
Nové perspektivy ve výuce českého jazyka 
Číslo kurzu: 655042 
 
Kontaktní osoba: PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 
E-mail: lucie.rimalova@ff.cuni.cz  
Telefon: +420 221 619 209 
 
Termín konání: 17.10.2014 – 6.2.2015 
 
Cena kurzu: 2.495,- Kč vč. DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 14.10.2014 
 
Délka kurzu: semestr (celkem 32 hodin, 8 týdnů)  
Frekvence kurzu: 4 hodiny 1x za 14 dní 
Výukový den: pátek 15 – 19 hod. 
Místo konání: FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, posluchárna č. 18 
Předpokládaný počet studentů: 15 
Požadované vzdělání: maturita 
Adresa zaslání přihlášky: Ústav českého jazyka a komunikace, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 
2, 116 38, Praha 1 
 
Obsah kurzu:  

 

NOVÉ SMĚRY  

Kognitivní a kulturní lingvistika 

Analýza diskurzu a její využití ve výuce 

 

SYNTAX A MORFOLOGIE VE ŠKOLE 

Pražský závislostní korpus a jeho pojetí syntaxe  

Analýza textu, tematicko-rematické posloupnosti, vztahy mezi větami přes tečku, 

koreference  

Vybrané syntaktické jevy opomíjené na SŠ  a jejich zapojení do výuky (základ závislosti, 

valence, kondenzace, hierarchizace), nové metody výuky syntaxe ve škole (jak připravit 

zážitkovou hodinu s korpusem a experimenty) 

Vybrané morfologické jevy opomíjené na SŠ a jejich zapojení do výuky 

 

JAZYKOVÁ DIDAKTIKA 

Jazyk žáků a učitelů v korpusech 

Čeština Romů na základě materiálů z ROMi 

Čtenářská gramotnost 

Olympiáda v českém jazyce a Česká lingvistická olympiáda 
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DIACHRONIE A ŠKOLA 

Máme učit o dějinách češtiny, a pokud ano, jak? 

Dějiny české bible a příklady jejich zapojení do výuky 

 

JAZYKOVÁ KULTURA; SLOVNÍ ZÁSOBA 

Jazykové úpravy ve vydáních literárních děl 

O české jazykové situaci a vývoji na poli jazykové kultury 

Nová slova v současné češtině a jejich využití ve výuce  

Lexikologie a slovotvorba: slovní zásoba a její proměny v současné komunikaci 

 

Kurz nabídne posluchačům důkladnější pohled na některá aktuální témata, jimiž se zabývá 
současná jazykovědná bohemistika a která mohou být relevantní pro učitele působící na 
středních školách všech typů, na školách základních i v jazykových kurzech mimoškolních.  
Je primárně určen učitelům základních a středních škol vyučujícím český jazyk, ale není 
uzavřen ani zájemcům z řad širší i neučitelské veřejnosti. Požadováno je ukončené 
středoškolské vzdělání s maturitou, předchozí praxe není nutná. 
 

Forma zakončení: ústní zkouška 

Certifikace: Osvědčení FF UK 


