Aventina3, č. 13, s. 152.
BURIAN, Emil František: "Jazz." In: Tam-tam, r. 1, č. 6, 1925, s. 8.
BURIAN, Emil František: "Umění chtíti [1925]." In: E. F. Burian a jeho program 

poetického divadla (ed. B. Srba). Praha, Divadelní ústav 1981.
BURIAN, Emil František: "Maskovaný konzervatismus [1925]." In: E. F. Burian a jeho 

program poetického divadla (ed. B. Srba). Praha, Divadelní ústav 1981, s.
BURIAN, Emil František: O moderní ruské hudbě. Praha, Odeon 1926. 

BURIAN, Emil František: Polydynamika. Praha, 1926.
BURIAN, Emil František: Idioteon. Praha, Vaněk a Votava 1927.
BURIAN, Emil, František: Jazz. Praha, Štorch-Marien 1928.
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BURIAN, Emil František: "Honba za stilem." In: ReD, r. 2, 1928‒1929, s. 274‒275.
BURIAN, Emil František: Nejen o hudbě. Texty 1925‒1938 (ed. J. Paclt). Praha, 

Supraphon 1981.

BURIAN, Emil František: Jak vidím české lidové baroko a proč je mám rád. Kritický 
měsíčník 1, 1938, č. 1, s. 323-333.

BURIAN, Emil František: Lieární zpěv, Signál 1, 1928, č. 2, s. 40-42.
BURIAN, Emil František: Mistr Ipokras, Signál 1, 1928, č. 4, s. 99-100.
BURIAN, Emil František: Můj jazz, Rozpravy Aventina 3, 1927/28, č. 14, s. 173.
BURIAN, Emil František: Několik poznámek na okraj národopisných studií Boženy 

Němcové, Program D 41 6, 1940/41, č. , s. 172-179.

BURIAN, Emil František: O svébytnosti recitačního umění, Listy pro umění a kritiku 1, 
1933, s. 527-533.

BURIAN, Emil František: Pojďte lidi na divadla s železnýma kladivama, 
Praha Českomoravský kompas, 1940.

BURIAN, Emil František, Kodíček, Josef- Rutte, Miroslav (red) Nové české divadlo
1927, Praha Avarentinum 1927.

BURIAN, Emil František: Scénická hudba Pásmo 2, 1926, č. 8, 90-91

BURIAN, Emil František: Voiceband - nová tonalita, Tempo 7, 1928, č. 9-10, s. 361-362.
BURIAN, Emil František- FREJKA Jiří: Opera Signál 1, 1928, č. 1, 10-13.
ELIOT, Thomas Stearns.: Čtyři kvartety (přel. M. Hilský). Praha, Argo 2014

TEIGE, Karel: Svět stavby a básně. Praha, Československý spisovatel 1966.
TEIGE, Karel: "Umění dnes a zítra [1922]." In: Vlašín, Štěpán: Avantgarda známá a 

neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 365‒381.
TEIGE, Karel: "Malířství a poezie [1923]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a 

neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 494‒476.

TEIGE, Karel: "Estetika filmu a kinografie [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda 
známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 544‒553.

TEIGE, Karel: "Naše základna a naše cesta [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda 
známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 607‒618.

TEIGE, Karel: "Obrazy [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. 
Praha, Svoboda 1971, s. 539‒543.

TEIGE, Karel: "Konstruktivismus a likvidace ‚umění‘ [1925]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): 

Avantgarda známá a neznámá 2. Praha, Svoboda 1972, s. 123‒136.
TEIGE, Karel: "Ultrafialové obrazy čili Artificielismus [1928]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): 

Avantgarda známá a neznámá 2. Praha, Svoboda 1972, 552‒556.
TEIGE, Karel: Svět stavby a básně. Studie z 20. let.. Praha, Československý spisovatel 

1966.

Recenze:

Alt. [=Albretcht Jaroslav]: E-F. Burian a Maryša, Vyšehrad list pro křesťanskou kulturu 

1, 1946, č. 30-31, s. 29. 
ATNOLD, Hans Dieter: Maryša von E .F. Burian, Theater der Zeit 19, 1964, č. 15, s. 29-

30.
BAJER, Jiří: Burianova opera Dítě, in týž: Česká hudba světu - svět české hudbě. Sborník 

původních statí československých a sovětských hudebních vědců k Roku české 

hudby. Praha: Panton 1974, s. 269-286.
BAJER, Jiří: Vztah vyjadřovacích prostředlů hudby, poezie a divadla v Burianově tvorbě 

dvacátých a třicátých let, Hudební věda 8, 1971, č. 3, s. 288-297. 
BALATKA, Antonín: Maryša jako opera (z hovorů s autorem a první dojmy z partitury), 

Telegraf (Moravská Ostrava), 8. 10. 1939, s. 8

J.B. [=Bartoš, Josef]: Eine neue tschechische Oper, Prager Prese 25.5. 1928, s. 7. 
BĚLOHLÁVEK, Bedřich: Jaroslav jeremiáš. Doba-život-dílo, Praha: L. Mazáč 1935.
BĚLOHLÁVEK, Bedřich: Legenda o Josefovi, Právo lidum, 1.12. 1925, s.- 5
BĚLOHLÁVEK, Bedřich. Povodeň hlouúosti, Praha: Dobrýá edice, 1926.
BĚLOHLÁVEK, Bedřich: Před východem slunce, Praha, Dobrá edice. 1925.

BLATTNÝ, Ctibor: Konstrukce hudedebních forem, Tam-tam, září říjen, 1925, č. 3, s. 3-
7-
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BLATTNÝ, Ctibor: V pozadí hudby. Několik rozhovorů o hudbě. Praha: B. Kočí 1919.
JIRÁK, Karel Boleslav K.B. J: mezinárodní festival moderní hudby v SieněI, Národní 

osvobození 15.9. 1928, s. 4.

K.B.J. : Obnovený Mastičkář Náriodní osvobození25.5., 1928, s. 4.
HÁJEK, Jiří: Otazník nad jedním představením Rudé právo, 26.9., 1947, s. 2.

HONZL Jindřich: Za novým smyslem hry o Maryši, Národní divadlo, 24, 1948/49, č. 3, s. 
1-4.

[Bor, Vladimír] bor: Národní opera Burianova a její provedení Mladá fronta 5.5. 1946, S. 
3 

Volek Jaroslav: Na okraj Burianovy Maryše, Rytmus 10, 1946, č. 8, s. 13-15.

Vycpálek Vratislav: E.F. Buriana Mistr Ipokras Signál 1, 1928, č. 5. S. 154.
Třeštík, Vladimír: Maryša od E.F. Buriana, Národní osvobození 5.5. 1946, s. 5. 

Sekundární :
ADÁMEK, Jiří: Théâtre musical. Divadlo poutané hudbou. Praha, Akademie múzických 

umění v Praze 2010.

BRABEC, Jiří: "Zrod české poválečné avantgardy." In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny 
nové moderny. Praha, Academia 2010, s. 350‒365.

BUTLER. Judith: Trampoty s rodom, Bratislava: Aspekt 2014.
ČERNÝ František a kol: Dějiny českého divadla IV, Praha Academia 1983.
ČERNÝ Václav: Staročeský mastičkář, Rozpravy Československé akademie věd Praha 

ČSAV 1955.
DVOŘÁK, Jan: K počátkům české divadelní avantgrady a její dramnaturgie (1923-1928), 

disertační práce, Filozofická fakulta Uni Palackého, Olomouc 1976.
ECKSTEIN, Pavel: Burianova Maryša, Hudební rozhledy 24, 1971, č. 4, 154-155.

GREBENÍČKOVÁ, Růžena K tazv. Ohrenphilologie , Literatura fikční světy, český 
spisovatel 1995.

GROSSMAN Jan: Analýzy, Praha Československý spisovatel 1991,
GROSSMAN, Jan: 25 let světelného divadla, Acta scenographica 1961, č. 8, s. 141-146.
EFFENBERGER, Vratislav: Realita a poesie. Praha, Mladá fronta 1969.

FISCHER-LICHTE, Erika: Estetika perfomativity. Bratislava: Na konári,
HECZKOVÁ, Libuše: "(Ženské)tělo zdravé…" In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny 

nové moderny 2: Lomy vertikál. Praha, Academia 2014, s. 301‒303.

JAKOBSON, Roman: O realismu v umění, Poetická funkce, Praha H a H 1995, s. 138-
144.

JOCHMANOVÁ, Andrea: "Voiceband." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář 
české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 403‒410.

MATHAUSER, Zdeněk: Umění poezie: Vladimir Majakovskij a jeho doba. Praha, 

Československý spisovatel 1964.
OBST, Milan ‒ SCHERL, Adolf: K dějinám české divadelní avantgardy. Praha, 

Nakladatelství Československé akademie věd 1962.
PACLT, Jaromír: "Doslov." In: Burian, Emil František (ed. J. Paclt): Nejen o hudbě. 

Texty 1925‒1938. Praha, Supraphon 1981.
PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Praha, Academia 2010.
PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Praha, Academia 

2014.
PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2004.

SPURNÁ, Helena: "Voiceband jako originální příspěvek Emila Františka Buriana 
českému meziválečnému divadlu." In: KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitas 
Palackianae Olomucensis. Philosophica ‒ Aesthetica XXVII. Olomouc, Univerzita 

Palackého v Olomouci 2004, s. 99‒106.
SRBA, Bořivoj: Poetické divadlo E. F. Buriana. Praha, Státní pedagogické 
nakladatelství 1971.

SRP, Karel: Karel Teige a typografie. Praha, Akropolis 2009.
VOJVODÍK, Josef: "Abeceda." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české 

avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 63‒73.
VOJVODÍK, Josef: "Stavba a báseň." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář 
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české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 341‒348.
VOJVODÍK, Josef: "Ultrafialové obrazy." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): 

Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 379‒392. 

WIENDL, Jan: "Řád nového života a tvorby." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan 
(eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 285‒304.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Fenomén F. X. Š.

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kritická aktivita, jakou představuje přes čtyřicet let Šaldových polemických zápasů, je 
jedním z charakteristických rysů modemí české společnosti a její kultury. Mohutnost jeho
zjevu často zastiňovala kontext jeho tvorby, její historickou situaci i výkony 
přinejmenším souměřitelné. Je proto namístě nejen znovu otevírat význam jednotlivých
iniciativ spjatých se Šaldovými texty, analyzovat poměr proměnlivých a konstantních 
složek jeho myšlení, ale pokusit se zdůvodnit dlouhověkost šaldovského fenoménu včetně 
jeho významu pro českou literární a uměleckou historiografii. Lze bez nadsázky 
konstatovat, že Šálda má pro české kritické myšlení obdobný význam jako Masaryk pro 
českou vzdělanost a politiku v širokém smyslu. Seminář se zaměří na vybrané aspekty 
tohoto významu jako otevřené výzvy dějepisu české literatury, který - paradoxně 
(příznačně) - nedispónuje současnými komplexními monografiemi podobných 
formativních zjevů a jejich dlouhého života. Prostřednictvím soustavnějšího setkání s
rozlohou a intenzitou modernistického kriticismu je možno porozumět smyslu kritického 
životního názoru vůbec a jeho dnešní aktuálnosti především.

Témata:
F. X Š. v proudu času  - recepce, aktualizace, stereotypy 
Neklidná povaha; Mladé zápasy 
Experiment 
Mocnosti životní
Víra a hodnoty kulturní
Dějiny stylu 
Problém náboženský a problém narodní
Revoluce a nesmrtelnost 
Úkol vzdělanců a společenské angažmá

Studijní literatura 

Základní: 
Základní literaturu předmětu srov. výběrově in D. VOJTĚCH: F.X. Šalda. Lexikon české literatury 4/I, S-T. 
Hlavní redaktor L. Merhaut, Academia 2008, s. 540 – 560 
A dále ve sborníku „Na téma umění a život“. F.X. Šalda 1867 – 1937 – 2007. Ed. T. Kubíček, L. Merhaut, J. 
Wiendl, Brno 2007. 

Prameny
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F. X. ŠALDA:
Boje o zítřek (6.vyd. in Soubor díla F. X. Š. sv. 1, Melantrich l948, ed. J. Mukďovský; 9. vyd., Nakladatelství 
lidové noviny 2000, ed. E. Macek a M. Špirit) 
Duše a dílo (5. vyd. in Soubor díla F. X. Š. sv. 2, Melantrich 1947,ed. F. Vodička) 
Kritické projevy 1-13, in Soubor díla F. X. Š. (1949_1963) 
Studie o umění a básnících. Soubor díla F. X. Š. sv. 9 (Melantrich 1948, ed. J. Pistorius) 
Studie z české literatury. Soubor díla F. X. Š. sv. 8 (Čs. spisovatel 1961, ed. Rudolf Havel) 
Šaldův zápisník  1-9 (1928 - 1937)

Bibliografie: 
Jiří PISTORIUS : Bibliografie díla F. X. Šaldy (Melantrich 1948, Š. dílo do 1937)
Emanuel MACEK: Bibliografie F. X. Š. od roku 1928 do současnosti, in F. X. Š.: Z období Zápisníku 2. Ed. E. 
Macek, Odeon 1988, s. 669 – 754
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu. Eliška Krásnohorská poetická, politická a hudební.

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Libuše Heczková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz se soustředí na osobnost Elišky Krásnohorské. Sleduje ji v jejích různých aktivitách: 

od operních libret po založení dívčího gymnázia Minerva. 

Skrze osobnost Krásnohorské se studenti budou seznamovat se některými literárními 

směry a polemikami druhé poloviny 19. století: romantismem, realismem, modernismem 

a bude také sledovat širší zasazení literárního života do kontextu vývoje české kultury v 

druhé polovině 19. století, seminář se proto bude zabývat spory o Smetanu, Uměleckou 

besedou a ženským hnutím. Dalším cílem je výuka práce s prameny: korespondencemi, 

časopisy. 

