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Akademický rok 2019/2020

Název Gramatika čínštiny 2

Způsob zakončení Zkouška

Název dlouhý Gramatika čínštiny
Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

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

0/-

0/-

Letní semestr

Hodnotící stupnice A|B|C|D|E|F

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

nestanoveno
NE
Letní semestr
0

Hodn. stup. zp. před zk. S|N

Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty ASH/XYF1
Splnit všechny podmiňující předměty před zápisem
NE
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Kurs přímo navazuje na cvičení Gramatika 1 a jeho obsahem je dokončení výkladu gramatiky současné hovorové čínštiny na
základě exemplifikačního materiálu skript Hovorová čínština v příkladech. Kurs je ukončen ústní zkouškou, kde student prokáže
znalost a porozumění základních gramatických jevů moderní hovorové čínštiny.
Požadavky na studenta

Obsah
1.
Postpoziční slovesa obecně; lokativní předmět; postpoziční sloveso zai.
2.
Větný člen komplement - jeho funkce a pozice v čínské větě a možnosti jeho vyjádření při překladu do češtiny;
rozdělení komplementu na jednotlivé druhy; směrové a výsledkové komplementy - tzv. modifikátory.
3.
Směrové modifikátory lai a qu; vložení předmětu mezi sloveso a modifikátor lai nebo qu; další jednoslabičné směrové
modifikátory; dvojslabičné směrové modifikátory a vložení předmětu mezi jejich jednotlivé složky.
4.
Otázková slova ve funkci zdůrazňované všeobecnosti s příslovcem dou nebo ye.
5.
Vyjádření minulého času; vyjádření minulého času kontextem; slovesné přípony go a le; větná partikule le; záporky pro
minulost.
6.
Anteponovaný větný člen; anteponovaný člen ve větách s modifikovaným slovesem; anteponovaný člen ve větách s
nepřímým předmětem; pozice anteponovaného členu a podmětu.
7.
Výsledkové modifikátory; výsledkově modifikovaná slovesa; výsledkový modifikátor wan; modifikátor jian; vazba s
prepozičním slovesem ba.
8.
Modální slovesa; potenciální tvar modifikovaných sloves.
9.
Nepřímý předmět; nepřímý předmět uvedený prepozičním či postpozičním slovesem gei; sloveso gei se dvěma
předměty; trpný rod vyjádřený slovesem bei.
10.
Komplement stupně; "stupňování" adjektiv; komplement stupně bez d u adjektiv; příslovce hai a geng u adjektiv;
příslovce zui; člen zřetelově vymezovací.
11.
Vyjádření budoucnosti; vyjádření budoucnosti bez formálních ukazatelů; formální ukazatele budoucnosti yao a hui;
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vyjádření rozkazu; větná partikule ba; záporky bie a buyao.
12.
Vyjádření "vedlejších vět" v čínštině.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Kurs je určen studentům I. bloku bakalářského studia oboru ČÍNSKÁ FILOLOGIE.
Získané způsobilosti
Kurs přímo navazuje na cvičení Gramatika 1 a jeho obsahem je dokončení výkladu gramatiky současné hovorové čínštiny na
základě exemplifikačního materiálu skript Hovorová čínština v příkladech.
Studijní opory

Garanti a vyučující
•
•
•
•

Garanti:
Přednášející:
Cvičící:
Vede seminář:

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

Literatura
ŠVARNÝ, Oldřich. Hovorová čínština v příkladech 3..
ŠVARNÝ, Oldřich a David Uher. Úvod do studia hovorové čínštiny..

• Základní:
• Základní:

Vyučovací metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Písemná zkouška
Analýza výkonů studenta
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

1

LS

A

1

LS

A

1

LS
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