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Podmínky pro náhradní plnění studijních povinností 
(studijní program Filologie – český jazyk a literatura) 

2. ročník 
 
 

a) studenti jsou povinni absolvovat v plném rozsahu tyto předměty: 
zimní semestr:  CMO-B, KMP-B 
letní semestr:  ZLT-B, CS1-B 

 
(uvedené předměty lze po dohodě s vyučujícími navštěvovat i v rámci studijního programu Pedagogika – 
český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání) 

 
 
 
b) náhradní plnění po dohodě s vyučujícími příslušných předmětů: 

zimní semestr:  CLE-B, VKL-B, VHM-E, CL3-E 
letní semestr:  CL4-B 
 
povinně volitelné předměty modulu prohloubené specializace (blok A, nebo 
blok B) 
povinně volitelné předměty z bloku D+E podle vlastního výběru (počet 
kreditů: viz aktuální studijní plán na webu KCL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. 
Liberec, 10. 10. 2013       vedoucí KCL 
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Podmínky pro náhradní plnění studijních povinností 
 

Předmět Způsob náhradního plnění Podpis vedoucího 
katedry 

VHM-E 

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. 

 

CLE-B 
VKL-B 

Mgr. Václav Lábus, Ph.D.: 
Referát: Jazykový rozbor jednoho čísla libovolného populárního časopisu (po 
roce 2010) s ohledem na obohacování slovní zásoby češtiny. Výběr 20 
libovolných lexikálních jednotek s příznakem novosti (tzn. takových, které se 
nevyskytují v těchto slovníkových dílech: SSJČ, SSČ, Nová slova v češtině 1, Nová 
slova v češtině 2). Student stanoví způsob, jakým tyto jednotky vznikly (viz 
Změny slovní zásoby. In PMČ, s. 96-104) a navrhne jejich definici (podle vzoru 
slovníku Nová slova v češtině), včetně morfologické a stylové charakteristiky. 

 

CL3-E 

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D. 
Písemná seminární práce, ústní pohovor. 

 

Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. 
Písemná seminární práce na zvolené téma v rozsahu 7 normostran, ústní 
pohovor. 

CL4-B 

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.  
Písemná seminární práce, písemný test, zkouška. 

 

Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. 
Písemná seminární práce na zvolené téma v rozsahu 7 normostran, písemný test, 
zkouška. 

 
Povinně volitelné: 
 

TEX-B 
Mgr. Marek Janosik-Bielski: 
Konspekt z publikace: Vašák a kol. Textologie – teorie a ediční práce. Praha, 
1993. Individuální práce po dohodě s vyučujícím. Ústní pohovor. 

 

TVP-B 
PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.: 
Po dohodě s vyučujícím. 

 

ZMA-B 

PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.: 
Jazykový rozbor podařené a nepodařené marketingové komunikace, s kterou se 
student v poslední době setkal, vypracovaná TZ na zadané téma, návrh pozvánky 
na tiskovou konferenci s libovolným tématem. Vše písemně. 

 

ZMK-B 
PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.: 
Náhradní plnění není možné. 

 

ŽUR-B 
PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.: 
Po dohodě s vyučujícím. 

 

ČC1-B 

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.:  
a) Student absolvuje náslech v hodině ČJC a odevzdá vypracovaný náslechový 
protokol. Tento náslech není nutné absolvovat v hodině ČJC na Technické 
univerzitě. b) Student vypracuje referát na zadané téma – včetně anotace a 
klíčových slov. c) Na základě prostudované literatury si student vybere jednu 
z dovedností vyučovaných v rámci ČJC a vypracuje hodinový program zaměřený 
na tuto dovednost včetně metodického listu.  

 

ČC2-B 

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.:  
a) Student prostuduje Evropský referenční rámec pro úrovně A0 a A1. b) Student 
připraví vstupní rozřazující test a test zahrnující všechny jazykové oblasti pro 
úroveň A1. c) Student aplikuje svou semestrální práci vypracovanou v rámci ČC1-
B v kurzu ČJC a vypracuje kompletní zpětnou vazbu k této hodině.  
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ČKP-B 

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.:  
Student provede kontrastivní analýzu vybraného jazykového jevu v češtině a 
zvoleném (případně vyučujícím zadaném) cílovém jazyce. Z této analýzy vyvodí 
didaktické důsledky pro výuku ČJC.   

 

AUC-B 
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.:  
Student provede komplexní analýzu dvou učebnic ČJC.   

 

ČCM-B 
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.: 
Po dohodě s vyučující. 

 

 

DIA-B 
Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.: 
Náhradní plnění není možné 

 

CZJ-B 
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.: 
Po dohodě s vyučující. 

 

JS1-B – 
JS4-B 

Po dohodě s jednotlivými vyučujícími podle konkrétní náplně semináře 
(vyučující/náplň – viz STAG v aktuálním školním roce). 

 

KJR-B 
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.: 
Po dohodě s vyučující. 

 

ONO-B 

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. 

 

PVP-B Náhradní plnění není možné.  
UK1-B Absolvování kurzu korpusové lingvistiky v prostředí LMS Moodle FP TUL.  

VKM-B 
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.: 
Po dohodě s vyučující. 

 

VKS-B 
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.: 
Po dohodě s vyučující. 

 

ČDD-B 
Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. 
Písemná seminární práce v rozsahu 7 normostran a její obhájení. 

 

LS1-B 

Mgr. Kateřina Váňová:  
Filmové adaptace literárních děl pro děti a mládež 
Zhlédnutí dvou doporučených filmových zpracování literárních děl a odevzdání 
písemné reflexe/recenze/komparace/eseje. 

 

IRG-B 
Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.: 
Po dohodě s vyučující. 

 

IT1-B 
PhDr. Petr Šrámek, Ph.D.: 
Interpretace básnického a prozaického textu; výtah z odborné literatury; seznam 
četby (vše dle témat v sylabu a po dohodě).  

 

IT2-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. 

 

IT3-B 

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.  

 

IT5-B, 
IT6-B 

Po dohodě s jednotlivými vyučujícími podle konkrétní náplně semináře 
(vyučující/náplň – viz STAG v aktuálním školním roce). 
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KSL3E 

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.:  
Písemný referát o přečtené knize, seminární práce (témata obou psaných prací 
budou stanovena po vzájemné dohodě), pohovor o přečtených knihách (penzum 
20 titulů) 

 

KSD-B 

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). 

 

LE1-B, 
LE2-B 

Náhradní plnění není možné  

LIT-B 

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). 

 

LS2-B – 
LS4-B 

Po dohodě s jednotlivými vyučujícími podle konkrétní náplně semináře (vyučující 
– viz STAG v aktuálním školním roce). 

 

LVF-B 
Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.: 
Náhradní plnění není možné. 

 

SEC-B 
Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc.: 
Písemná seminární práce v rozsahu 7 normostran a její obhájení. 

 

SOU-B 
PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. 
Esej; písemný výtah z odborné literatury; seznam četby (vše dle témat v sylabu a 
po dohodě). Individuální prezentace.   

 

TKD-B 

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. 

 


