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Akademický rok 2019/2020

Název Japonština 1

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Ústní

Rozsah hodin Cvičení 6 [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

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 KDV/JJC1
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje ASJ/JC3, ASJ/JC3S, ASJ/J3A, ASJ/J3B, ASJ/1JC3
Cíle předmětu (anotace):
První část dvousemestrálního kurzu určeného studentům prvního ročníku. Výuka se soustředí především na zvládnutí základních
gramatických struktur japonštiny a rozvíjení slovní zásoby.
Požadavky na studenta
zápočet (písemný test v rozsahu lekcí 1-9, min. úspěšnost 70%)
Obsah
Obsah (přehled probíraných gramatických struktur):
- Charakteristika japonštiny, základní způsoby transkripce
- Spona da, tématické partikule wa a mo, pádová partikule no, otázka, přepis českých jmen do japonštiny)
- Časování kvalitativních sloves (adjektiv typu -i), základní sinojaponské číslovky, přepis cizích slov
- Existenční vazby se slovesy aru a iru, pádové partikule ni, to, ja, adjektiva typu -na, japonské číslovky
- Dějová slovesa - základní časy, pádové partikule ga, wo, de, he, kara, made
- Vyjadřování změny -adverbia a vazby sloves suru a naru, vazby smět, mít rád, vyjadřování času
- Počítání - základní numerativy, zapojení do věty, měrové jednotky
- Přechodníkový tvar slovesa, kvalitativního slovesa a spony - tvoření a použití (spojování vět pomocí přechodníku, průběhové
časy, kladný a záporný rozkaz, přípustka)
- Komparativ a superlativ, srovnávání
- Rozvitý přívlastek - koto, mono, no, vztažné věty
Tento předmět byl inovován vytvořením nového učebního kompletu v rámci projektu Japonská studia pro Univerzitu Palackého v
Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění absolventů v praxi, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0160. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
žádné
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu mají studenti znalost japonštiny na úrovni začátečníka.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Cvičící:

doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D., Mgr. Tereza Nakaya, Bc. Takayuki Watanabe, Mgr. Halina Zawiszová

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

Japonština 1 - nepublikovaný výukový set.
Banno, Ohno, Sakane, Shinagawa. Genki - An Integrated Course in Elementary Japanese. Tokyo,
2002.
Kaiser, S. Japanese: A Comprehensive Grammar.. London a New York: Routledge, 2002.
McClure, W. Using Japanese. A Guide to Contemporary Usage.. Cambridge, Cambridge Univ. Press,
2000.

Vyučovací metody
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Hodnotící metody
Didaktický test
Předmět je zařazen do studijních programů:
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