Tematické okruhy:

1.    Libreta Elišky Krásnohorské: Richard Wagner a Bedřich Smetana

2.    Ženský výrobní spolek a Ženské listy

3.    Liberální feminismus. John Stuart Mill.

4.    Umělecká beseda

5.    Spory Osvěty a Lumírovců

6.    Problém realismu

7.    Česká moderna

8. Ženské vzdělávání a vývoj českého ženského hnutí do počátku republiky

Studijní literatura 

Základní:
Básnické spisy E. Pechové-Krásnohorské. 4 sv. (Praha: J. Otto, 1920-1925)
Výbor z díla I. Básně a libreta (ed. Zdeněk Pešat, Praha: SNKLHU, 1956)
Výbor z díla II. Studie, kritiky a paměti (ed. Zdeněk Pešat, Praha: SNKLHU, 1956)

Vzpomínky:
Vzpomínky na Annu Sázavskou (Praha: Politika, 1925)

Co přinesla léta I, II. (ed. Ferdinand Strejček, Praha: Vaněk & Votava, 1928)
Literární konfese (ed. Ferdinand Strejček, Praha: Jihočeské nakladatelství Bratří Římsové 

v Blatné za spolupráce Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen a spolku Minerva, 
1947)
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Ze vzpomínek Elišky Krásnohorské (usp. a dosl. Karel Krejčí, Praha: Československý 
spisovatel, 1950)

Dopisy:
Eliška Krásnohorská a Bedřich Smetana vzájemná korespondence. Uspořádal Mirko 

Očadlík (Praha: Topič, 1940)
Karolina Světlá: Z literárního soukromí II, Vybrané spisy Karoliny Světlé, sv. 8 (ed. J. 

Špičák, Praha: SNKLHU, 1959)

Vybraná sekundární literatura:
Československé studentky let 1890-1930. Almanach na oslavu čtyřicátého výročí založení 

ženského studia Eliškou Krásnohorskou, redakcí Albíny Honzákové (Praha: Ženská 
národní rada a spolek Minerva, 1930)

Arne NOVÁK: Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo (Praha: František 
Borový, 1938) →in A. N.: Česká literatura a národní tradice (Brno: Blok, 1995, s. 
341-423)

Mirko OČADLÍK: Hubička, kritické vydání libreta (Praha: Společnost Bedřicha Smetany, 
Vesmír, 1942)

Eliška Krásnohorská. K stému výročí narození. 57. ročenka dobročinného komitétu 
v Brně, Chudým dětem, Pavla Antošová. (ed.) (Brno: Pokorný, 1947)

Mirko OČADLÍK: Eliška Krásnohorská, in M. O.: Smetanovi libretisté (Praha: 
Melantrich, 1948)

Přemysl PRAŽÁK: Smetanovy zpěvohry, sv. 3, sv. 4 (Praha: Za svobodu, 1948)

Anna KELLNEROVÁ: Mickiewiczův Pan Tadeáš a Eliška Krásnohorská, in Pocta Fr. 
Trávníčkovi a F. Wollmanovi (Ant. Grund, An. Kellner a Jos. Kurz eds., Brno: 

Seminář pro slovanskou filologii při filosofické fakultě Masarykovy university 
nákladem Komenia v Brně, 1948)

Milan MALÝ: Eliška Krásnohorská libretistka B. Smetany, disertační práce, KU Praha 
1950.

Hana JECHOVÁ: Překlady z Mickiewicze a Eliška Krásnohorská, Slavia 25, 1956, č.1, 

20.5., s. 37-56.
Zdeněk PEŠAT: Předmluva, in Eliška Krásnohorská: Výbor z díla I (Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956, s. 5-19)

Ludevít PROCHÁZKA: Slavná minulost české hudby (Praha: Státní nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění, 1958)

Zdeněk VOKURKA: Ještě k vavřínům Smetanovy Hubičky. [Netištěný dopis Bedřicha 
Smetany], Opus musicum 2, 1970, č. 7, s. 198-203

M. SUCHÁ, M. ULČOVÁ: Plzeňské počátky libretistické spolupráce Elišky 

Krásnohorské s Bedřichem Smetanou, in Bedřich Smetana, Plzeň 1840-1843 (ed. 
Miloslav Bělohlávek, Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1974, s. 97-118)

Jaroslava JANÁČKOVÁ: Spor o ženskou sílu (Před padesáti lety zemřela Eliška 
Krásnohorská), Český jazyk a literatura 27, 1976/1977, č. 4, prosinec 1976, s. 180-

182
Václav HOLZKNECHT: Bedřich Smetana. Život a dílo (Praha: Panton1979/1984)
Drahomíra VLAŠÍNOVÁ: Eliška Krásnohorská (Praha: Melantrich, 1987)

Rudolf PEČMAN: Pojetí Richarda Wagnera u Otokara Hostinského a Františka Pivody, 
Richard Wagner-Natinalkulturen-Zeitgeschichte. Colloquium, 2.-4. 10. 1995, Brno 

(ed. Petr Macek, Brno: Masarykova Univerzita, 1996)
Marie BAHENSKÁ: Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století (Praha: Slon/Libri, 2005)

Marta OTTLOVÁ: Bedřich Smetana a Richard Wagner. Malá úvaha na staré téma, in 
Richard Wagner a česká kultura (ed. P. Petráněk, Praha: Národní divadlo, 2005, s. 
221-258)

Libuše HECZKOVÁ: Píšící Minervy. Kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha: FF 
UK, 2010)

Eva KALIVODOVÁ: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu 
v životě literatury (Praha: Karolinum, 2010)
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Marie BAHENSKÁ, Libuše HECZKOVÁ, Dana MUSILOVÁ: Iluze spásy, České 
feministické myšlení 19. a 20. století (České Budějovice: Veduta 2012)

Slovníková hesla:
KRÁSNOHORSKÁ, Eliška, Pazdírkův hudební slovník naučný, II. Část osobní, sv. první 

A-K (red. Gr. Černušák, Vl. Helfert, Brno: Pazdírek, 1937, s. 575)
*[=Bohumír Štědroň]: Krásnohorská, Eliška, Československý hudební slovník osobností 

a institucí, díl I., (ed. Gracián Černušák, Vladimír Helfert, Praha: Státní hudební 

vydavatelství 1963, s. 737)
zp [=Zdeněk Pešat]: Eliška Krásnohorská, Lexikon české literatury (vedoucí redaktor 

Vladimír Forst, Praha: Academia, 1993, s. 939-944)

jf [=Jiří Fukač]: Deklamace, Slovník české hudební kultury (ed. Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, 
Praha: Supraphon 1997, s. 144-146)

lk [= Lenka Kusáková]: Eliška Krásnohorská, Hudební divadlo v českých zemích. 
Osobnosti 19. století (ed. Jitka Ludvová, Praha: Divadelní ústav-Academia, 2006, s. 
280-283)
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Close Reading: Básnické dílo Otokara Březiny

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Básnické dílo Otokara Březiny bývá často vnímáno jako "nesrozumitelné": nejen pro 
lyriku básníka Tajemných dálek platí myšlenka Petera Szondiho: "co slova znamenají, 
ukáže se teprve jejich zvláštním užíváním, které nejdříve uniká rozumění". V semináři 

půjde o proniknutí (do) této "nesrozumitelnosti" Březinových básní jejich pozornou a 
soustředěnou četbou, zaměřenou právě na to, co je podstatou jejich stále silného 

estetického působení: mimořádně bohatá obraznost, na níž se výrazně podílí básníkova 
mytopoetika, v moderní české poezii jedinečná. Půjde mj. o pokus odpovědět na dvě 
stěžejní otázky: jakým způsobem a jakými prostředky přetváří básník ve svém díle 

skutečnost světa a tím ji znovuobnovuje? Jakým způsobem se v Březinově poezii 
realizuje jeden z klíčových experimentů moderny vůbec: sebe-konstrukce prostřednictvím 
řeči a psaní. Zároveň půjde o to ukázat, v čem spočívá nejvlastnější "drama" symbolismu 
jako patrně poslední syntetizující epochy evropské kultury přelomu 19. a 20. století, v níž 

se do té doby nebývalá absolutizace estetična stává programem, přímo konstantou 
symbolistické moderny, její představy modernosti. Nejde však jen o nějakého společného 
jmenovatele generačního "prožitku" nebo obrazu světa. Jde o specifický stylový typ 

symbolistické poetiky, který může platit univerzální spojovací článek všech symbolismů. 
Ukáže se, že síla Březinovy obraznosti zaručuje jeho básnickému dílo stále se obnovující 
estetickou působivost i za hranicemi symbolistické moderny.

Studijní literatura 

Základní:
Březinovská literatura je velmi rozsáhlá, již v roce 1971 vydal Jaromír Kubíček 
bibliografii Otokar Březina. Soupis literatury o jeho životě a díle (k dispozici také 
v digitální knihovně Moravské zemské knihovny). Zde uvádím pouze základní 
monografie:
FRAENKL, Pavel: Otokar Březina. Mládí a přerod. Genese díla. Melantrich: Praha 1937.

KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina 1892-1907. Logika jeho díla. Melantrich: Praha 1948.
VOJVODÍK, Josef: Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle 

Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Academia: Praha 2004.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Dějiny české a slovenské kinematografie A

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu 3 / 3 hod. 78 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Ivan Klimeš

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující
–

Stručná anotace předmětu

Přehledový přednáškový cyklus Dějiny české a slovenské kinematografie A doc. Ivana 
Klimeše je věnován začátkům kinematografie v českých zemích, dále se věnuje 
kinematografii protektorátní, válečné a poválečné a končí filmem konce 50. let.

Tematické okruhy:

1. Prehistorie a počátky českého filmu
2. Kinematografie Rakousko-Uherska; kino jako instituce a filmové představení

3. Česká kinematografie 20. let; česká filmová avantgarda; snaha o umělecký film
4. Nástup zvukového filmu a kinematografie 30. let

5. Film a hnutí na obranu republiky
6. Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava
7. Zestátnění kinematografie a filmová tvorba třetí republiky

8. Poúnorová kinematografie; geneze centralizované dramaturgie 
9. Český film první poloviny 50. let
10. Počátky české nové vlny
11. Dokumentární film 50. a 60. let

12. Animovaný film

Studijní literatura 

Doporučená:
ČESÁLKOVÁ, Lucie: Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let.  Praha: NFA 

2014.

KLIMEŠ, Ivan: Kinematograf: Věnec studií o raném filmu. Praha: Casablanca 2014.
KLIMEŠ, Ivan: Kinematografie a stat v českých zemích 1895–1945. Praha: FFUK 2016.
KLIMEŠ, Ivan – HEISS, Gernot: Obrazy času. Praha: NFA 2003.

SKOPAL, Pavel (ed.): Naplánováná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 
1960. Praha: Academia 2012.

SZCZEPANIK, Petr: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální 
kultura 30. let. Brno: Host 2009.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Dějiny české a slovenské kinematografie B

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 3 / 3 hod. 78 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Ivan Klimeš

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Přehledový přednáškový cyklus Dějiny české a slovenské kinematografie B navazuje na 
přednášky doc. Ivana Klimeše Dějiny české a slovenské kinematografie A. časové 
pokrývá období od 60. let do současnosti.

Tematické okruhy:
1. Česká a slovenská nová vlna I, 

význam FAMU, intimistické jádro: Forman-Passer-Papoušek, oživující proudy v 
tematice a stylu, obraz společnosti „zrubu“.

2. Česká a slovenská nová vlna II, 

reflexivní, parabolické a impresivní tendence v československé nové vlně
3. Česká a slovenská nová vlna III, 

slovenská „sekce“ Nové vlny a slovenský film 60. až 80. let

4. Nástup a průběh tzv. normalizace v českém filmu, výměna vedení Čs. filmu, 
personální čistky tvůrčích profesí, osudy tvůrců Nové vlny, proměna struktury ve 

FS Barrandov, nová dramaturgie a ideologie 
5. Hraná tvorba 70. a80. let,

žánrová a tematická omezení, tzv. konsolidovaní tvůrci a klasikové ve službách 

normalizace, tvorba „pozůstalých“ z Nové vlny, ztížený nástup nových generací, 
film pro děti a mládež, proces politického uvolňování v druhé polovině 80. let

6. Dokumentární film 70. a 80. let, 
autorský dokumentární film 70. let, útočiště pro tvůrce Nové vlny, poetika a 

témata Jana Špáty, fenomén žen-dokumentaristek, nařízená témata a jejich 
autorská transformace, populárně naučné filmy, dokumentární film ve službách 
prorežimní propagandy

7. Transformace českého filmu po roce 1989,
státu a kinematografie po r. 1989, filmová legislativa, privatizace, proměna 

filmové produkce a distribuce, proměna technologie natáčení a prezentace filmů 
(elektronická média, digitalizace), vývoj filmového trhu a prostředí festivalů, 
vliv EU

8. Český filmová tvorba po roce 1989,
tendence – žánry – témata, tvorba režisérů různých generací, fenomén 
exploatačního filmu, postmoderna a reflexe Nové vlny

9. Dokumentární, alternativní a experimentální film po roce 1989, 
rozvoj dokumentárního filmu po roce 1989, produkční specifika, Karel Vachek a 

„generace Jihlava“, další významné osobnosti českého dokumentu; alternativní a 
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experimentální film 
10. Vývoj českého animovaného filmu 70. až 90. let,

autorský animovaný film 70. a 80. let, fenomén Jan Švankmajer, generace 

absolventů VŠUP 80. let a KAT 90. let
11. Československá televize do roku 1989, 

technologické možnosti, organizační východiska, kulturně-politická objednávka, 
dramatická tvorba, významné osobnosti

12. Vývoj televizního vysílání v ČR po roce 1989, 
transformace a rozvoj producentských aktivit ČT, nástup privátních vysílatelů a 
důsledky, technologické změny, proměna stylů a žánrů televizní tvorby. 

Studijní literatura 

BAREŠOVÁ, Marie – Cz Dvořáková, Tereza: Generace normalizace. Ztracená naděje 
českého filmu? Praha: NFA 2017.

BÍLEK Petr A.: James Bond a Major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram:  
Pistorius Olšanská 2007.

BÍLEK, Petr A., Činátlová, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy 

normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.
BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír: Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 6 -11.

BOČEK, Jaroslav: Kapitoly o filmu. Praha: Orbis 1968.
BREN, Paulina: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. 

Praha: Academia 2013.

BŘEZINA, Václav: Lexikon českého filmu. Praha: Cinema 1996.
BUCHAR, Robert: Sametová kocovina (dvd nebo kniha). Brno: Host 2001.

CIESLAR, Jiří: Kočky na Atalantě. Praha: Akademie múzických umění 2003.
Cinepur 85 (leden 2013): téma Transformace kinematografií regionu střední Evropy po 

roce 1989.
ČESÁLKOVÁ, Lucie (ed.): Generace Jihlava. Brno: Větrné mlýny 2014.
Český hraný film IV-VI, 1961-1993. Praha: NFA 2004-2010.

ČULÍK, Jan: Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. 
Brno: Host 2007.

