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Akademický rok 2019/2020

Název Prosodie 1

Způsob zakončení Zápočet

Název dlouhý Prosodie čínštiny
Akreditováno/Kredity Ano, 2 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Cvičení 2 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
13 / Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní semestr
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty ASH/KY2
a
ASH/FY
Splnit všechny podmiňující předměty před zápisem
ANO
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje ASH/PČ2
Cíle předmětu (anotace):
Náplní tohoto cvičení je praktický výklad a následný praktický nácvik základních prosodických jevů moderní hovorové čínštiny,
především pak spojování slabik a binárů do vyšších rytmických celků: taktů (segmentů) a promluvových úseků (kól); nižší
jednotky, tj. slabiky a bináry, byly podrobně pojednány v kurzu Fonetika čínštiny v prvním ročníku studia (viz). Nemenší
pozornost je následně věnována teoretickému výkladu přízvuku, vyjadřování prominence slabik, kontrastního zdůraznění, větné
intonaci a praktickému nácviku těchto jevů, to vše v návaznosti na výklad gramatiky moderní hovorové čínštiny tak, jak byl
realizován v kursu Gramatiky. Osnovou kursu je text "Gramatika hovorové čínštiny v příkladech 1" od YD1 - YD100 (YD, tzn.
yindai, tedy zvukový pás, záznam). Celý jeho materiál je přepsán prozodickou transkripcí a současně i čínskými znaky. Je také
doplněn rozsáhlým výkladovým materiálem, slovníčkem a naprosto nepostradatelnou CD nahrávkou. Zápočet bude probíhat ústní
formou, kdy student prokáže jak teoretické, tak i praktické dovednosti získané v průběhu semestru.
Požadavky na studenta
. Zápočet bude probíhat ústní formou, kdy student prokáže jak teoretické, tak i praktické dovednosti získané v průběhu semestru.
Obsah
Náplní tohoto cvičení je praktický výklad a následný praktický nácvik základních prosodických jevů moderní hovorové čínštiny,
především pak spojování slabik a binárů do vyšších rytmických celků: taktů (segmentů) a promluvových úseků (kól); nižší
jednotky, tj. slabiky a bináry, byly podrobně pojednány v kurzu Fonetika čínštiny v prvním ročníku studia (viz). Nemenší
pozornost je následně věnována teoretickému výkladu přízvuku, vyjadřování prominence slabik, kontrastního zdůraznění, větné
intonaci a praktickému nácviku těchto jevů, to vše v návaznosti na výklad gramatiky moderní hovorové čínštiny tak, jak byl
realizován v kursu Gramatiky. Osnovou kursu je text "Gramatika hovorové čínštiny v příkladech 1" od YD1 - YD100 (YD, tzn.
yindai, tedy zvukový pás, záznam). Celý jeho materiál je přepsán prozodickou transkripcí a současně i čínskými znaky. Je také
doplněn rozsáhlým výkladovým materiálem, slovníčkem a naprosto nepostradatelnou CD nahrávkou. Zápočet bude probíhat ústní
formou, kdy student prokáže jak teoretické, tak i praktické dovednosti získané v průběhu semestru.
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Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Cvičení je určeno studentům II. bloku bakalářského studia oboru ČÍNSKÁ FILOLOGIE.
Získané způsobilosti
Náplní tohoto cvičení je praktický výklad a následný praktický nácvik základních prosodických jevů moderní hovorové čínštiny,
především pak spojování slabik a binárů do vyšších rytmických celků: taktů (segmentů) a promluvových úseků (kól); nižší
jednotky, tj. slabiky a bináry, byly podrobně pojednány v kurzu Fonetika čínštiny v prvním ročníku studia (viz).
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Cvičící:
• Vede seminář:

doc. Mgr. David Uher, PhD.
Mgr. Kristýna Han, Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D., Mgr. Václav Štefek, doc. Mgr. David Uher, PhD.
doc. Mgr. David Uher, PhD.

Literatura
• Základní:
• Základní:
• Rozšiřující:
• Rozšiřující:
• Rozšiřující:
• Rozšiřující:
• Rozšiřující:
• Rozšiřující:
• Rozšiřující:
• Doporučená:
• Doporučená:

ŠVARNÝ, Oldřich. Hovorová čínština v příkladech 1-4..
ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher. Úvod do studia hovorové čínštiny..
ŠVARNÝ, Oldřich. : "Pekinese tones - proposal of a new approach" In Acta Universitatis Carolinae,
Philologica 1, Phonetica Pragensia..
ŠVARNÝ, Oldřich. : "The functioning other prosodic features in Chinese (Pekinese)" In ArOr 59.
ŠVARNÝ, Oldřich, B. Krones a R. Hanson. "Prosodic features and their functioning in modern
Chinese" In Papers of the CIC Far Eastern Language Institute..
ŠVARNÝ, Oldřich a Tchang Jün-ling Rusková. "Prosodic features in Chinese (Pekinese): prosodic
transcription and statistical tables" In ArOr 59.
ŠVARNÝ, Oldřich. Prosodické vlastnosti slabiky v čínštině a jejich modifikace v řeči souvislé..
ŠVARNÝ, Oldřich. "Rhythmical features of spoken Chinese: quantitative and grammatical analysis
methodology" In Rocznik Orientalistyczny 47.
ŠVARNÝ, Oldřich. "Variability of tone prominence in Chinese (Pekinese)" In L. Hřebíček (ed.):
Asian and African languages in social context..
ŠVARNÝ, Oldřich. Učební slovník jazyka čínského 1-4..
ŠVARNÝ, Oldřich. Úvod do hovorové čínštiny 1, 2..

Vyučovací metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Demonstrace
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Rozbor jazykového projevu studenta
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Filologie

Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Filologie

Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Humanitní studia

Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2019 Povinné
předměty
1 2012 2019 Povinné
předměty
1 2015 2019 Povinné
předměty

Statut D.roč. D.sem.
A

2

ZS

A

2

ZS

A

2

ZS
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Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Humanitní studia

Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Speciální pedagogika Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2012 2019 Povinné
předměty
1 2015 2019 Povinné
předměty
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Statut D.roč. D.sem.
A

2

ZS

A

2

ZS
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