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Akademický rok 2019/2020

Název Úvod do studia jazyka

Způsob zakončení Zkouška

Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

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

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

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

0/-

1/-

Letní semestr

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

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice A|B|C|D|E|F
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Výuka je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti obecné lingvistiky. Důraz se klade zvláště na pojmy a termíny
užívané v rámci srovnávací a historické gramatiky 19. století, jazykovědného strukturalismu, generativní gramatiky,
sociolingvistiky a psycholingvistiky. Dále je student podrobně seznámen s předmětem studia jednotlivých jazykovědných oborů
(zejména fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie a sémantiky), se základní jazykovědnou problematikou: jazyk a jeho funkce,
vývoj jazyka, jazykový znak atd. Do výuky je rovněž zařazen přehled vývoje lingvistických teorií s důrazem na hlavní současné
tendence v moderní jazykovědě.
Požadavky na studenta
Ústní zkouška.
Obsah
Výuka je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti obecné lingvistiky. Důraz se klade zvláště na pojmy a termíny
užívané v rámci srovnávací a historické gramatiky 19. století, jazykovědného strukturalismu, generativní gramatiky,
sociolingvistiky a psycholingvistiky. Dále je student podrobně seznámen s předmětem studia jednotlivých jazykovědných oborů
(zejména fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie a sémantiky), se základní jazykovědnou problematikou: jazyk a jeho funkce,
vývoj jazyka, jazykový znak atd. Do výuky je rovněž zařazen přehled vývoje lingvistických teorií s důrazem na hlavní současné
tendence v moderní jazykovědě.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Žádné.
Získané způsobilosti
Výuka je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti obecné lingvistiky. Důraz se klade zvláště na pojmy a termíny
užívané v rámci srovnávací a historické gramatiky 19. století, jazykovědného strukturalismu, generativní gramatiky,
sociolingvistiky a psycholingvistiky. Dále je student podrobně seznámen s předmětem studia jednotlivých jazykovědných oborů
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(zejména fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie a sémantiky), se základní jazykovědnou problematikou: jazyk a jeho funkce,
vývoj jazyka, jazykový znak atd. Do výuky je rovněž zařazen přehled vývoje lingvistických teorií s důrazem na hlavní současné
tendence v moderní jazykovědě.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:

doc. Mgr. David Uher, PhD.
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D., doc. Mgr. David Uher, PhD.

Literatura
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:

Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace, Praha, 2001.
ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka..
Erhart, A. Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1990.

Vyučovací metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Filologie

Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Filologie

Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Filologie

Bakalářský Prezenční Čínská filologie

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2019 Povinné
předměty
1 1
2019 Povinné
předměty
1 2014 2019 Povinné
předměty

Statut D.roč. D.sem.
A

3

ZS

A

3

ZS

A

3

ZS
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