DAVID, Ivan: Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva. Nová beseda 2015.
FRANC, Martin – Krátká, Lenka: Dějiny AMU ve vyprávěních. Praha: AMU 2017 /části 

věnované FAMU/.

HALADA, Andrej: Český film devadesátých let.  Praha: NLN 1997
HULÍK, Štěpán: Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu 

Barrandov (1968–1973). Praha: Academia 2011.
Iluminace 9, 1997, č. 1 – tematické číslo věnované normalizaci v československé 

kinematografii.
LIEHM, Antonín J.: Ostře sledované filmy. Praha: NFA 2001.
LUKEŠ, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart 2013.

Nová nová vlna? Praha: NFA 2002, s. 39-69.
PEŇÁS Jiří: Deset procent naděje. Výbor z publicistiky 1995-2001. Nakladatelství 

Dokořán, 2002.
POŠ, Jan: Výtvarníci animovaného filmu. Praha: Odeon 1990.
PŘÁDNÁ, Stanislava – Škapová, Zdena – Cieslar, Jiří: Démanty všednosti. Český a 

slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně. Praha: Pražská scéna 2002.
SKUPA, Lukáš: Vadí – nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA 2016.

STANKOVIČ, Andrej: Co dělat, když Kolja vítězí? Praha: Triáda 2008.
SZCZEPANIK, Petr: Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc 1945–1970. 

Praha: NFA 2016.

MARTIN Štoll: Český film. Režiséři – dokumentaristé. Praha: Libri 2009.

VORÁČ, Jiří: Český film v exilu. Brno: Host, 2004 /kapitoly z dějin po roce 1968/.
Zpráva o české kinematografii. Praha: OHSP/OMA MK ČR 199X-2010 /knihovna NFA, 

část on-line aj./.
ŽALMAN, Jan: Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. 
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Praha: Národní filmový archiv 1993.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Opera a film

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Ivan Klimeš

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Na konkrétních příkladech filmů, osobností a historických etap v kontaktech mezi 
hudbou, konkrétně jejím operním žánrem, a filmem kurz ukáže, jakým způsobem se 
ubírala komunikace mezi dvěma uměleckými médii, jak byla tato komunikace recipována 

publikem a teoreticky reflektována. Kurz se mimo jiné bude ptát na otázky: „Co se stane 
s operou při adaptování do filmové či televizní podoby?“, „Byly provedené změny 

legitimní a zdařilé?“, „Proč se některé opery adaptují do filmové či televizní podoby 
snadněji než jiné?“ nebo „Jak byla adaptováním ovlivněna původní koncepce opery?“
Stejně tak bude sledovat i opery jako současný alternativní obsah, který se dostává do kin. 

Při všech těchto „relokačních“ procesech se nejen výrazně proměňuje divácká zkušenost, 
ale zároveň se obě vstupní média vzájemně prolínají a proměňují se jejich formální a 
kompoziční prostředky – jak ve výstavbě prostoru (do nějž vstupuje i prvek výtvarný, 
scénický a architektonický), tak i v rovině herecké (mění se podoba figurace a gestiky). 

Kurz bude zakončen “workshopem”, ve kterém studenti předvedou vlastní komentované 
ukázky, ke kterým je kurz inspiroval. 

Studijní literatura 

CITRON, Marcia J.: Opera on Screen. New Haven – London: Yale University Press 
2000.

COOKE, Mervyn: Dějiny filmové hudby. Praha: Václav Žák – Casablanca &

Nakladatelství AMU 2011. 
ČERNÍČEK, Jan: Hudba k filmu Marketa Lazarová. In: Petr Gajdošík (ed): Marketa 

Lazarová. Studie a dokumenty. Praha: Casablanca 2009, s.107-149. 
KLIMEŠ, Ivan: Člověk a stroj v biografu. Filmové představení v němé éře. Iluminace 5, 

1993, č.1, s. 45-72. 
MATZNER, Antonín – Jiří Pilka: Česká filmová hudba. Praha: Dauphin 2002.
monotematické číslo časopisu Iluminace 2013/1, věnované tématu Opera a film.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Dějiny animovaného filmu

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 4 / – hod. 52 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních
výsledků

Zk Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. MgA Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem přednáškového cyklu je společné prozkoumání základních oblastí dějin českého 
animovaného filmu. Díky digitální technologii se tato část české kinematografie stává 
znovu přístupnější veřejnosti. Pojďme společně objevovat základní historické, 

společenské, institucionální a politické kontexty dějin českého animovaného filmu, 
nejznámější postupy a nejvýznamnější autorské osobnosti. Součástí kurzu budou také 2 

exkurze do studia klasické animace a postprodukčního digitálního studia. 

Studijní literatura 

Český animovaný film I 1920-1945. Praha: NFA 2012. Vč. DVD.

DUTKA, Edgar: Scenáristika animovaného filmu. Praha: NAMU 2012 (3. vyd.).
KAČOR, Miroslav – PODHRADSKÝ, Michal – MERTOVÁ, Michaela: Zlatý věk české 

loutkové animace. Praha: Animation People - MF 2010.
Monografie výrazných tvůrců českého animovaného filmu (Dodalovi, Jiří Brdečka - vč. 

DVD, Karel Zeman, Jiří Trnka, Jan Švankmajer, Břetislav Pojar aj.).
Katalogy festivalů animovaného filmu (Anifilm, Anifest, PAF).



89

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Český dokumentární film

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Magda Španihelová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz se zaměří na historii českého dokumentárního filmu v evropském kontextu, bude 
sledovat jeho možné podoby, formy a formáty. Neopomine však ani současnou produkci 
dokumentárních filmů – a za účasti hostů bude sledovat vývoj současného dokumentu. 

Kurz bude přehledový, přesto však mu nebude chybět ani seminárně teoretický rámec. 
Studenti budou v průběhu kurzu číst teoretické statě, které se zaměří na možnost výrazu 

dokumentárního filmu, budou o nich vést diskusi a aplikovat je na sledované snímky.
Cílem kurzu není pouze podat historický přehled vývoje českého dokumentárního a 
nonfikčního filmu, ale zamýšlet se i nad možnostmi jeho analýzy. Výstupem bude  

libovolná analýza dokumentárního snímku o rozsahu 5-7 normostran. 

Studijní literatura 

ČESÁLKOVÁ, Lucie: Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let.  Praha: NFA 

2014.
ČESÁLKOVÁ, Lucie (ed.): Generace Jihlava. Brno: Větrné mlýny 2014.

GAUTIER, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
MAZIERSKA, Ewa: Eastern European cinema: Old and new approaches’, Studies in 

Eastern European Cinema', vol. 1, No 1, 2010, pp. 5-16.
NICHOLS, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha 2010.
SZCZEPANIK, Petr: Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc 1945–1970. 

Praha: NFA 2016.
ŽALMAN, Jan: Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. 

Praha: Národní filmový archiv 1993.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Kamera

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Tento kurz prozkoumává hranice filmu a dovoluje sledovat tak, co vlastně je/může být 
pohyblivý obraz a co lze vnímat jako jeho specifikum. Kurz se zaměří zejména na 
vizuální stránku filmu a audiovizuálních médií a bude zkoumat vztah mezi statickým 

(technickým) obrazem/otiskem/reprodukcí a jeho rozpohybovanou podobou, vztah 
fotografie a filmového záznamu/pohyblivého obrazu. Kurz bude akcentovat postavu 

kameramana a jeho výrazové možnosti; zaměří se na vývoj filmového řemesla, jednotlivé 
stylové prostředky a postupy. Bude však rovněž sledovat kameru jako teoretický nástroj, 
performativní gesto či prostředek narace. Kurz se tedy bude pohybovat na hranici 

jednotlivých médií, ale i historie a teorie.

Jádrem kurzu bude série přednášek, avšak ty budou doplněny o aktivní seminární práci. 
V průběhu kurzu dostanou studenti základní studijní literaturu, přičemž bude požadována 

její znalost, aby mohla být po přednáškách vedena debata o jednotlivých tématech. 
V průběhu semestru pak frekventanti dostanou dva úkoly – napíší jednu písemnou práci 

(o délce 1-2 normostrany) a na konci budou prezentovat krátký referát, jehož zadání bude 
upřesněno na kurzu. Výstupem z kurzu bude písemná práce o délce 5-7 normostran, která 
se bude týkat libovolného tématu souvisejícího s náplní kurzu.

Studijní literatura 

BARTOŠEK, Luboš: Muži za kamerou. Historický nástin kameramanské práce v českém 
a slovenském hraném filmu. Praha: Československý filmový ústav 1984.

BEACH, Christopher: A Hidden History of Film Style. Cinematographers, Directors, and 
the Collaborative Process. Oakland, California: California University Press 2015.

BECKER, Howard S.: Art as Collective Action. American Sociological Review 39, 1974, 
č. 6, s. 767–776.

BELLOUR, Raymond: Between-the-Images. JRP 2012.

CÍSAŘ, Karel (ed.): Co je to fotografie? Herrmann a Synové 2004.
DELEUZE, Gilles: Film 1: Obraz-pohyb. Praha 2000.

DELEUZE, Gilles: Film 2: Obraz-čas. Praha 2006.
DOANE, Mary Ann: The Emergency of Cinematic Time. Harvard University Press 2002.
FRIEDBERG, Anne: The Virtual Window. MIT Press 2009.
GUIDO, Laurent – Lugon, Olivier (eds.): Between Still and Moving Images. John Libbey 

Publishing 2012.



91

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

MULVEY, Laura: Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image. London 2006.
PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Praha 2009.
RODOWICK, David: The Virtual Life of Film. Harvard University Press 2007.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Český film a popkultura 60. let

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 4 / – hod. 52 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Stanislava Přádná

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cyklus přednášek zaměřený na významné období šedesátých let v minulém století formou 
vybraných tematizovaných průhledů do společenských a kulturních oblastí s jejich 
uměleckými i populárními trendy.

Studijní literatura 

BOČEK, Jaroslav: Kapitoly o filmu. Orbis, Praha 1968.
Bruselský sen: Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 

1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha 2008. (sborník)
ČERNÝ, Jiří: Zpěváci bez konzervatoře. Čs. spisovatel, Praha 1966.
Cinepur 2002, č. 22 (číslo věnované čsl. nové vlně)
Činoherní klub 1965-2005. Brána, Praha 2006.
HLAVÁČKOVÁ, Konstantina: Móda za železnou oponou. Grada, Praha 2016.

JUST, Vladimír: Proměny malých scén. Mladá fronta, Praha 1984.
KNAPÍK, Jiří – Franc, Martin: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých 

zemích 1948–1967. Academia, Praha 2011.
LIEHM, A. J.: Ostře sledované filmy. NFA, Praha 2001.
PŘÁDNÁ, Stanislava – Škapová, Zdena – Cieslar, Jiří: Démanty všednosti. Pražská 

scéna, Praha 2002.
ŠKVORECKÝ, Josef: Všichni ti mladí muži a ženy. Horizont, Praha 1991.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Současný středoevropský dokument

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / 2 hod. 52 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Magda Španihelová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem kurzu je přiblížit současnou dokumentární tvorbu zemí střední Evropy. Kromě 
představení ústředních osobností, témat, trendů, formálních přístupů či nastíněním 
produkčního zázemí jednotlivých kinematografií nás budou zajímat vzájemné vazby, 
odlišnosti a regionální specifika. Geografická afinita zemí doprovázena dějinnými 
událostmi vymezují určité imaginární hranice teritoria. Co je to střední Evropa? Tento 
problematický pojem má co dočinění právě s geopolitickými událostmi 20. století. Země 
ležící nejen "ve středu" starého kontinentu, ale také a především na politické hranici 
Východu a Západu, mají potřebu vymezovat se a vyčlenit se z tohoto "tradičního", 
nicméně umělého rozdělení, jenž je přetrvávajícím důsledkem Studené války. Společně 
sdílený prostor a část společné historie zde figurují jako základní elementy formulující 
specifickou identitu integrující malé odlišné středoevropské národy. Po pádu Železné 
opony však do té doby převažující politickou sounáležitost zemí střídá zdůraznění 
geograficky podmíněné kulturní vazby. Do jaké míry ovlivňuje pojem střední Evropy 
produkční i distribuční praxi malých kinematografií? Existuje něco jako středoevropský 
dokument?

Tematické okruhy: 
1. Co je to střední Evropa? 

2. Visegrádská čtyřka: od politického paktu je kulturní 
3. Současná dokumentární tvorba zemí ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, 

Rakouska 
4. Střed Evropy na severu: Otázka pobaltských zemí 
5. Koprodukce, distribuce a filmové festivaly střední Evropy

Studijní literatura 

ANDERSON, Benedict: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. 
Praha 2008

CABADA, Ladislav: Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň 
2010.

DVORNÍK, František: Zrod střední a východní Evropy: Mezi Byzancí a Římem. Praha 

2006.
GAUTIER, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.

HUGH Seton-Watson: The "Sick Heart" of Modern Europe : The Problem of the 
Danubian Lands. Seattle 1975. 

IMRE, Anikó (ed.): A Companion to Eastern European Cinemas. Wiley-Blackwell, 2012
IMRE, Anikó: East European Cinemas. New York 2006.
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IORDANOVA, Dina: Cinema of the Other Europe. 2003.
MAZIERSKA, Ewa: Eastern European cinema: old and new approaches’, Studies in 

Eastern European Cinema', vol. 1, No 1, 2010, pp. 5-16.

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha 2010.
POSPÍŠIL, Ivo: Střední Evropa a Slované. Brno 2006

TRÁVNÍČEK, Jiří (ed.): V kleštích dějin: střední Evropa jako pojem a problém. Brno 
2009.

VYKOUKAL, Jiří: Visegrád: Možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha 2003.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Úvod do divadelní vědy pro neoborové studenty

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 6

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. Petr Christov, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Studenti budou seznamování se specifiky dramatického umění. Kurz bude věnován 

základním pojmům divadla, specifickým oblastem oborového zájmu a základním otázkám 

vědeckého zkoumání oboru teatrologie. Seminář bude koncipován nejen jako prostor pro 

získávání informací, nýbrž zejména jako diskuse nad průběžně čtenými odbornými (i 

uměleckými) texty, skrze něž si studenti budou moci osvojit stěžejní principy zkoumání 

divadla. 

Studijní literatura 

ARISTOTELES: Poetika

DIDEROT, D.: Herecký paradox

NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby

HUIZINGA, J.: Homo ludens

CAILLOIS, R.: Hry a lidé

BROOK, P.: Prázdný prostor

Brecht B.: Myšlenky

ZICH O.: Estetika dramatického umění
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Teorie divadla a dramatu pro neoborové studenty

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. Petr Christov, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář má poskytnout posluchačům základní teoretický přehled o teorii divadla a 

dramatu od Aristotela po současnost. Kurz je založen na analýze konkrétních teoretických 

textů a využití pro pochopení divadla a dramatu.

