Podmínky pro náhradní plnění studijních povinností
(studijní program Specializace v pedagogice –
český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání)
1. ročník
a)

studenti jsou povinni absolvovat v plném rozsahu tyto předměty:
zimní semestr:
LIP-B, JP1-B, UBS-B, ZSC-E
letní semestr:
JP2-B
(předměty LIP-B, JP1-B, JP2-B, UBS-B, ZSC-E lze po dohodě s vyučujícími navštěvovat i v rámci
studijního programu Filologie – český jazyk a literatura)

b)

náhradní plnění je možné u těchto předmětů:
zimní semestr:
CL1-B
letní semestr:
ZJV-B, VHM-E, CL2-B, PST-B
povinně volitelné předměty podle vlastního výběru v rozsahu minimálně 4
kreditů
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Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
vedoucí KCL

Podmínky pro náhradní plnění studijních povinností
Předmět

CL1-B
CL2-B
ZJV-B

PST-B

VHM-E

Způsob náhradního plnění
PhDr. Petr Šrámek, Ph.D.:
Písemná práce; výtah z odborné literatury; seznam četby (vše dle témat v sylabu
a po dohodě). Závěrečný test.
PhDr. Petr Šrámek, Ph.D.:
Písemná práce; výtah z odborné literatury; seznam četby (vše dle témat v sylabu
a po dohodě). Závěrečný test.
Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.:
Písemná práce (téma a rozsah po dohodě s vyučujícím), závěrečný test.
PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.:
1. Studium objektivních a subjektivních slohotvorných činitelů z libovolné
učebnice stylistiky, jejich znalost
2. Znalost charakteristiky funkčních stylů uvedených v sylabu předmětu
3. Odevzdání čtyř textů z těchto nabízených: a) umělecký styl (pouze vlastní
tvorba), b) publicistický styl (pouze vlastní tvorba), c) administrativní styl
(pouze vlastní tvorba), d) reklamní styl (vlastní tvorba, případně analýza a
srovnání dvou reklam, z hlediska autora podařené a nepodařené), e)
prostěsdělovací styl (ukázka), f) odborný styl (výpisek z lingvistického
odborného textu o stylu v rozsahu nejmíň 15 str.)
Mgr. Marek Janosik-Bielski:
U vybraného textu provést transliteraci a transkripci, určit jazykové jevy v
dohodnutém rozsahu a srovnat případné edice. Písemná práce na základě
odborné četby na vybraný jazykový jev. Ústní pohovor.

Povinně volitelné:

DIA-B
CZJ-B
JS1-B –
JS4-B
KJR-B
ONO-B
PVP-B
REV-B
UK1-B
ČDD-B
IT1-B

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.:
Náhradní plnění není možné
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.:
Po dohodě s vyučující.
Po dohodě s jednotlivými vyučujícími podle konkrétní náplně semináře
(vyučující/náplň – viz STAG v aktuálním školním roce).
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.:
Po dohodě s vyučující.
Mgr. Václav Lábus:
Zjištění původu studentova rodného jména a příjmení, zjištění původu jména
obce, z níž pochází (literatura: viz sylabus předmětu). Rozsah: 1 s.
Etymologická pověst – autorská pověst, jež formou lidové či bakalářské
etymologie osvětluje vznik libovolného zeměpisného jména. Rozsah: 2-3 s.
Náhradní plnění není možné.
Mgr. Jarmila Sulovská:
Studium odborné literatury, individuální nácvik artikulačních cvičení. Konzultace
nutné.
Absolvování kurzu korpusové lingvistiky v prostředí LMS Moodle FP TUL.
Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc.
Písemná seminární práce v rozsahu 7 normostran a její obhájení.
PhDr. Petr Šrámek, Ph.D.:
Interpretace básnického a prozaického textu; výtah z odborné literatury; seznam
četby (vše dle témat v sylabu a po dohodě).
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Podpis vedoucího
katedry

IT2-B

IT3-B

KSD-B
LE1-B
LIT-B
LS2-B –
LS4-B
LVF-B
SEC-B

TKD-B

LIK-B

Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc.
Písemná seminární práce v rozsahu 7 normostran a její obhájení.
Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.:
Seminární práce na zvolené téma v rozsahu 7 normostran.
PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.:
Literárněvědná interpretace dvou literárních textů (výběr po individuální
domluvě)
Mgr. Jiří Chocholoušek:
(1) Písemná interpretační práce a (2) referát z odborné publikace – konkrétní
témata budou domluvena individuálně; (3) předepsaná četba (alespoň jeden
titul ke každé z lekcí semináře) – student odevzdá seznam přečtených titulů, o
nichž bude schopen vést rozpravu.
Mgr. Kateřina Váňová:
Vypracování písemné práce na studentem zvolené téma (dle nabídky), dále
napsání recenze na dětskou knihu zahraničního autora (rok vydání v ČR 2006–
2011).
Náhradní plnění není možné
Mgr. Jiří Chocholoušek:
Referát z odborné literárněvědné studie, versologický rozbor básně,
naratologická analýza prozaického textu (výběr studie, básně i prózy na základě
domluvy s vyučujícím).
Po dohodě s jednotlivými vyučujícími podle konkrétní náplně semináře (vyučující
– viz STAG v aktuálním školním roce).
Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.:
Náhradní plnění není možné.
Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc.:
Písemná seminární práce v rozsahu 7 normostran a její obhájení.
Mgr. Kateřina Váňová:
Teorie a kritika literatury pro děti a mládež
Student(ka) přečte minimálně polovinu doporučených textů (dle seznamu) a
poté vypracuje a odevzdá tři písemné práce na témata: a) Počátky teorie a kritiky
LDM, b) Období „bojů o pohádku“ v LDM, c) Cesty teorie a kritiky LDM v období
po roce 1989; rozsah min. 3 strany/téma.
PhDr. Petr Šrámek, Ph.D.:
Esej; písemný výtah z odborné literatury; seznam četby (vše dle témat v sylabu a
po dohodě). Individuální prezentace.
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