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Volitelné semináře pro první polovinu (26. 7. – 6. 8.) 

 
IV.1 Kurz právnické češtiny pro nerodilé mluvčí 
Garant: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (ÚBS FF UK Praha) 
Vyučující: Anna Škodová (LAW MUNI Brno)   
 
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy českého právního systému a odborným 
právnickým jazykem prostřednictvím práce s autentickými právními texty v psané i mluvené 
podobě. 
 
Naučíte se pracovat se základními právními pojmy a aplikovat je tak, abyste byli schopni v 
základu popsat český právní systém. 
Semináře v rámci týdne budou diverzifikovány a budou koncipovány podle následujícího 
cyklu: seminář zaměřený přednáškově, seminář zaměřený diskusně a na čtení s porozuměním 
opěrného textu, jazyková cvičení vycházející z přednášky a textu. 
Základem práce jsou právnické texty, na nichž si osvojíte odborné termíny, kolokační spojení, 
slovesné vazby atp. právního diskurzu. 
Ve cvičeních se zaměříme zvl. na následující jazykové jevy: užití předložek a spojek, 
slovesné vazby, adjektivní spojení, specifika slovosledu a větosledu v českých právnických 
textech, specifika stavby českého souvětí v právnickém diskurzu.   
Po skončení kurzu budete schopni základní orientace v českém právním řádu a dokážete se 
orientovat ve formální právní češtině. V semináři se vás budeme snažit vybavit k tomu, abyste 
byli schopni porozumět a vést konverzaci na právnické téma, budete schopni reagovat v 
oblasti akademické a právní češtiny. 
Naučíte se vysvětlit rozdíl mezi soukromým a veřejným právem, popsat právní instituce a 
systém českého soudnictví. Seznámíte se s různými typy právnických povolání a průběhem 
soudního řízení. Naučíte základní orientaci v českém právním řádu, rozpoznat jednotlivé 
prameny práva a vysvětlit vztah mezi nimi. Seznámíte se se státním zřízením ČR a systémem 
ochrany lidských práv v ČR. 
 
V semináři budeme kombinovat 4 základní typy aktivit: 

• Přednášku v rámci přímé výuky v semináři, 
• paralelní diskusi k přednášce, 
• četbu zadaných textů, které si prostudujete samostatně a které budou sloužit 
jako opora k přednáškám, 
• jazyková cvičení zaměřená na právnický jazyk, lexikum, specifická spojení, 
syntax a styl. S jazykovými cvičeními budeme pracovat přímo v semináři. 

 

 



   
 

   
 

IV.2 Literární seminář 
Vyučující: Mgr. Anna Schubertová 
 

V literárním semináři se zaměříme na otázku identity tak, jak ji jednotliví autoři a autorky 
reflektovali, problematizovali a vyjednávali v literárních dílech 2. poloviny 20. století. Po 
teoretickém úvodu, kde si představíme základní rámce pro porozumění osobní a společenské 
identitě, se budeme identitou zabývat v rámci tří tematických sekcí. V prvním bloku se 
zaměříme na autobiografická literární díla a budeme zkoumat, jak reflektují napětí mezi 
psaním a životem. V druhém bloku nás budou zajímat různé způsoby tematizace genderové 
identity v literárních textech, a nakonec se budeme věnovat české identitě v kontextu střední 
Evropy. Seznámíme se s rozmanitým spektrem textů různých žánrů, budeme číst poezii, 
experimentální prózu i eseje. Těšit se můžete na texty Milady Součkové, Bohumila Hrabala, 
Věry Linhartové, Milana Kundery, Jiřího Gruši, Václava Havla, Ludvíka Vaculíka a Libuše 
Moníkové.  

 

Volitelné semináře pro druhou polovinu (9. 8. – 18. 8.) 

IV.3 Gramaticko-lexikální seminář 
Vyučující: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. 
 
V semináři se probírají obtížnější mluvnické kategorie a jevy současné češtiny po stránce 
formální (deklinace číslovek, posesivních adjektiv, slov cizího původu aj.), ale především 
funkční, významové (slovesný vid, primární a sekundární předložky, zásady slovosledu 
apod.). Náplň semináře vychází vstříc požadavkům a přáním frekventantů, program se jim 
operativně přizpůsobuje. V průběhu semináře jeho účastníci vystoupí s krátkým referátem na 
vybrané téma z publikace Bohemistické miniatury (Praha: Karolinum 2013), kterou v 
semináři obdrží. Rovněž část věnovaná slovní zásobě respektuje přání a potřeby studentů. 
Probírají se významy slovesných prefixů, slovní zásoba obecné češtiny, vybrané kapitoly z 
české frazeologie aj.  
 
 

IV.4 České reálie 
Vyučující: Mgr. Kateřina Kunová 
 
Seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o české kultuře a celkově o životě 
v České republice, resp. v Praze. Každá lekce bude věnována jednomu tématu (hudba, 
literatura, umění, svátky a tradice, jídla, významné osobnosti, orientace na mapě, ...). 
Vyučující představí studentům prostřednictvím prezentace nejdůležitější fakta, poté bude 
následovat společná diskuze na dané téma. Studenti budou moct sdílet své vlastní názory a 
zkušenosti. Na každé lekci také dostanou pracovní listy s otázkami a cvičeními. Obsah kurzu 
bude přizpůsoben jazykové úrovni a zájmu studentů. Cílem je podat důležité informace 
zábavnou formou, rozšířit slovní zásobu a zlepšit vyjadřovací schopnosti. České reálie jsou 
vhodným doplňkem k dopoledním jazykovým kurzům.  