Studijní literatura 

ARISTOTELES. Poetika

BHARATHA. Natyashastra

ZEAMI. The Art of Noh Theatre.

Denis DIDEROT. Herecký paradox.

Otakar ZICH. Estetika dramatického umění.

Jiří VELTRUSKÝ. Příspěvky k teorii divadla.

Jan CÍSAŘ. Člověk v situaci.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Dějiny českého divadla pro neoborové studenty

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 4

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. Petr Christov, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz seznamuje s hlavními vývojovými proudy a stěžejními jevy české divadelní kultury, 
s její periodizací, problematikou a specifičností jednotlivých historických etap, vůdčími 
osobnostmi a kulturním kontextem. Nedílnou součástí kurzu je též osvojení základní 
odborné i pomocné literatury a práce s ní.

Studijní literatura 

Petr BOGATYREV. Lidové divadlo české a slovenské. Praha 1940.
Fr. ČERNÝ a kol. Dějiny českého divadla II – IV.  Praha 1969, 1977, 1983. (Vybrané 
kapitoly.) 
Fr. ČERNÝ. Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci. Praha 1978. 
František ČERNÝ, Eva KOLÁROVÁ. Sto let Národního divadla. Praha 1983.
Jindřich ČERNÝ.  Osudy českého divadla po druhé světové válce, Praha 2007.
Divadlo v Kotcích. Sborník. Praha 1992. Red. Fr. Černý.
Alice DUBSKÁ. Dvě století českého loutkářství. Praha 2004. 
Vladimír JUST.  Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla 1945 – 1989 nejen 
v nejen v datech a souvislostech. Praha 2010. 
Věra PTÁČKOVÁ. Česká scénografie XX. století, Praha  1982.
Česká divadla, encyklopedie divadelních souborů. Red. Eva Šormová.
Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. Red. Jitka Ludvová.
Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Red. Alena 
Jakubcová.   



98

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Performance Analysis

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 6

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz se soustředí na analýzu představení současné české/pražské divadelní scény. 
Studenti navštíví vybraná divadelní představení. Charakter představení se různí: 
neverbální divadlo, loutkové divadlo, divadlo pracující s textem apod. Studenti dostanou 
skripty v angličtině. Každý student si hradí lístky individuálně, průměrná cena lístku je 50 
– 160 Kč. Divadelní představení probíhají ve večerních hodinách, obvyklé začátky jsou 
v 19:00, 19:30, 20:00.

Předmět je vyučován v anglickém jazyce. 

Studijní literatura Literatura bude přestavena v průběhu semestru. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Highlighting Czech Theatre

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 6

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz se zaměřuje na textovou analýzu vybraných českých divadelních her. Od studentů se 
vyžaduje, aby přečetli všechny vybrané texty, které jsou dostupné i v angličtině. Texty 
budou dostupné online v prostředí Moodle.

Předmět je vyučován v angličtině.

Studijní literatura 

Spice Merchant
Karel Sabina-Bedřich Smetana. Bartred Bride
Mrštík brothers. Marysha.
Karel Čapek. Makropoulos Secret
František Langer. Periphery.
Josef Topol. The End of Shrovetide.
Josef Topol. Cat on the Rails.
Václav Havel. The Garden Party.
Václav Havel. Audience.
Václav Havel. Largo Desolato.
Petr Zelenka. Tales of Common Insanity.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Teatrologická exkurze I

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 4 hod. 52 kreditů 2

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky exkurze

Další požadavky na studenta

Student zpracuje jednak písemnou zprávu (rozsah 1-2 str.) o svých aktivitách, o jejich 
podobě, rozsahu, formě (vč. případných odkazů na svou aktivní tvorbu, ukázek aj.) a 
zároveň písemnou práci (cca 3-5 str.), v níž zhodnotí navštívenou akci (např. formou 
recenze/í, eseje, apod.)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. Petr Christov, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 33%.

Vyučující

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Nedílnou součástí studia divadla je i praktický kontakt s divadelní praxí a realitou 
divadelního provozu. Předmět mohou studenti splnit zejména následujícími způsoby:
- absolvováním exkurze vypsané a organizované KDV (dle aktuální nabídky);
- aktivní účastí na vybraném divadelním festivalu/konferenci tuzemském či zahraničním; 

Aktivní účastí se rozumí např. tvůrčí spolupráce na realizaci festivalových zpravodajů, 
psaní recenzí, komentářů apod., aktivní účast na konferenci (s příspěvkem i bez) apod. 
Svou konkrétní volbu (nejedná-li se o akci organizovanou katedrou) student konzultuje s 
vedoucím KDV.

Studijní literatura 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Teatrologická exkurze II

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 4 hod. 52 kreditů 2

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Zk Forma výuky Exkurze

Další požadavky na studenta

Student zpracuje jednak písemnou zprávu (rozsah 1-2 str.) o svých aktivitách, o jejich 
podobě, rozsahu, formě (vč. případných odkazů na svou aktivní tvorbu, ukázek aj.) a 
zároveň písemnou práci (cca 3-5 str.), v níž zhodnotí navštívenou akci (např. formou 
recenze/í, eseje, apod.)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. Petr Christov, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 33%. 

Vyučující

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Nedílnou součástí studia divadla je i praktický kontakt s divadelní praxí a realitou 
divadelního provozu. Předmět mohou studenti splnit zejména následujícími způsoby:
- absolvováním exkurze vypsané a organizované KDV (dle aktuální nabídky);
- aktivní účastí na vybraném divadelním festivalu/konferenci tuzemském či zahraničním; 
Aktivní účastí se rozumí např. tvůrčí spolupráce na realizaci festivalových zpravodajů, 
psaní recenzí, komentářů apod., aktivní účast na konferenci (s příspěvkem i bez) apod. 
Svou konkrétní volbu (nejedná-li se o akci organizovanou katedrou) student konzultuje s 
vedoucím KDV.

Studijní literatura 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Praktická cvičení z pravopisu

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je prezence, aktivní účast na seminářích, plnění průběžných 
domácích úkolů a úspěšné absolvování zápočtového testu (minimálně 70% správnost).

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 33%. 

Vyučující

PhDr. Ana Adamovičová 
Mgr. Jana Dolenská

Stručná anotace předmětu

Základním cílem předmětu je procvičit pravopisné jevy s vysokou chybovostí vyskytující se u jinojazyčných 
mluvčích (např. vybraná vyjmenovaná slova, prefixy s-/z-, shoda několikanásobného podmětu s přísudkem, 

psaní cizích slov, psaní velkých písmen apod.). Jádro semináře tvoří psaní kompozic, jejichž témata pokrývají 
základní funkční styly. K nácviku byly vybrány základní slohové postupy (zpráva a oznámení, vypravování, 
popis, výklad, úvaha) a následující žánry: dopis, recenze, sloupek, stížnost, charakteristika, úvaha a 

přednáška. 

Tematické okruhy:
1. mezilidské vztahy, 

2. sociální politika,
3. média, 

4. umění, 
5. životní prostředí,
6. normativní systémy (náboženství, morálka, právo),

7. občan a úřady,
8. národnostní problematika (rasizmus, xenofobie),

9. limity a výhody uměleckého překladu,
10. stratifikace našeho národního jazyka, 
11. globalizace,

12. vlastnosti národů, etnik.

Studijní literatura 

Základní: 

ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. (2008): Současná stylistika. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny.

DEBICKÁ, A. (2005): Stylistické analýzy a interpretace. Stylistická cvičení. Ústí nad 
Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 

KALANDRA, F. - ONDRÁŠOVÁ, K. - STRAKOVÁ, H. (2004): Pravopis nejen pro 
školu I. Brno: Masarykova univerzita. 

KALANDRA, F. - ONDRÁŠOVÁ, K. - STRAKOVÁ, H. (2006): Pravopis nejen pro 
školu II. Brno: Masarykova univerzita. 

STYBLÍK, V. A KOL. (2010): Cvičení z pravopisu pro větší školáky. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství. 
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Doporučená:

ČECHOVÁ, M. A KOL. (2003): Čeština - řeč a jazyk. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 

KRAUS, J. (2009): Rétorika a řečová kultura. Praha: Univerzita Karlova.

KROBOTOVÁ, M. (2003): Cvičení z české stylistiky. Olomouc: Univerzita Palackého.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Praktická cvičení z morfologie

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, 
docházka, úspěšné napsání polosemestrálního a závěrečného testu (průměr z obou testů 
min. 75 %)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 50%.

Vyučující

PhDr. Ana Adamovičová

Stručná anotace předmětu

Seminář volně navazuje na přednášky z funkční morfologie a seminář z formální 
morfologie. Výuka  má za cíl zmapovat a dále procvičit nejobtížnější jevy české 
morfologie, deklinaci a konjugaci jak teoreticky, tak hlavně prakticky. Po vymezení 
disciplíny se soustavně probírají paradigmatické třídy ohebných slov: podstatná jména, 
přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa. 
Po absolvování kurzu by se studenti měli lépe orientovat v morfologickém systému 
češtiny. Měli by hlavně prakticky lépe zvládnout nejen rozlišení slovních druhů a určení 
gramatických kategorií u jmen a sloves, či skloňování a časování, ale také obtížnější jevy 
morfologie jmen (např. kolísání v rodě, skloňování vlastních a přejatých jmen, různé 
výjimky, dublety, varianty) a morfologie sloves (nepravidelná slovesa, tvoření příčestí 
trpného, vidové dvojice ap.) Důraz se přitom především klade na systém jako celek a na 
frekventované jevy.   

Studijní literatura 

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny, Praha: Karolinum
ČECHOVÁ M. a kol. (1996): Čeština – řeč a jazyk, Praha: ISV 

HAVRÁNEK, B. - JEDLIČKA A. (1996): Stručná mluvnice česká, Praha: Fortuna 
(vydání upravené dle Pravidel českého pravopisu z r. 1993)

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny

PETR, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví, Praha: Academia
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Praktická cvičení z lexikologie

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 33%.

Vyučující

PaedDr. Ilona Starý Kořánová 
PhDr. Ana Adamovičová

Stručná anotace předmětu

Seminář se zabývá způsoby tvoření slov a slovotvornou stavbou slova. Speciální 
pozornost je věnována derivaci, morfematickému rozboru a příslušnosti derivátu k 
určitým sémantickým okruhům. Prioritním předmětem zájmu je způsob tvoření 

českých sloves a substantiv (v menší míře pak adjektiv, zájmen a adverbií). Pro výuku 
jinojazyčných mluvčí je důraz kladen na automatizaci hláskových alternací a na spojení 

konkrétních slovotvorných prostředků s významem derivátu. 

Tematické okruhy:

1. substantiva (tvoření sufixy od různých slovních druhů, tvoření prefixy od 
substantiv, obyvatelská jména, přechylování, deminutiva, významové 

rozdíly odvozenin),
2. verba (tvoření ze substantiv, faktitiva, kauzativa, slovesné prefixy, změna 

vidu prefigací a pomocí sufixů),
3. adjektiva (tvoření ze substantiv, adjektiva označující velkou a malou míru, 

tvoření adjektiv z adverbií, deverbativa),

4. ukazovací zájmena, 
5. adverbia (tvoření adverbií z adjektiv, zájmenná derivace).

Studijní literatura 

Základní: 

ČECHOVÁ, M. A KOL. (2003): Čeština - řeč a jazyk. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství. 

ČERMÁK, F. (2010): Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

HAUSER, P. (1986): Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 

TRNKOVÁ, A. (2004): Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. 
Praha: Institut sociálních vztahů.

Doporučená:

ČECHOVÁ, M. A KOL. (2003): Čeština - řeč a jazyk. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství. 

ČERMÁK, F. (2010): Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

ČEJKA, M. (1992): Česká lexikologie a lexikografie. Praha: Akademia.

HAUSER, P. (1992): Cvičení z lexikologie a syntaxe. Brno: Masarykova univerzita. 
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KROBOTOVÁ, M. (2003): Cvičení z české stylistiky. Olomouc: Univerzita Palackého.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Praktická cvičení z české syntaxe

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na přednáškách a cvičeních, soustavná 
domácí příprava, docházka, úspěšné napsání polosemestrálního a závěrečného testu 

(průměr z obou testů min. 75 %)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 33%.

Vyučující

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 
PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Stručná anotace předmětu

Na jednohodinovou přednášku tematicky navazuje hodina cvičení. Přednáška 

předpokládá aktivní participaci studentů, jejich samostatná vystoupení k jednotlivým 
tématům a pravidelnou domácí přípravu.

Cílem je jednak osvojení teorie valence a kolokace, jednak praktické zvládnutí 
probíraných valenčních a kolokačních struktur

Tematické okruhy:
Pojem valence, aktant, v. obligatorní a fakultativní, levovalenční a pravovalenční 

pozice
Slovesná valence. Valenční typy z hlediska hlavních sémantických tříd.

Valence substantiv. Substantivum abstraktní a konkrétní. Substantivum kvantitativní.
Valence adjektiv v predikátu a její typy.
Valence adverbií.
Korelace valence autosémantik.
Pojem kolokability.

Substantivum konkrétní a sloveso.
Substantivum abstraktní a sloveso.

Předložka a substantivum.
Předložka a zájmeno (různé funkce).
Adjektivum. A. deskriptivní, hodnotící, intenzifikační, restriktivní.

Atributiva tantum a predikativa tantum.
Pojem kolokability.

Kolokabilita slovesa. Substantivum a sloveso.
Sloveso a adverbium, adjektivum.
Kolokabilita adverbia. A. deskriptivní, hodnotící, intenzifikační, restriktivní.

Adverbium a propozice.
Kolokabilita číslovek, zájmen a ostatních slovních druhů.

Monokolokabilita. 
        Korelace přímé a nepřímé řeči.
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Studijní literatura 

ČERMÁK, František a HOLUB, Jan (2005) Syntagmatika a paradigmatika českého 
slova. I, Valence a kolokabilita. 3. vyd. Praha: Karolinum. 

ČERMÁKOVÁ, Anna (2009) Valence českých substantiv. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny. 

GREPL, Miroslav a KARLÍK, Petr (1998) Skladba češtiny. Olomouc: Votobia. 

KOPŘIVOVÁ, Marie (2006) Valence českých adjekiv. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny. 

