
Vážení studenti disciplíny KCD/RKODO,  

zdravím všechny v zimním semestru a sděluji, že výuka disciplíny Sociálně komunikační dovednosti se 

podle rozvrhu má konat dvakrát, a to 17. 10. 2014 a 12. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že je vás pouze 7, 

navrhuji úpravu v tom smyslu, že první blok 17. 10. převedu na individuální konzultace v mé pracovně 

G 408 na Mlýnské 5 (tj. budova G) v době od 14.30 do 15.30 pro ty zájemce, kteří by měli nějaké dotazy 

k zadanému distančnímu textu Veřejný projev a jeho prezentace k samostudiu – najdete ho na mých 

osobních webových stránkách na adrese http://web.iol.cz/janasvo – rubrika Výuka – Výuka na 

Ostravské univerzitě – pod názvem a kódem disciplíny. Stránky budou aktualizované k 22. 9. 2014, dřív 

tam tedy nehledejte. Prostudovat si potřebujete první dvě kapitoly vyvěšeného distančního textu.  

Heslo k dist. textu: projev  

Konzultace 17. 10. nejsou povinné, přijdou jen ti, kterým není něco jasné – k dist. textu či zadanému 

úkolu. Za úkol máte na základě prostudovaných kapitol a s případnou oporou o webové stránky Ústavu 

pro jazyk český AV ČR, kde funguje výborná Internetová jazyková příručka, písemně zpracovat vlastní 

pohled na uvedenou problematiku současné češtiny ve společnosti a jejího fungování v komunikaci.  

Seminární práce ponese jednotný název Můj pohled na češtinu kolem nás. Pokud chcete, můžete 

přidat i svůj podtitul, ale stanovený společný název neměňte. Požaduji, aby se ve vašem (nikoli odněkud 

převzatém!) textu skutečně odráželo, co se přímo vám vybavovalo při studiu podkladů z distančního 

textu nebo jiných zdrojů, které jsou v něm zmíněny, rozhodně tedy nežádám obecný, neosobní 

a nekonkrétní „slepenec“, v němž se nebude odrážet, že jste se seznámili s odbornými podklady. Potlačte 

nutkání najít si něco na internetu a pusťte se sami do úvah nad češtinou a psanou nebo mluvenou 

jazykovou komunikací. Minimální rozsah je 2 stránky (60 řádků) vlastního textu, lze napsat i víc, 

ale zbytečně to nepřehánějte. Chcete-li uvést prostudované zdroje (kromě zadaného distančního textu, 

ten nepište), bude to uvedeno až dál – viz dole struktura práce.  

První podobu práce si prosím přineste do výuky 12. 12. 2012, každý by měl své pojetí představit, 

objasnit a obhájit. Na definitivní dokončení textu budete potom mít ještě týden čas, odevzdání bude 

k 19. 12. 2014 do 19 hod., aby se to dobře pamatovalo (19. prosince v 19 hodin).  Práce pošlete jako 

přílohu e-mailu na adresu jana.svobodova@osu.cz. Do předmětu zprávy dáte RKODO-Prijmeni 

(například já bych napsala RKODO-Svobodova). Posílejte přílohy ve wordu nebo jako pdf.  

Text zkorigujte, nerada bych práce vracela k opravám. Výsledky sdělím počátkem ledna 2015 každému 

jednotlivě. Prosím zejména o to, aby z textu seminární práce bylo patrné (aspoň nějakým odkazem), že 

opravdu vycházíte z těch dvou prostudovaných kapitol distančního textu, případně ještě i dalších 

věrohodných zdrojů o češtině, například z Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR.  

Ještě dodatek: Prezentace na stránkách RKODO je pod heslem: RKODO 

Struktura seminární práce:  

1. strana  

Seminární práce k disciplíně KCD/RKODO  

Téma: Můj pohled na češtinu kolem nás  

Podtitul: (není povinný)  

Jméno a příjmení studenta, studentské číslo  

2. a 3. strana: vlastní text  

4. strana: seznam případné další použité literatury (kromě povinně prostudovaného distančního textu  

Veřejný projev a jeho prezentace; ten není třeba uvádět)  

S pozdravem a přáním úspěšného semestru 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.       Ostrava 19. 9. 2014 


