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------------------------------------------------------------------------------Sylabus
Stratifikace národního jazyka (jazyk odborný, hovorový, obecná
eština, b žn mluvený jazyk, dialekt, slang, argot). Funk ní styl jako
výb r jazykových prost edk adekvátních situaci promluvy. Odborné
vyjad ování
eština psaná a mluvená
Fonetické, lexikální a gramatické prost edky ve službách funk ních
styl (synonymie, polysémie, vícezna nost, homonymie, antonymie,
slova podobná, souzna ná aj.). Jak jednoduše rozlišit, co je metonymie,
metafora, synekdocha, frazeologie, p ísloví; jak s nimi v textu zacházet
Jaké jsou hlavní strukturní (syntaktické) nedostatky odborného
vyjad ování a jak je odstra ovat. Které jazykové prost edky jsou
zdrojem vícezna nosti
Obsahov -logické vztahy a jejich jazykové vyjád ení. Aktuální
len ní v ty a slovosled
Výstavba odborného textu, jeho nutné a fakultativní ásti. Struktura
diplomové práce. Sestavení abstraktu. Citování literatury v odborném
textu (podle požadavk MFF UK a podle norem SN ISO 690 a 6902). Vyzna ování korektur p i p íprav kone né verze textu

P ednáška se zam uje na odborné vyjad ování a strukturu odborných
text . Budou probrány charakteristické rysy sou asných odborných
text a bude upozorn no na jejich nedostatky. Pozornost bude
v nována také výstavb odborného textu, citování literatury a
vyzna ování korektur. Dále se budeme v novat nap . rozdíl m mezi
psanou a mluvenou eštinou, funk ním styl m nebo rozvrstvení eštiny
( eština odborná, obecná, hovorová atd.). Cílem p ednášky je vyložit,
že jazyková kultura a tzv. jazyková správnost jsou závislé na situaci a
cíli jazykového projevu a nemají být zam ovány s knižností, složitostí
nebo módností. Také p i jazykovém vyjad ování jde o to, vybrat pravé
prost edky v pravou chvíli.
V seminá i budou probíraná témata doložena autentickými p íklady.
Pozornost bude v nována p edevším identifikaci chyb v odborných
textech a jejich odstra ování. V seminá i bude rovn ž procvi ováno
psaní abstraktu, citování odborné literatury a vyzna ování korektur.
Požadavky ke zkoušce ((1)+(2))
(1)
Vlastní odborný text v rozsahu p t až sedm normovaných stran
(1 normovaná strana = 1800 znak v etn mezer) na jedno
z následujících témat:
Výhody a nevýhody, které p ináší vybraný programovací jazyk
oproti jinému programovacímu jazyku
Programy pro editaci a sazbu text (porovnání dvou zvolených
program )
Matematická lingvistika jako interdisciplinární obor
Postavení eštiny v sou asné v decké komunikaci
V textu bude citováno nejmén p t odborných text (z toho alespo t i
musejí být dostupné v papírové podob ). Sou ástí textu bude abstrakt a
seznam citované odborné literatury.
Termín odevzdání textu: tvrtek 15. 4. 2010

(2)
BU alespo p t doklad stylistických chyb z tisku (s uvedením
zdroje, odkud doklad pochází, a s podrobným vysv tlujícím
komentá em); termín odevzdání: 15. 4. 2010,
NEBO prezentace zvolené odborné publikace z p edloženého seznamu
literatury (zvlášt podtržené tituly) v rozsahu 10 až 15 minut. Publikace
bude prezentována v rámci seminá e.
Odborný text a doklady stylistických chyb zašlete prosím na ob
následující e-mailové adresy:
mikulova@ufal.mff.cuni.cz, sevcikova@ufal.mff.cuni.cz
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