LOPATKOVÁ, Markéta et al. (2008) Valenční slovník českých sloves. Praha: Karolinum. 

SVOZILOVÁ, Naďa (1997) Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých 

sloves. Praha: Academia. 

UREŠOVÁ, Zdeňka (2011) Valence sloves v Pražském závislostním korpusu. [Praha]: 
Ústav formální a aplikované lingvistiky
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu WriLab I

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři (3 osobní setkání), aktivní účast 
na chatu, nebo fóru (dle domluvy s vyučující a studenty) 1x týdně po dobu 60 minut a 
odevzdání 4 finálních písemných úkolů v prostředí Moodle.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podílí se na lektorování předmětu 
v prostředí Moodle. Podíl na výuce 50%.

Vyučující

PhDr. Ana Adamovičová

Stručná anotace předmětu

Cílem semináře je si aktivní nácvik vybraných stylistických žánrů písemné podoby 
jazyka. Kurz psaní se uskutečňuje v prostředí Moodle, které studentům umožňuje 
individuální práci na jednotlivých textech.  Tzv. blended course umožňuje řízené psaní, 
které probíhá v dílčích fázích. Pro jednotlivé fáze jsou v elektronickém kurzu připravena 
přípravná cvičení, která studentům napomáhají uvědomit si dílčí specifika žánrů, ale také 
procvičit gramatické formy spjaté s jednotlivými textovými útvary. V nabídce kurzu 
WriLabI jsou následující žánry spjaté s akademickým prostředím: 

L1: Anotace knihy
L2: Životopis
L3: PPT prezentace
L4: Formální žádost,
L5: Zpráva ze studijního pobytu
L6: Argumentační esej

Studijní literatura 

ČECHOVÁ, M. – CHLOUPEK, J. a kol. (1997): Stylistika současné češtiny. Praha: ISV.

ČECHOVÁ, M. a kol. (2000): Čeština – řeč a jazyk. 2. přepracované vyd. Praha: ISV.

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.

DANEŠ, F. a kol. (1997): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.

Kol. autorů (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny.

KRAUS, J. – HOFFMANNOVÁ, J. (2005): Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna.

RUß-MOHL, S. – BAKIČOVÁ, H. (2005): Žurnalistika. Praha: Grada.

SOCHROVÁ, M. (2012): Školní pravidla českého pravopisu. Praha: Fragment.

ŠANDEROVÁ, J. – MILTOVÁ, A. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských 

vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu WriLab II

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři (3 osobní setkání), aktivní účast 
na chatu, nebo fóru (dle domluvy s vyučující a studenty) 1x týdně po dobu 60 minut a 
odevzdání 4 finálních písemných úkolů v prostředí Moodle.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podílí se na lektorování semináře 
v prostředí Moodle. Podíl na výuce 50%.

Vyučující

PhDr. Ana Adamovičová

Stručná anotace předmětu

Seminář volně navazuje na WriLabI. Cílem semináře je si aktivní nácvik vybraných 
stylistických žánrů písemné podoby jazyka. Kurz psaní se uskutečňuje v prostředí 
Moodle, které studentům umožňuje individuální práci na jednotlivých textech.  Tzv. 
blended course umožňuje řízené psaní, které probíhá v dílčích fázích. Pro jednotlivé fáze 
jsou v elektronickém kurzu připravena přípravná cvičení, která studentům napomáhají 
uvědomit si dílčí specifika žánrů, ale také procvičit gramatické formy spjaté 
s jednotlivými textovými útvary. V nabídce kurzu WriLabII jsou následující žánry spjaté 
s akademickým prostředím: 

L1: Abstrakt
L2: Článek (Publicistický referát)
L3: Formální dopis
L4: Zpráva o projektu
L5: Recenze
L6: Výkladová esej

Studijní literatura 

ČECHOVÁ, M. – CHLOUPEK, J. a kol. (1997): Stylistika současné češtiny. Praha: ISV.

ČECHOVÁ, M. a kol. (2000): Čeština – řeč a jazyk. 2. přepracované vyd. Praha: ISV.

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.

DANEŠ, F. a kol. (1997): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.

Kol. autorů (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny.

KRAUS, J. – HOFFMANNOVÁ, J. (2005): Písemnosti v našem životě. Praha: Fortuna.

RUß-MOHL, S. – BAKIČOVÁ, H. (2005): Žurnalistika. Praha: Grada.

SOCHROVÁ, M. (2012): Školní pravidla českého pravopisu. Praha: Fragment.

ŠANDEROVÁ, J. – MILTOVÁ, A. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských 

vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Jevištní tvar jako prostředek výuky

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 50%. 

Vyučující

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Stručná anotace předmětu

Základní premisou semináře je učení prostřednictvím zkušeností, jež cizinci nabývají 
během činností založených na fikci a na rolové hře. Členové skupiny si díky společným 

prožitkům rozšiřují řečové schopnosti a dovednosti, poznávají mezilidské vztahy a obecné 
skutečnosti (např. sociokulturní zásady, dodržování řečové etikety apod.) V průběhu 
semestru probíhají tři po sobě jdoucí fáze. Pro každou etapu je charakteristický jeden 

typický záměr. 

Začátek kurzu spojujeme se seznamováním, tvoří se pracovní skupina a bezpečné 
prostředí. Důležitým úkolem je obeznámení studentů se základními technikami práce 

založenými na elementárním uplatnění dramatického prvku (např. živé obrazy, oční 
kontakt, práce s mimikou atd.) 

Druhá fáze se z hlediska lingvodidaktického týká především nácviku plynulosti projevu, 

po metodické stránce v aktivitách využíváme improvizací. Vyučovací jednotky často 
probíhají tak, že učitel zadá úkol menším skupinám, jejichž výsledky jsou nakonec 
ostatním prezentovány. 

V poslední třetí fázi se zaměřujeme na nácvik jazykové přesnosti ve vyjadřování. 
Nedílnou součástí této etapy je práce se scénářem, příprava a realizace divadelního 
představení, čímž dosahujeme vytyčených informativních cílů. 

Studijní literatura 

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. (2012): Jevištní tvar jako řešení jednoho 

lingvodidaktického problému ve 21. století. In: Čeština jako cizí jazyk VI., Materiály 

z VI. Mezinárodního sympozia o čeština v zahraničí. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze. 

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. (2014a): K vybraným parametrům rozvoje zvukové 

roviny prostřednictvím metody jevištního tvaru, In: V. ročník mezinárodní 

Masarykovy konference. Hradec Králové.

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. (2015a): K vybraným parametrům rozvoje gramatické 

roviny prostřednictvím metody jevištního tvaru. Nová čeština doma a ve světě, 2015 

(1), s. 61–72.

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. (2015b): K vybraným parametrům rozvoje lexikální 
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roviny prostřednictvím metody jevištního tvaru. In: Sborník příspěvků mezinárodní 

vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Hradec Králové.  

MACHKOVÁ, E. (1998): Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS.

MACHKOVÁ, E. (2002): Metodika dramatické výchovy. Praha: IPO.

VASQUEZ, M. (2008): Principy divadelní improvizace (v prostředí zápasů v divadelní 

improvizaci) (disertační práce). Brno: Divadelní fakulta JAMU.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Četba a rozbor moderní české poezie

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je: aktivní účast na seminářích, prezence, domácí příprava 
(četba a rozbor textů), samostatný celkový rozbor vybrané básně formou referátu.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem semináře je hlouběji seznámit studenty s tvorbou vybraných českých básníků 20. 

stol. (zejména J. Orten, K. Bednář, I. Blatný, M. Holub, K. Šiktanc, J. Hiršal, B. 

Grögerová, J. Zahradníček, B. Reynek, Z. Rotrekl, O. Mikulášek, V. Zykmund, L. 

Kundera., V. Fischerová, J. Suchý a další autoři dle zájmu studentů). Jejich ukázky 

z tvorby budou analyzovány po stránce motivické, jazykové, rytmické a kompoziční i 

s ohledem na patřičný literární směr či proud.

Tematické okruhy:
1. Ortenova generace

2. Skupina Ohnice

3. Katoličtí básníci

4. Básníci všedního dne

5. Skupina Ra

6. Konkrétní poezie

7. Zpívající básníci

8. Generace 90. let 20. stol.

Studijní literatura 

Základní:
HARÁK, I. (2010):  Býýýt odněkud: kritiky a studie k nové a novější české literatuře. 

Praha: Protis.
KOŽMÍN, Z. – TRÁVNÍČEK, J. (1998): Na tvrdém loži z psího vína: česká poezie od 40. 

let do současnosti. Brno: Books.

KOŽMÍN, Z. (1990): Umění básně: Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K 22a.
KŘIVÁNEK, V. (2007): Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 

1945-2000.  Brno: Host.

MED, J. (2006): Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře. Svitavy: Trinitas.
PIORECKÝ, K. (2011): Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia.
RAMBOUSEK, J. (2003): Nesoustavná rukověť české literatury. Praha: Torst.
ŠLAJCHRT, V. (2008): Putování pomezím: literární reflexe 1992-2007. Praha: Protis.
VOJVODÍK, J. – LANGEROVÁ, M. (2014):  Patos v českém umění, poezii a umělecko-

estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století. Praha: Argo.
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VOJVODÍK, J. – WIENDL, J. (2011): Heslář české avantgardy: estetické koncepty a 
proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta: Togga.

WIENDL, J. (2007): Vizionáři a vyznavači: k otázce sepětí řádu umění a života v české 
poezii první poloviny 20. století. Praha: Dauphin.

PUTNA, M. C. – BEDŘICH, M. (2010): Česká katolická literatura v kontextech: 1918-
1945. Praha: Torst.

Doporučená:
ČERVENKA, M. et al. (1990): Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do 

r. 1945. Praha: Československý spisovatel.
MENCLOVÁ, V. – VANĚK, V. a kol. (2005): Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri.

STAIGER, E. – VAJCHR, M. (2008): Poetika, interpretace, styl: výbor. Praha: Triáda.
IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. – ŘÍHA, J. (2013): Úvod do teorie verše. Prah: Akropolis.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Česká literatura ve filmu

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta

Přečtení 

Přečtení literárních předloh vybraných adaptací. Aktivní účast na seminářích a na 
diskuzích o dvou uměleckých zpracováních vybraných literárních a filmových předloh. 
Zpracování seminární práce.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář se zaměřuje na filmové adaptace českých literárních děl a na zprostředkování 
vztahů mezi literaturou a filmem. Úvodní přednáška studenty seznámí se soudobou 
teorií filmové adaptace a s formálními metodami jejího zkoumání. V průběhu seminářů 
bude také zdůrazněn výklad filmové adaptace jako typ kulturního dialogu reflektující 
soudobé vnímání zobrazované skutečnosti. V dílčích seminářích se studenti zaměří na 
výklad vybraných filmových adaptací, sledovány budou zvl. významové a formální 
posuny. Zvláštním aspektem interpretace bude diskuse o možných významových 
posunech interpretace díla v mateřských kulturách studentů.

Cílem semináře je seznámit studenty s filmovými adaptacemi významných českých literárních 
děl a diskutovat o estetických rozdílech dvou uměleckých ztvárnění.  

Studijní literatura 

Beyond adaptation : essays on radical transformations of original works. Edited by 
Phyllis Frus - Christy Williams. Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 2010. x, 
216. ISBN 9780786442232. 

DEBONA, Guerric. Film adaptation in the Hollywood studio era. Urbana: University of 
Illinois press, 2010. x, 195. ISBN 9780252077371. 

Redefining adaptation studies. Edited by Laurence Raw - Dennis R. Cutchins - James 
Michael Welsh. Lanham: Scarecrow Press, 2010. xiii, 182. ISBN 9780810872981.

SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální 
kultura 30. let. 1. vyd. Brno: Host, 2008. 536 s. Host. ISBN 978-80-7294-316-6. info

CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a 
filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. 
ISBN 9788072942602. info

The Cambridge companion to literature on screen. Edited by Deborah Cartmell - Imelda 
Whelehan. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 273. 
ISBN 9780521614863.

The literature/film reader : issues of adaptation. Edited by James Michael Welsh - Peter 
Lev. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. xxviii, 36. ISBN 9780810859494.

The literature/film reader : issues of adaptation. Edited by James Michael Welsh - Peter 
Lev. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. xxviii, 36. ISBN 9780810859494.

HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. 
ISBN 0415967953.

HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. 
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ISBN 0415967953.
DESMOND, John M. a Peter HAWKES. Adaptation : studying film and literature. 

Boston: McGraw-Hill, 2006. xii, 256. ISBN 007282204X.
Books in motion : adaptation, intertextuality, authorship. Edited by Mireia Aragay. 

Amsterdam: Rodopi, 2005. 289 s. ISBN 9042019573.
Literature and film : a guide to the theory and practice of film adaptation. Edited by 

Robert Stam - Alessandra Raengo. First published. Malden: Blackwell Publishing, 
2005. xiv, 359. ISBN 0631230556.

STAM, Robert. Literature through film : realism, magic, and the art of adaptation. 1st 
pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xvii, 388. ISBN 140510287X.

Tvořivé zrady : současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Edited by Petr 
Mareš - Petr Szczepanik. Vyd. v ČR 1. Praha: Národní filmový archiv, 2005. 500 s. 
ISBN 8070041196. 

MONACO, James. Jak číst film :svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, 
jazyk, dějiny, teorie. Translated by Tomáš Liška - Jan Valenta, Illustrated by David 
Lindroth. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 9788000014104.

CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. 
V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754.

MACUROVÁ, Alena a Petr MAREŠ. Text a komunikace : jazyk v literárním díle a ve 
filmu. Praha: Univerzita Karlova, 1993.

MRAVCOVÁ, Marie. Literatura ve filmu. Praha: Melantrich, 1990. ISBN 8070230622.
Film and literature : a comparative approach to adaptation. Edited by Wendell M. 

Aycock - Michael Schoenecke. Lubbock, Texas: Texas Tech University Press, 1988. 
ISBN 0-89672-159-0. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Úvod do literární historie pro cizince     

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Tomáš Vučka

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 50%. 

Vyučující

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Seminář seznamuje studenty se základním vývojem české literární historiografie a 
literární vědy v kontextu proměn a vývoje evropského literárně-historického bádání v 19. 
a 20. století. Cílem semináře je ukázat problematiku literární vědy na synchronní i 

diachronní ose a vytvořit tak teoretické, metodologicky podchycené pozadí pro samotné 
dějiny literatury, tj. pro kurzy, které seznamují studenty s konkrétními uměleckými 
proudy a směry, s konkrétními autory a jejich díly. Student by tak měl získat možnost 
sledovat nejen pohyb určitého literárního směru, literární školy nebo literárního období 
prostřednictvím původních textů, ale také sledovat onen pohyb na rovině proměn 

soudobého literárně-vědného bádání.

