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Akademický rok 2019/2020

Název Indonéština: Gramatika

Způsob zakončení Zkouška

Akreditováno/Kredity Ano, 3 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

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

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/0/0
Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Angličtina, Indonéština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/0

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):
Cílem tohoto semináře je, aby student byl schopen samostatně tvořit základní větné konstrukce a bude rozumět gramatické
struktuře indonéských textů na mírně pokročilé úrovni. Student se seznámí s indonéským tříděním kategorií slov, jež je rozdílné
od evropských jazyků, a s gramatickými funkcemi slov vystupujících v závislosti na jejich postavení ve větě nebo v kontextu.
Požadavky na studenta
aktivní účast ve výuce, domácí příprava (k praktickému zvládnutí všech probíraných gramatických jevů), písemná zkouška (ZS)
Obsah
Seminář je v zaměřen na gramatiku indonéského jazyka, kterou by měli studenti v základech zvládnout již v prvním semestru tak,
aby byli schopni tuto znalost využít v ostatních jazykově zaměřených předmětech - konverzace, čtení a psaní. Na seminářích
budou podrobně probírána specifika indonéské gramatiky v návaznosti na probírané učivo v ostatních jazykových předmětech,
studenti budou vedeni k pochopení a okamžitému i domácímu procvičování zadané látky.
Obsah:
1. Základní typy vět, věta jmenná, spona, atributivní spojení.
2. Věta adjektivní, stupňování přídavných jmen, přirovnávání, míra vlastnosti.
3. Zájmena a osobní zájmenné výrazy, přivlastňovací formy.
4. Zápor, tvoření vět tázacích.
5. Věta slovesná, předmět a určení.
6. Číslovky základní, numerativy, číslovky řadové. Hodiny, dny, měsíce, datum.
7. Předložky a spojky.
8. Tvoření odvozených sloves předponou me-, ber-.
9. Zdvojování slov a jeho funkce, složená slova. Vyjádření čísla a rodu.
10. Neurčitá zájmena a číslovky.
11. Věty tázací, rozkazovací a zvolací.
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12. Slovesné rody, pasivum, prefixy ter- a di-.
13. Afixace ve jménech.
14. Afixace u sloves.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování tohoto semináře bude student schopen samostatně tvořit základní větné konstrukce a bude rozumět gramatické
struktuře indonéských textů na mírně pokročilé úrovni. Student se seznámí s indonéským tříděním kategorií slov, jež je rozdílné
od evropských jazyků, a s gramatickými funkcemi slov vystupujících v závislosti na jejich postavení ve větě nebo v kontextu.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

doc. Dr. Ni Ketut Pande Dewi Jayanti, PhD.
doc. Dr. Ni Ketut Pande Dewi Jayanti, PhD., Mgr. Filip Lexa

Literatura
•
•
•
•
•
•
•

Suhardiyanto, Totok. Jalan Bahasa, jilid 1.
Mojdl, Lubor. Malajština: Učebnice malajsko-indonéské gramatiky v příkladech. Praha, 2006.
Oplt, Miroslav. Bahasa Indonesia ? Učebnice indonéštiny ? Indonesian Language. Praha, 1966.
OLŠA, Jaroslav. Česko-indonéský slovník. Praha: Leda, 2003.
OLŠA, Jaroslav. Indonésko-český slovník. Praha: Leda, 2010.
Dubovská, Zorica. Indonéština. Praha, 1998.
Gusrizal. Let's Study Bahasa Indonesia With a New Method.

Základní:
Základní:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:

Časová náročnost
Všechny formy studia
Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Domácí příprava na výuku
Příprava na zkoušku
Účast na výuce

50
15
25
Celkem:

90

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Filologie

Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2016 2019 Povinné
zaměřením na cestovní ruch
předměty

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

Statut D.roč. D.sem.
A

1

ZS
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