NSH2Q – Základy slavistiky a historické mluvnice 2
Ukončení předmětu
26. 3. 2020
Vážení studenti,
navazuji na můj předchozí e-mail (viz níže) s instrukcemi pro průběh výuky předmětu NSH2Q Základy
slavistiky a historické mluvnice 2 s ohledem na aktuální situaci na UP a zrušení kontaktní výuky
v souvislosti s opatřeními kvůli COVID-19.
Do 31. 3. 2020 byste měli nastudovat níže uvedené kapitoly a provést komplexní rozbory textů, se
kterými budeme pracovat dle předchozí dohody u zkoušky. Vzhledem k tomu, že se tento termín blíží,
zasílám instrukci, jakým způsobem následně vykonáte závěrečnou zkoušku z předmětu.
Připomínám, že otázky ke zkoušce máte k dispozici na naší online webové stránce (přímý odkaz zde:
http://kcjl3.upol.cz/zshml2008/otazky_ke_zkousce.doc, online studijní skripta (včetně textů
k rozboru) máte k dispozici tamtéž (přímý odkaz zde: http://kcjl3.upol.cz/zshml/skripta_konecna.pdf).
Závěrečná zkouška bude realizována ústně, formou setkání v online platformě WebEx. K vykonání
ústní zkoušky tedy budete potřebovat přístup k internetu a PC/notebook/tablet/mobilní telefon
s webovou kamerou a mikrofonem.
Na tomto odkaze v dokumentu Google (pošlu odkaz v dalším e-mailu) najdete tabulku s vypsanými
termíny ke zkoušce (tytéž termíny vám vypíšu i do Stagu). Prosím zapište se na čas, který vám nejlépe
vyhovuje, kromě svého jména a příjmení uveďte i e-mail, na který vám zašlu ze svého e-mailu
hana.maresova@upol.cz pozvánku do prostředí WebEx. Prosím, abyste se vzájemně nepřepisovali a
respektovali, pokud už bude v daném čase někdo zapsán (přepisování mohu zjistit v historii úpravy
dokumentu).
Co se týče samotné platformy WebEx, není nutné, abyste si ji instalovali dopředu. Jakmile vám přijde
ode mě e-mail s pozvánkou, bude v rámci textu zeleně označený odkaz Join Meeting, který vás po
odkliknutí automaticky provede instrukcemi, jak se do prostředí dostat. Nemusíte si WebEx instalovat
na své zařízení, stačí se přihlásit pouze na webové stránce, na kterou vás systém nasměruje.
Abychom se vyhnuli případným technických problémům při práci s platformou WebEx přímo v době
zkoušky, uděláme první cvičné společné setkání v plaformě WebEx ve čtvrtek 2. 4. 2020 v 10 hod. nebo
v 11. hod. Proto vás prosím, abyste se na termíny zkoušky a cvičného setkání napsali nejpozději do
31. 3. 2020 tak, abych vám předem mohla pozvat pozvánku na vámi zaslané individuální e-maily. Na
cvičném setkání bychom si upřesnili detaily k průběhu zkoušky.
V případě jakýchkoliv problémů (či nemožnosti vykonat z technických důvodů zkoušku online) mě
neváhejte kontaktovat.
Děkuji za spolupráci a těším se na online setkání.
Srdečně zdraví Hana Marešová

NSH2Q – Základy slavistiky a historické mluvnice 2
Online studium – náhrada výuky:
11. 3. 2020

Vážení studenti,
s ohledem na aktuální situaci na UP a zrušení kontaktní výuky v souvislosti s opatřeními kvůli COVID19 posílám instrukce k náhradnímu způsobu výuky prostřednictvím online studijních materiálů.
Základní online podporou předmětu zůstává náš web: http://kcjl3.upol.cz/nshm/web/nshm2.html
Prosím, abyste v následujícím časovém sledu jako náhradu za přednášky prostudovali příslušné
kapitoly elektronických skript na tomto webu a jako náhradu za semináře zpracovali analýzu
následujících textů, které budou součástí praktické části vaší zkoušky z předmětu NSH2Q:









16. 3. 2020 -- přednáška: Konjugace (skripta, s. 51-65)
16. 3. 2020 -- seminář: Legenda o Jidášovi (skripta, s. 95) – komplexní rozbor textu: druh
pravopisu (způsob čtení jednotlivých grafémů), hláskové změny, určení staročeských vzorů
substantiv, typ skloňování adjektiv, pronomin, numerálií, druh slovesného tvaru
23. 3. 2020 -- přednáška: Jednotlivé slovesné tvary (skripta, s. 66-67)
23. 3. 2020 -- seminář: Alexandreida (skripta, s. 96) – komplexní rozbor textu: druh
pravopisu (způsob čtení jednotlivých grafémů), hláskové změny, určení staročeských vzorů
substantiv, typ skloňování adjektiv, pronomin, numerálií, druh slovesného tvaru
30. 3. 2020 -- přednáška: Dialektologie (skripta, s. 78-89)
30. 3. 2020 -- seminář: Všechny dosud probrané texty k rozboru – doplnit chybějící části
komplexního rozboru: typ skloňování adjektiv, pronomin, numerálií, druh slovesného tvaru

Zároveň se můžete připravovat na zkoušku dle jednotlivých otázek ke zkoušce (jsou rovněž zavěšeny
na webu).
V případě dřívějšího obnovení výuky bychom uvedená témata a texty probrali na přednášce a
seminářích, sledujte proto prosím aktuální informace uvedené na adrese: https://www.upol.cz/covid19/
V případě dotazů k rozborům textů apod. mě můžete kontaktovat na e-mail: hana.maresova@upol.cz.
Co se týče způsobu termínu a způsobu vykonání zkoušky, budu Vás kontaktovat, jakmile bude zřejmý
termín znovuobnovení výuky.
Děkuji Vám za pochopení této situace a za spolupráci.
Se srdečným pozdravem
Hana Marešová