Tematické okruhy:
1. Metodologie literární historie: problémy, perspektivy, pojmy
2. Dějiny literatury a dějiny národní: literární historiografie na přelomu 18. a 19. 

století

3. Generální literatura a její univerzalita: pojetí literatury a literární historie v první 
polovině 19. století

4. Mezi evropskou a národní literaturou: odkaz generace Májovců, nová literární 

kritika
5. Pozitivismus a fyziognomie literatury ve druhé polovině 19. století
6. Srovnávací literární věda a perspektiva transhistorická
7. Literární historie jako diskurz filologický
8. Literární věda a ideologie: od avantgardy k socialistickému realismu

9. Strukturalismus a literární věda
10. Aktuální perspektivy a přístupy literární historiografie a literární vědy

Studijní literatura 

Základní:
BÍLEK, P.  – WIENDL, J. (2007): Literatura a kánon. Praha: FF UK
BLÁHOVÁ, K. – SLÁDEK, O. (eds., 2007): O psaní dějin: teoretické a metodologické 

problémy literární historiografie. Praha: Academia
BOURDIEU, P. (2010): Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole. Brno: Host 

CORBINEAU-HOFFMANNOVÁ, A. (2008): Úvod do komparatistiky. Praha: Akropolis
GLANC, T. (ed., 2003): Exotika: výbor z prací tartuské školy. Brno: Host
GUILLÉN, C. (2008): Mezi jednotou a růzností. Praha: Triáda
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HOMOLÁČ, J. (1996): Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum
HRABÁK, J. (1971): Literární komparatistika. Praha, SPN
MUKAŘOVSKÝ, J. (1971): Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý 

spisovatel
MÜLLER, R. - ŠIDÁK, P. (2012): Slovník novější literární teorie. Praha: Academia

NÜNNING, A. (2006): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host
PEŠAT, Z. (1998): Tři podoby literární vědy. Praha: Torst
POSPÍŠIL, I. (2000): Srovnávací literatura. Brno: CERM
POSPÍŠIL, I. (1998): Genologie a proměny literatury. Brno: FF MU
SEDMIDUBSKÝ, M. – ČERVENKA, M. – VÍZDALOVÁ, I. (eds, 2001): Čtenář jako 

výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host
SVATOŇ, V. (2009): Román v souvislostech času: úvahy o srovnávací literární vědě. 

Praha: Malvern
ŠALDA, F. X. (2000): Boje o zítřek: meditace a rapsodie. Praha: NLN
SLÁDEK, O. (ed., 2006): Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host
TUREČEK, D. (2009): Národní literatura a komparatistika. Brno: Host
WELLEK, R. (2005): Koncepty literární vědy. Jinočany, H & H

WOLLMAN, S. (1989): Česká škola literární komparatistiky: tradice, problémy, přínos. 
Praha. FF UK

ZAJAC, P. (2006): Mezi texty a metodami: národní a univerzální v české literatuře 19. 

století. Olomouc: Periplum
ZELENKA, M. (2012): Komparatistika v kulturních souvislostech. České Budějovice: 
Vlastimil Johanus



120

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Čtení z moderních českých dějin

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1-2 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v semináři, četba doprovodných odborných 
textů a krátká analýza vybraného autentického textu. 

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Jana Dolenská

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Seminář Čtení z moderních českých dějin prohlubuje a rozšiřuje poznatky ze studijního 
předmětu Přehled českých dějin. Studenti se zaměří na studium autentických dokumentů 
vztahujících se k moderním českým dějinám a prohloubí své znalosti o historickém vývoji 

novodobé české společnosti a rozšíří svoje znalosti odborné terminologie. Pozornost bude 
věnována nejen dějinám kulturním a politickým, ale i sociálním a hospodářským či 

dějinám každodennosti, důraz bude kladen na zachycení vzájemných souvislosti vývoje 
společnosti, kultury, politiky a ideologie. Důležitou součástí semináře bude také sledování 
vývoje českého jazyka a jeho proměn v různých historických obdobích.

Písemné prameny k jednotlivým uzlovým bodům nebo otázkám historického vývoje 
českých zemí v 19. a zejména 20. století budou nejen institucionální povahy, analýza 
bude zaměřena na také na dobovou publicistiku, korespondenci a memoárovou literaturu, 

výběrově budou studenti pracovat i s audiovizuálními materiály. Jednotlivé texty určené 
k analýze budou vybrány na základě odborného zájmu studentů semináře. Součástí 

domácí přípravy bude i četba odborných historických studií nebo jejich částí. 

Tematické okruhy:
1. Kulturní a jazykový program českého národního obrození – formování 

moderního českého národa
2. Češi a Němci v Rakousku-Uhersku – vzájemné kulturní a politické vazby
3. Česko-slovenské vztahy – vznik a rozpad Československa

4. Kultura a společnost demokratického Československa
5. Česká místa paměti – první a druhá válka

6. Život v totalitním státě – protektorát a léta padesátá
7. Zlatá šedesátá – socialismus s lidskou tváří 
8. Normalizace – komunisté a jejich odpůrci, šedá zóna

9. Československá cesta ke svobodě a demokracii

Studijní literatura 

Základní:
VESELÝ, Z. (2012): Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Professional 

Publishing.

KVAČEK, R. et al. (2005): Dvacáté století o sobě. Liberec: Dialog.
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KUKLÍK, J. – Hasil, J. (2000): Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: 
Karolinum.

HARNA, J. et al. (1992): České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály. 

Praha: Fortuna.
KVIRENC, J. – KUNSTOVÁ, E. (2006): České dějiny do roku 1914: historie v 

dokumentech. Liberec: Dialog.

Paměť národa (2000–2015) [online]. Cit. 2015-07-03. < http://www.pametnaroda.cz/>.
Moderní dějiny (2009–2015) [online]. Cit. 2015-07-03. <http://www.moderni-dejiny.cz/>.
Jeden svět na školách (2012) [online]. Cit. 2015-07-03. <https://www.jsns.cz/>.

Dotkni se 20. století (2015) [online]. Cit. 2015-07-03. <http://www.dvacatestoleti.eu/>.
Antologie ideologických textů, Cesta k listopadu 1989, Čítanka kolektivizace – Ústav pro 

studium totalitních režimů (2008–2014) [online]. Cit. 2015-07-03. 
<http://www.ustrcr.cz/cs/projekty>.

Doporučená: 

HAHNOVÁ, E. (2015): Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a
českých zemích. Praha: Academia.

RYCHLÍK, J. (2012). Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914–1992. 
Praha: Vyšehrad, ÚSTR.

CÍSAŘOVSKÁ, B. – PREČAN, V. (2007): Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Praha:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 

ČERNÝ, V. (1992): Paměti. 1938-1945, Křik Koruny české: náš kulturní odboj za války. 

Brno: Atlantis.
VANĚK, M.. – URBÁŠEK, P. (2005): Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew.

Praha: Prostor, 2005.
KOUDELKA, J. et al. (2008): Invaze 68. Praha: Torst.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
Přednesení ústního referátu v průběhu semináře.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 50%. 

Vyučující

Mgr. Jana Dolenská

Stručná anotace předmětu

Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století prohlubují a rozšiřují 
poznatky ze studijního předmětu Přehled českých dějin. Výklad se soustředí na vymezení 
uzlových bodů kulturně historického vývoje od národního obrození až po 90. léta 20. 
století s tím, že hlavní pozornost bude věnována vývoji kultury a vzdělanosti obecně a 

dále vývoji výtvarného umění, architektury, hudby, filmu a divadla, aby se tak vhodně 
doplňovaly znalosti a vědomí potřebných souvislostí s dějinami české literatury v daném 

období. Výklad se soustředí i na objasnění role vybraných osobností české kultury v jejím 
vývoji a na seznámení s dílčími jevy, které významným způsobem ovlivnily vývoj české 
společnosti. Ohled při výběru témat bude brán i na zájmy studentů.

Příklady vybraných kapitol:
1. role tzv. rukopisů v národním obrození a jejich vliv na další vývoj české kultury; 

zápas o pravost rukopisů;

2. kulturní a jazykový program národního obrození – Jungmann, Bolzano;
3. Karel Havlíček Borovský – demokrat i za cenu života;
4. stavba Národního divadla jako symbol národní emancipace;
5. Josef Hlávka – český mecenáš a vzorný poddaný;
6. česká a slovenská kultura 20. let 20. století;

7. česká kultura v období protektorátu Čechy a Morava;
8. kultura v zajetí totalitní moci;

9. Expo 58 v Bruselu – počátek zlatých šedesátých let v české kultuře;
10. nová vlna českého filmu;
11. česká kultura oficiální, oficiózní, exilová a kultura samizdatová a alternativní;
12. tzv. sametová revoluce.

Studijní literatura 

Základní:
MACURA, V. (1995): Znamení zrodu. Praha: H & H
URBAN, O. (1982): Česká společnost 1848 – 1918. Praha: Svoboda
ČERNÝ, F. (1977): Dějiny českého divadla III. Praha: Academia
ČERNÝ, F. – KOSOVÁ, L. (1983): Dějiny českého divadla IV. Praha: Academia

KVAČEK, R. (1983): Umění proti fašismu. Praha: Československý svaz protifašistických 
bojovníků

KUKLÍK, J. – HASIL, J. (2000): Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: 
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Karolinum

Doporučená:
MAREK, J. (1998): Česká moderní kultura. Praha: Mladá fronta

HARNA, J. (1994): Hlavní tendence proměn české kultury v letech první československé 
republiky. In: kol., Přednášky z XXXVI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: 
Univerzita Karlova

HASIL, J. (1995): Vývoj české hudby v první Československé republice. In: kol., 

Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Pražská 
imaginace, s. 209–219

HASIL, J. (1997): Česká kultura po roce 1989. In: kol., Přednášky z XL. běhu Letní školy 

slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, s. 140–187
HASIL, J. (1997): Opera Národního divadla - zvláště po roce 1968. In: kol., Přednášky z 

XXXIX. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, s. 163–204
ANTONENKO, O. – HASIL, J. – HASILOVÁ, H. – LOBUR, N – PALAMARČUK, O. 
(2010): Kultura českého národa – tradice a současnost. Lvov: Nakladatelství Lvovské 
národní univerzity Ivana Franka
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Historická geografie středoevropského prostoru

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Posluchači v předmětu získají základní přehled o historické geografii, ale také o 
kartografii nebo topografii. Pozornost bude věnována zejména středoevropskému 
prostoru, ale částečně i dalším oblastem. Předpokládá se sepsání seminární práce nebo 

referátu.

Studijní literatura 

Stanisław ARNOLD: Geografia historyczna Polski. Warszawa 1951.

František ČAPKA: Územní vývoj českého státu. Brno 2000.
František HONZÍK: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.
Viktor Kornelijevič JACUNSKIJ: Historická geografie jako vědní obor. Praha 1957. 
Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: 2008.
Karel KUCHAŘ: Naše mapy odedávna do dneška. Praha 1958.

Eva SEMOTANOVÁ: Historická geografie českých zemí. Praha 2002.
Eva SEMOTANOVÁ: Kartografie v historické práci. Praha 1994.  

Eva SEMOTANOVÁ: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha 2001.
Zbyněk SVITÁK: Úvod do historické topografie českých zemí. Brno 2014.
Otto ZWETTLER. Historická geografie světa. I. Evropa (5.–17. století). Brno 1992
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Proměny jazyka a česká literatura

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 1 / 1 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky přednáška / seminář

Další požadavky na studenta
PPřečtení vybraných literárních děl či úryvků z nich. Seminářní práce v podobě jazykové 
analýzy vybraného díla. Aktivní diskuse v semináři.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je zvyšování citlivosti studentů vůči jazykovým jevům a jejich funkcím 
v rámci literárních děl, resp. uvědomění si tzv. funkčního zatížení jazykových prostředků.   
Cílem přednášek je upozornit na funkční zatížení jazykových prostředků z jednotlivých 
rovin jazyka, tj. fonetické, morfologické, lexikální, ale také syntaktické. V seminářích 
budou analyzovány vybrné texty a diskutována jazyková specifika těchto text.

Tematické okruhy:
Témata seminářů nejsou fixní a mohou být proměňována. 

1. Rysy mluvenosti 
2. Obecná čeština 
3. Role spisovnosti 
4. Záznam nestandardních fonetických rysů promluv ve vybraných dílech. 
5. Záznam prvků dialektů ve vybraných dílech. 
6. Specifické morfologické rysy 
7. Specifické rysy syntaktické stavby 
8. Proměny slovesných vazeb 

Studijní literatura 

Základní: 
ČERMÁM, F. (2014) Jazyk a slovník. Praha: Karolinum. 
HORÁLEK, K. (1975) Účelnost v jazyce. SaS, r. 36, č. 1, s. 60 – 62. 
MARTINCOVÁ, O.  a kol. (1998) Nová slova v češtině I.  Praha: Academia. 
MARTINCOVÁ, O.  a kol. (2004) Nová slova v češtině II. Praha: Academia. 
SGALL, P; HRONEK, J. (1992) Čeština bez příkras. Praha: HaH.
SGALL, P.; HRONEK, J.; STICH, A.; HORECKÝ, J. (1992) Variation in Language. 

Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistics. Amsterdam, Benjamin.
ŠTÍCHA, F. (1989) Význam a konkurence v syntaxi. Praha: UK. 

Prameny: 
Budou doporučeny na začátku semináře. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Základy evropské literatury a kultury

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Přednáška

Další požadavky na studenta
Pravidelná a aktivní účast, studium předepsané primární literatury

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Tomáš Vučka

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Přednáška seznámí studenty s kořeny evropské literatury s přihlédnutím k obecnějším

kulturním, uměleckým, filozofickým a náboženským souvislostem, proudům a 

proměnám.V chronologicky sestavených tematických blocích tak bude představen vývoj 

starověké literatury od nestarší mimoevropské tradice ke kultuře antické, anticipující zrod 

raně křesťanského písemnictví. Výklad se bude opírat o četbu a analýzu relevantních 

textů v českém překladu. Přednáška bude vycházet nejprve ze sumerského, babylonského 

a mezopotamského písemnictví, zvláštní důraz bude kladen na tematické bloky věnované 

řecké a římské literatuře a kultuře. Podstatným tématem rovněž bude zrod judaismu, 

formování tóry a základu starozákonních textů, právě tak jako geneze křesťanství na 

pozadí judaistické, platónské (novoplatónské) a latinské římské tradice.

Tematické okruhy:

1. Mezopotámie, Babylonie, Sumer: mytologické okruhy (Gilgameš, Ištar, Dumuzi, 

Ereškigal)

2. Řecký epos: Homér a homérské zpěvy

3. Řecká tragédie a komedie: Sofoklés, Euripidés, Aischylos, Aristofanés

4. Řecká poezie: anakreontská poezie, Sapfó

5. Judaismus a formování textů Starého Zákona (tóra)

6. Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a 

východisek římské kultury (translace, adaptace jako pilíř římské civilizace)

7. Starořímský proud – zrození římského ideálu: Cato Censorius, Gnaeus Naevius, 

Quintus Ennius

8. Římská komedie

9. Mladořímská moderna a geneze intimní latinské lyriky (neotérikové): Catullus.

10. Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius.

11. Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius.

12. Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius.

13. Mezi platonismem, judaismem a křesťanstvím: Filón Alexandrijský, 

katechetická alexandrijská škola, gnóze, rukopisy od Mrtvého moře

14. Křesťanství: geneze biblických textů, evangelia a apokryfy

15. Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis 

16. Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius, Macrobius

17. Římští křesťané (Sv. Augustin, Sv. Jeroným)
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Studijní literatura 

Základní:
APULEIUS: Zlatý osel. Praha, Svoboda 1974.
Bible (Genesis, Exodus, Píseň Písní, Evangelium sv. Jana, Zjevení sv. Jana)

CAESAR: Zápisky o válce galské (vybrané pasáže). Praha, SNKLU 1964.
CATO CENSORIUS: O zemědělství (vybrané pasáže). Praha, SNPL 1959.
CATULLUS: Zhořklé polibky. Praha, Československý spisovatel 1980.
CICERO: Tuskulské hovory. Praha, Svoboda 1976.
EURIPIDÉS: Médeia. In: Euripidés: Trójanky a jiné tragédie. Praha, Svoboda 1978.

Epos o Gilgamešovi. Praha, Mladá fronta 1971.
HOMÉR: Odysseia (vybrané pasáže). Praha, Academia 2012.
KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata I., II., III. (vybrané kapitoly). Praha, 

Oikumené 2004, 2006
LUCRETIUS: O přírodě (vybrané kapitoly). Praha, Svoboda 1971.
Mýty staré Mezopotámie (vybrané kapitoly). Praha, Odeon 1977.
Novozákonní apokryfy: Neznámá evangelia, sv. I. (vybrané pasáže). Praha, Vyšehrad 

2006.
Oslavujme Bakcha: anakreontská poezie. Praha, Mladá fronta 1963.
OVIDIUS: Proměny (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

PETRONIUS: Satirikon. Praha, Svoboda 1971.
Písně z Lesbu. Praha, Československý spisovatel 2013.

PLAUTUS: Pseudolus. Kladno, J. Šnajdr 1946.
SOFOKLÉS: Král Oidipús. In: Sofokles: Tragédie. Praha, Svoboda 1975.
SOFOKLÉS: Antigoné. In: Sofokles: Tragédie. Praha, Svoboda 1975.

TERENTIUS: Kleštěnec. Praha, Odeon 1969.
VERGILIUS: Aeneis (kniha I-VI). Praha, Svoboda 1970.

VERGILIUS: Zpěvy pastýřské. Praha / Litomyšl, Paseka 2004.

Doporučená:
ARMSTRONGOVÁ, K.: Historie Bible. Praha, Slovart 2010.
ARISTOTELES: Poetika. Praha, Svoboda 1996.
CANFORA, L.: Dějiny řecké literatury. Praha, KLP 2009.
CONTE, G. B.: Dějiny římské literatury. Praha, KLP 2008.

BALABÁN, M.: Gilgameš: mytické drama o hledání věčného života. Praha, Vyšehrad 
2002.

FILÓN ALEXANDRIJSKÝ: O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti Boží. Praha, 

Oikumené 2001.
HORATIUS: De arte poetica / O umění básnickém. Praha, Academia 2002.
IUVENALIS: Satiry (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1972.
VON IVÁNKA, E.: Plato christianus. Praha, Oikumené 2003.
LUCANUS: Farsalské pole. Praha, Svoboda 1976.

MATOUŠEK, J.: Gnóze, čili Tajné učení náboženské posledních století pohanských a 
křesťanských. Praha, Herrmann & synové 1995.

ÓRIGENÉS Z ALEXANDRIE: O Písni písní. Praha, Herrmann & synové 2000.
PLATÓN: Symposion. Praha, Oikumené 2005.
PLATÓN: Hippias větší. Praha, Oikumené 2010.
PUTNA, M. C.: Órigenés z Alexandrie. Praha, Torst 2001.
QUINTILIANUS: Základy rétoriky. Praha, Odeon 1985.

SENEKA: O duševním klidu. Praha, Odeon 1999.
SUETONIUS: Životopisy dvanácti císařů (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

TERTULLIANUS: O hrách. Praha, Oikúmené 2004. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Čeština ve světě

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

V semináři se formou výkladu, referátu a diskuse probírají vybrané bázové otázky týkající 
se užívání českého národního jazyka vně jeho historického území, tedy jako jazyka 
přistěhovaleckého, kolonizačního. Probírá se zejména problematika emigrace, specifika 
českých krajanských komunit ve světě, podoby češtiny v diasporách ve vybraných 
oblastech. Rozebírá se jednak podoba různých zahraničních realizací češtiny (čeština 
americká, vídeňská, banátská, paraguayská aj.), jednak druhy a důsledky jazykového 
kontaktu češtiny s jazykovými kódy příbuznými i odlišnými. Pozornost se věnuje rovněž 
realizačním formám češtiny ze strany jinojazyčných mluvčích na území ČR.

Cílem předmětu je seznámit posluchače s různotvary českého jazyka, s historií i 
současností života a jazyka krajanských komunit v zahraničí, s typologií jazykových 
kontaktů češtiny a jazyků příbuzných i nepříbuzných, typologicky shodných i odlišných.

Tematické okruhy:
1. Uvedení do problematiky, základní pojmosloví (jazykový kontakt, substrát –

adstrát – superstrát, jazykový svaz, kreoi, pidgin, přistěhovalecký jazyk, atrofie, 
xenolingvistika aj.);

2. České komunity v zahraničí, druhy emigrace, kulturní expanze češtiny, čeští 

cestovatelé (E. Holub aj.);
3. Český jazyk v USA a v Kanadě

4. Český jazyk v Jižní Americe (Argentina, Brazílie, Paraguay)
5. Český jazyk v Rakousku a v Německu
6. Český jazyk v Polsku a v bývalé Jugoslávii

7. Český jazyk v rumunském Banátu
8. Český jazyk v Rusku a na Ukrajině

9. Český jazyk v dalších evropských zemích, v Austrálii
10. Česko-slovenské jazykové kontakty

11. Čeština jako jazyk druhý a cizí (specifika mluvy jinojazyčných uživatelů 
češtiny); jazyk reemigrantů

12. Výuka a uplatnění češtiny v zahraničí, lektoráty, Česká škola bez hranic, 
krajanská sdružení, zahraniční bohemistická pracoviště, periodika; aktuální 
otázky disciplíny
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Studijní literatura 

Výběr:
BALHAR, J. (1995) Jak mluví vídeňští Češi. Naše řeč, 78, s. 159-196.
BĚLIČ, J. (1959) Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslávii.  Slavica Pragensia I, 

Philologica, Praha: Univerzita Karlova, s. 59-75.
BĚLIČ, J.: Nástin české dialektologie. Praha, SPN 1972.

ČERMÁK, Fr.: Jazyk a jazykověda. Praha, Karolinum 2003.
ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc, Rubico 1998.

ECKERTOVÁ, E.: Kameny na prérii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003.
Encyklopedický slovník češtiny (P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová, eds.), Praha, 

Nakladatelství Lidové noviny 2007.
JAKLOVÁ, A.: Českoamerická periodika 19. a 20. století. Praha, Academia 2010.
JANČÁK, P.: Čeština v Ivanově Sele v Jugoslávii. Slovo a slovesnost, 32, 1971, s. 241-

257.
JANČÁK, P.: Jazykové svědectví o původu českého osídlení na Střelínsku u Vratislavi. 

Naše řeč, 77, 1994, s. 139-145.
JANČÁKOVÁ, J. – JANČÁK, P.: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Praha, 

Karolinum 2004.

KAPITOLY Z DĚJIN JAZYKOVĚDNÉ BOHEMISTIKY (J. Pleskalová – M. Krčmová 
– R. Večerka – P. Karlík, eds.), Praha, Academia 2007.

KOSATÍK, P.: České snění. Praha, Torst 2010.
KUČERA, K.: Český jazyk v USA. Praha, Univerzita Karlova 1989.
UTĚŠENÝ, S.: O jazyce českých osad na jihu rumunského Banátu. Český lid, 49, 1962, 

s. 201-209.  
VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě. Praha, Libri 2009.

ZAJÍCOVÁ, L.: Český jazyk v Paraguayi. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
2010. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Čeština v korpusech

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Aktivní účast v semináři při analýzách vybraných jazykových jevů.  Vypracování 
seminární práce analyzující jazyková data.

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 40%. 

Vyučující

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 
RNDr. Milena Hnátková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Náplní semináře je intenzivní analytická práce s korpusovými daty a společná diskuse o 

datech a vyvozených závěrech.  Studenti budou pracovat s různými korpusy ČNK  a 

pokusí se o vlastní zkoumání vybraných jevů, který mimo jiné zahrnuje i formulaci 

netriviálních dotazů, uvědomění si omezení vyplývajících pro analýzu jednak ze zadání 

dotazu, jednak ze samotných korpusových dat.  

Cíl má dva základní cíle, prvním cílem je podpořit u studentů užívání Českého národního 

korpusu jako zdroje pro vlastní učení se jazyku i pro jeho analytické zkoumání; druhým 

cílem je zvyšování čitlivosti vůči jazyku a jeho proměnám. 

Studijní literatura 

Doporučená:

CVRČEK, V. a kol. (2010). Mluvnice současné češtiny. Jak se píše a jak se mluví. Praha: 

Karolinum.

ČERMÁK, F. (2017) Korpus a korpusová lingvistika. Praha: Karolinum. 

ČERMÁK, F (ed.) (2011) Korpusová lingvistika Praha 2011. 2 Výzkum a výstavba 

korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 313−323.

CHLUMSKÁ, L.; RICHTEROVÁ, O. (2014)  Překladová čeština v korpusech. NŘ, r. 97, 

č. 4-5, s. (259 – 269. 

KOPŘIVOVÁ, M. (2008) Čeština v mluveném korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny. 

MARTINKOVÁ, M. (2014)  K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní 

lingvistice. NŘ, r. 97, č. 4-5, s. 270-285.

KŘEN, M. (2013) Odraza jazykových změn v synchronních korpusech. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Běžně mluvená čeština

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, 
docházka (tolerují se 3 absence za semestr), vypracování seminární práce, závěrečný test 
(65%)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Ana Adamovičová

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Kurz je zaměřen na seznámení studentů s širokým repertoárem běžně mluvených 

výrazových prostředků – fonetických, morfologických, lexikálních a syntaktických, 

typických pro každodenní neformální mluvu. Jejím jádrem je obecná čeština. Na 

seminářích se studenti dozví o její genezi, hlavních charakteristikách, o stavu bádání v 

dané oblasti, stratifikaci českého národního jazyka, jednotlivých jazykových varietách 

včetně nářeční situace na území ČR, různých stylech, strukturních a nestrukturních 

útvarech ap. Postupně jsou zmiňovány stěžejní práce zabývající se problematikou 

mluveného jazyka, řadu otázek a názorů zpracují studenti sami formou individuálních 

referátů. Otázky mluveného jazyka se v semináři probírají též prakticky: k oblíbeným 

cvičením patří změny kódu, tj. „pospisovňování“ autentického mluveného projevu, či 

naopak převodu psaného (spisovného) projevu do běžné mluveného.  

Tematické okruhy:

1. Úvodní přednáška, sylabus, základní literatura. Vlastní zkušenosti s mluveným 

jazykem

2. Stratifikace českého národního jazyka, standard a substandard, kodifikace, 

norma, úzus

3. Vývoj češtiny, dialekty a interdialekty, funkční přístup k jazyku; hlavní 

charakteristiky OČ. 

4. Pražský lingvistický kroužek a otázky jazykové kultury

5. Obecná a hovorová čeština; Běžně mluvený jazyk  

6. Jazykové kódy, tzv. střídání kódů, bádání H. Kučery

7. Další bádání v oblasti mluveného jazyka: 60. léta, 80. léta, korpusová lingvistika  

8. Přehled nářečí na území ČR 

9. Jazyková situace na Moravě

10. Funkční styly 

11. Nestrukturní jazykové útvary 

12. Cvičení – změny kódů
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Studijní literatura 

ADAMOVIČOVÁ, A. (2011): Běžně mluvená čeština a její frekvenční slovník, aneb Jak 
lidi v Praze dovopravdy mluvěj, In Přednášky z 54. běhu LŠSS. Praha: FFUK, s. 45-
62

CVRČEK, V. (2006): Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum
CVRČEK, V. (2007): Rozdíl mezi psanou a mluvenou češtinou – kde je místo obecné 

češtiny? In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006-2007, s. 171-179
ČERMÁK, F. (2002): Obecná čeština: je součástí české diglosie?, Přednášky z XLV. běhu 

LŠSS, Praha: UK, s. 23-37
HRONEK, J. (1972): Obecná čeština, Praha: UK
MINÁŘOVÁ, E. – ONDRÁŠKOVÁ, K. eds. (2004): Spisovnost a nespisovnost – zdroje, 

proměny a perspektivy, Brno: MU
SGALL, P. – HRONEK, J. (2014): Čeština bez příkras, Praha: Karolinum 

SGALL, P.: Čeština v běžném hovoru /online/, dostupný na 
www.http: //ufal.mff.cuni.cz/publications/year2002/sgall-mluvena_cestina.pdf

Mluvené korpusy:
ORAL 2013, http://ucnk.ff.cuni.cz/ORAL2013.html

Pražský mluvený korpus

Slovníky:

ČERMÁK, F. ed. (2007): Frekvenční slovník mluvené češtiny, Praha: Karolinum
HUGO, J, a kol. (2009): Slovník nespisovné češtiny, Brno: Maxdorf

Další významné práce budou zpracovány a prezentovány formou referátů.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Překladová cvičení

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky seminář

Další požadavky na studenta
Podmínkou splnění zápočtu je aktivní účast na cvičeních, průběžná práce na překladu 
vybraných textů, docházka, kompletní realizace překladu zadaného textu (článek, povídka 

ap.)

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 39%. 

Vyučující

PhDr. Ana Adamovičová

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí základních překladatelských postupů při 

překladu konkrétního publicistického, odborného a uměleckého textu. Student se zároveň 

prostřednictvím praktické překladatelské práce seznamuje s problematikou a úskalími 

běžnými pro proces překládání. Cvičné texty pro seminář jsou vybírány s ohledem na 

jazykovou vybavenost uchazečů kurzu (ruština, polština, srbština, chorvatština, angličtina, 

případně další mateřské jazyky uchazečů). Během společné práce studenti v hodinách 

srovnávají vlastní verze a varianty téhož překladu, různé překladatelské postupy, 

eventuálně jazykové a významové posuny, k nimž běžně dochází. Studenti se učí 

rozlišovat mezi čtením a porozuměním obsahu a jeho adekvátním převodem do cílového 

jazyka. 

Tematické okruhy:

1. Úvod do teorie překladu, sylabus kurzu

2. Různé názory a přístupy k přeložitelnosti textu. Vztah mluvnické stavby jazyka a 

struktury myšlení

3. Funkční přístup Pražského lingvistického kroužku, pojetí V. Mathesia, Z. 

Klemensiewicze; funkční ekvivalent 

4. Otázka přeložitelnosti a pochopení předlohy; adekvátnost; komunikační funkce 

překladu

5. Zvláštnosti gramatické stavby jazyků, nejčastější chyby při překládání z blízkého 

jazyka

6. Zvláštnosti gramatické stavby jazyků, tzv. nesouměřitelnost jazyků 

7. Překladatelovy postupy: transformace, transkripce, deskripce, konkretizace, 

generalizace, neutralizace, kalk, neologismus  

8. Různé stupně ekvivalence; rozsah sémantických polí

9. Tři fáze překladatelského procesu

10. Problematické oblasti: překlad názvu díla, toponym, vlastních jmen literárních 

postav, překlad reálií v uměleckém textu

11. Překlad poezie  

12. Kritika překladu



134

formuláře pro přípravu návrhu SP – srpen 2017

13. Rozbor vlastního překladu povídky (článku): jednotlivé přístupy, postupy, chyby

Studijní literatura 

HRDLIČKA, M. (2003): Literární překlad a komunikace, Praha: ISV 

KUFNEROVÁ, Z. – POLÁČKOVÁ, M. eds., (1997): Překládání a čeština, Jinočany: 
H&H

LEVÝ, J. (1998): Umění překladu, Praha: Ivo Železný
LEVÝ, J. (1996): České teorie překladu, Praha: Ivo Železný
Mounin G. (1992): Teoretické problémy překladu, Praha: Karolinum
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Aktuální otázky vývoje české mluvnice

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku.  Podíl na výuce 33%. 

Vyučující

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 
Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Seminář se zaměří na aktuální otázky vývoje české mluvnice, a to zejména v nejnovějším 

období. V tomto smyslu bude navazovat na povinný předmět Vývoj jazyka a nástin 

dialektologie. Studenti budou seznámeni s proměnami české mluvnice v závislosti na 

proměnách české společnosti v čase (např. zánik infinitivů na -ti, ev. -ci; zánik slovesných 

tvarů typu peku, umru; vyrovnání koncovek prézentu u 4. třídy slovesné apod.), změny na 

ose spisovnost – nespisovnost, postavení přechodníků v dnešní češtině, proměny české 

slovní zásoby, vliv angličtiny na dnešní češtinu apod. Ohled se bude brát i na zájem 

studentů o konkrétní problematiku.

Studijní literatura 

ČECHOVÁ, M. a kol. (2012): Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny
ŠTÍCHA, F. a kol. (2013): Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia
CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny I, Praha: Karolinum

PANEVOVÁ, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny II. Praha: Karolinum
HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. (1963): Česká mluvnice. Praha: SPN
ŠMILAUER, V. (1972): Nauka o českém jazyku. Praha: SPN
TRÁVNÍČEK, F. (1951): Mluvnice spisovné češtiny I, II. Praha: Slovanské nakladatelství 
Internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Produktivní dovednosti v kontextu SERRJ

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Přednáška

Další požadavky na studenta

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 50%.

Vyučující

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Přednášky představí produktivní řečové dovednosti na úrovni podle SERR. Podrobně se 
zaměří zvl. na úroveň B2, C1 a C2, a to včetně způsobů testování ve standardizovaných 
testech češtiny jako cizího jazyka. 
Představeny budou techniky zdokonalování řečových dovedností , evaluace a 
sebeevaluace u mluvčích na úrovni B2 a řízené postupy napomáhající přechodu do úrovně 
C. 
Studenti budou seznámeni s elektronickými nástroji na podporu produktivních dovedností 
dostupných na stránkách LearningApps.org a NearPod.com.

Studijní literatura 

COUNCIL OF EUROPE. Relating Language Examinations to the Common European 
Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment. (2009). Strasbourg: 
Language Policy Division. Available online at: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_en.pdf 

FIGUERAS, N., NOIJONS, J. (eds.) (2009). Linking to the CEFR levels: Research 

Perspectives. Arnhem: Cito, EALTA. 
KAFTANDJIEVA, F. (2004). Standard Setting. In Reference Supplement to the 

preliminary pilot vision of the manual for relating language examinations to the 

Common European Framework of Reference, Section B. Strasbourg: Language 
Policy Division. 

MARTYNIUK, W., (ed.)(2010). Aligning Tests with the CEFR: Reϔlections on Using 
the Council of Europe’s draft Manual. Cambridge: Cambridge University Press. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme 
a jak v jazycích hodnotíme. (2002). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

WEIR, C. J. (2005). Limitations of the Council of Europe’s Framework of reference 

(CEFR) in developing comparable examinations and tests. In Language Testing, 
22(3), 289–300.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Jazykový workshop

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

2-3 / LS

Rozsah studijního předmětu – / 2 hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Seminář

Další požadavky na studenta

Aktivní účast v semináři, účast na diskusi. Analýza vybraného jazykového jevu 
zpracovaná do podoby odborného článku a jeho prezentace s oporou o powerpointovou 

prezentaci/poster. 

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku. Podíl na výuce 50%.

Vyučující

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

Stručná anotace předmětu

V průběhu workshopu studenti zpracovávají vybraný jazykový jev, jehož výskyt a užití 
analyzují dle jeho povahy s použitím vybraných korpusů, výzkumné sondy, elicitace dat 
atp.  V průběhu semestru svá zkoumání průběžně diskutují a poskytují svým kolegům 
zpětnou vazbu. V závěru semestru prezentují svá zkoumání s oporou o powerpointovou 
prezentaci či poster. 

Cílem workshopu je podpořit studenty ve vlastním aktivním přístupu ke zkoumání jazyku 
a připravit je na vlastní konferenční vystoupení. Výstupem je odborný text. 

Studijní literatura 

BLATNÁ, R., ČERMÁK, F. (2005) Jak využívat Český národní korpus. Praha: NLN.

ČERMÁK, F. (2002) Research Methods in Linguistics; essential principles, based on a 

general theory of science. Praha: Karolinum.

ČERMÁK, F. (1993) Základy lingvistické metodologie. Praha: Karolinum. 

ČERMÁK, F. (2014) Jazyk a slovník. Praha: Karolinum.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Česko-slovenský jazykový kontakt

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

3 / ZS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Přednáška

Další požadavky na studenta
seminární práce

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Dohlíží na koncepci předmětu a výuku.

Vyučující

Marián Sloboda, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Kurz se na pozadí obecných otázek fungování jazyků v kontaktu, zejména těch blízce 
příbuzných, zabývá kontaktem mezi češtinou a slovenštinou. Zaměřuje se na otázku 
reprodukce česko-slovenského kontaktu v jeho jednotlivých dimenzích: Věnuje se 
postavení slovenštiny a právní i mimoprávní regulaci jejího užívání v České republice 
(sociální dimenze), jazykovým kompetencím ve vztahu ke slovenštině (kognitivní 
dimenze) a postojům ke slovenštině (afektivní dimenze). Přednáška dále představuje 
různé kontaktové jevy, které lze v česko-slovenské komunikaci pozorovat, a uvádí je do 
širších souvislostí historických a současných česko-slovenských jazykových vztahů a 
asymetrie v těchto vztazích.

Studijní literatura 

AUER, P. From codeswitching via language mixing to fused lects: Toward a dynamic 
typology of bilingual speech. International Journal of Bilingualism, roč. 3, 1999, č. 4, 
s. 309–332.

BAHTINA, D. – TEN THIJE, J. D. Receptive multilingualism. In: C. A. Chapelle (ed.), 
The Encyclopedia of Applied Linguistics. John Wiley and Sons, 2012, s. 4899-4904 

(online: http://www.jantenthije.eu/articles/).

BUDOVIČOVÁ, V. Semikomunikácia ako lingvistický problém. In J. Mistrík (ed.), 
Studia Academica Slovaca 16. Bratislava: Alfa, 1987, s. 49–66.

BUDOVIČOVÁ, V. Spisovné jazyky v kontakte (sociolingvistický pohľad na dnešný 
vzťah spisovnej češtiny a slovenčiny). Slovo a slovesnost, roč. 35, 1974, s. 171–181.

BUDOVIČOVÁ, V. Z konfrontačného štúdia češtiny a slovenčiny: Československý 
model dvojjazykovej komunikácie. In: Slavica Pragensia XVIII. Praha: FF UK, 1975.

MUSILOVÁ, K. – SOKOLOVÁ, M. Funkčnost česko-slovenských kontaktových jevů v 
současnosti. In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 223–229.

NÁBĚLKOVÁ, M. Closely related languages in contact: Czech, Slovak, "Czechoslovak". 
International Journal of the Sociology of Language, č. 183, 2007, s. 53-73.

NÁBĚLKOVÁ, M. Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. 
Bratislava/Praha: Veda / FF UK, 2008.

PALLAY, J. K terminológii bilingvizmu: dvojjazykovosť v slovenskej jazykovede. In: 

Štefánik, J. (red.), Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: AEP, 2005, s. 
71-74.
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SLOBODA, M. – NÁBĚLKOVÁ, M. Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: 
managing the presence of Slovak on Czech websites. International Journal of 
Multilingualism, roč. 10, 2013, č. 2, s. 196–213.

SLOBODA, M. Slovenčina v právnom poriadku Českej republiky (stručný náčrt). In A. 
Uhrinová (ed.). Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: 

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 84–92.

ŠTEFÁNIK, J. (ed.). Antológia bilingvizmu. Bratislava: AEP, 2004 (vybrané kapitoly).

TEN THIJE, J. D. – ZEEVAERT, L. (ed.). Receptive Multilingualism: Linguistic 

Analyses, Language Policies and Didactic Concepts. Amsterdam, Philadelphia: John 
Benjamins, 2007 (vybrané kapitoly, zvl. L. Zeevaert).

WINFORD, D. An Introduction to Contact Linguistics. 
Malden/Oxford/Melbourne/Berlin: Blackwell, 2003 (zvl. kap. 1).

ZEMAN, J. K výzkumu vztahu češtiny a slovenštiny (přehled hlavních témat posledních 
patnácti let). Jazykovědné aktuality, roč. XLIV, 2007, zvláštní číslo Čeština a 
slovenština: vzájemné vztahy, s. 6–26.
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B-III – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu Tematická literární exkurze

Typ předmětu 
povinně volitelný
předmět profilujícího základu

doporučený 

ročník / 
semestr

1 / LS

Rozsah studijního předmětu 2 / – hod. 26 kreditů 3

Dvousemestrální předmět Ne

Způsob ověření studijních 
výsledků

Z Forma výuky Exkurze

Další požadavky na studenta
Pravidelná a aktivní účast, studium předepsané primární literatury

Garant předmětu
(ev. vyučující zodpovědný za 
předmět)

PhDr. Tomáš Vučka

Zapojení garanta do výuky 
předmětu   

Vyučující

–

Stručná anotace předmětu

Literární texty nevytváří pouze své vlastní fikční časoprostory, nýbrž jsou spojené s 
konkrétními místy, kde buď žili a pracovali jejich tvůrci, nebo jsou tato místa texty přímo
tematizována a inspirována. U dlouhé řady literárních textů lze přímo hovořit o soubytí 

textu, místa a času, o vzájemné podmíněnosti. Významnou inspirací i scénou pro 
rozvíjení prozaického vyprávění a básnické imaginace se stala Praha, ať již jako dějiště

kulturního a uměleckého kvasu, pozadí literárního vyprávění nebo přímo personifikovaný 
hybatel událostí. Kurz Tematická literární exkurze se zaměří právě na propojení města 
(Prahy) s literaturou a uměním, ukáže Prahu nejen jako prostor uměleckého života, ale 

také v různých literárně-uměleckých zobrazeních a jejich proměnách. Tematické 
vycházky Prahou seznámí studenty jednak s historicky-kulturním vývojem města, ale také 
s místy, která jsou spojena s konkrétními autory a texty. Studenti budou seznámeni s 
pražskými pověstmi a legendami, které se staly základem pro pražskou literární 

mytologii, právě tak jako s různými podobami tematizování Prahy v literatuře od 19. 
století do současnosti.

Tematické okruhy:
1. Historicko-kulturní vývoj Prahy, proměny Prahy a pražských čtvrtí, legendární 

pražské periferie
2. Praha v pověstech a legendách, zrození pražské mytologie, Praha magická a živá

3. Praha v poezii
4. Praha v próze

5. Proměny Prahy ve výtvarném umění 19. a 20. století

Studijní literatura 

Základní:
ARBES, Jakub: Svatý Xaverius. In: Tři česká romaneta. Praha, Československý 

spisovatel 1979.

BEDRNÍČEK, Pavel: Příběhy pražských svatyní. Praha, Volvox Globator 2009.

HAVLÍČEK, Jaroslav: Smaragdový příboj. In: Tři česká romaneta. Praha, 
Československý spisovatel 1979.

JABOUD: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky. Praha, Zdeněk Bauer 
2011.

KAHUDA, Václav: Veselá bída. Brno, Petrov 1997.
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MÁCHA, Karel Hynek: Márinka. In: Týž: Máj; Márinka. Praha, Odeon 1969.
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