
Syntax 1 – přednáška, seminář (FJ1042 + FJ1043, FJ2027) 

Vyučující: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.  

 

Výuka probíhá podle materiálů uložených ve složce ISu Studijní materiály. 

Důležitá jsou také skripta:  

Sekvent, K. (2012) Slovní druhy a jejich větně členské funkce. Brno: Masarykova univerzita. 

 

Požadavky k zápočtu – pro všechny studenty nezávisle na kódech: 

Přednášky: 

- aktivní účast v hodinách, diskuse; 

- samostatný rozbor krátkého textu – druhy vět, podstatná jména a jejich funkce, slovesa a 

jejich funkce. 

 

Semináře: 

- aktivní účast v seminářích (min. 70%) - znamená, že jsou studenti přítomni ve výuce a 

zároveň si předem připraví zadaná cvičení ze Studijních materiálů; 

- 2 průběžné testy během semestru - celková úspěšnost v průběžných testech min. 70% 

(kdo nedosáhne 70%, píše souhrnný test na všechny probrané látky v rámci opravného 

termínu) 

- rozbor věty (slovní druhy, větné členy) 

 

Výuka v podzimním semestru 2019 (16. 9. – 13. 12. 2019) 
16. 9.: spojené skupiny 14-14:50, uč. 56 

1/ Slovní druhy (parties du discours) - terminologie a příklady; od morfologie k syntaxi 

Přednáška 19.9. odpadá 

23. 9.:  

2/ Funkce slovních druhů: větné členy (membres de la proposition) - terminologie a 

příklady 

Přednáška přesunuta na úterý 24.9. 13-13:50, uč. 56: Různé funkce podstatných jmen. 

Funkce sloves 

26. 9. 14-17, zasedací místnost děkanátu: DEN JAZYKŮ 

30.9.: samostatné semináře dle rozvrhu ve 14 a v 15 h 

3/ Funkce podstatných jmen v různých větných členech. Funkce sloves. 

dokument č. 2a - Constructions verbales (ex. 1, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 28,29 

dokument č. 3a – ex. 3, dokument č. 3b – ex. 15 (od 5. věty) 

Přednáška ve čtvrtek 3.10. odpadá 

7.10.: Přednáška 14-14:50 + společný seminář 15-15:50, uč. 56:  

4/ Podmět a přísudek (sujet et verbe/prédicat). Shoda přísudku s podmětem. Věta s 

přísudkem slovesným, slovesně jmenným, neslovesným 

dokumenty č. 4a, b, c  

Přednáška ve čtvrtek 10.10. 15-15:50: Participia a jejich funkce 

14.10.: samostatné semináře dle rozvrhu ve 14 a v 15 h 

5/ Participia a jejich funkce ve francouzské syntaxi. 

dokument č. 5 – ex. 1-6, 10, 12, 13, 17, 20 

Přednáška ve čtvrtek 17.10. 15-15:50: rozbory vět – procvičení před testem 

21.10.: TEST č. 1 (témata 1-5) - test pro všechny od 14 hodin, uč. 56 

Přednáška ve čtvrtek: odpadá 

28.10..:  STÁTNÍ SVÁTEK Kontrola testů – řešení individuálně nebo před přednáškou. 

 



Přednáška ve čtvrtek 31.10. 15-15:50: Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací 

a zvolací). Věty kladné a záporné… 

4.11.:    samostatné semináře dle rozvrhu ve 14 a v 15 h 

6/ Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací). Věty kladné a záporné. 

Věta jednoduchá jednočlenná, dvoučlenná, vyjádření věty jednočlenné (slovesem, jiným 

slovním druhem). 

dokument č. 6a, b 

Přednáška ve čtvrtek: odpadá (konference doktorandů RUV) 

11.11.: Přednáška 14-14:50 + společný seminář 15-15:50, uč. 56: 

7/ Struktura francouzské věty. 

dokument č. 7 

Přednáška ve čtvrtek 14.11. 15-15:50, uč. 56: Souvětí souřadné, koordinační vztahy 

18.11..: samostatné semináře dle rozvrhu ve 14 a v 15 h 

8/ Souvětí souřadné, koordinační vztahy. 

dokument č. 8a, b 

Přednáška ve čtvrtek 21.11. 15-15:50: Souvětí podřadící, věty vedlejší dle funkce 

25.11.: samostatné semináře dle rozvrhu ve 14 a v 15 h 

9/ Souvětí podřadící (phrase complexe – subordination): věty vedlejší dle funkce. 

Přednáška ve čtvrtek: odpadá POZVÁNKA na výuku zahraničního kolegy: La culture 

dans l’enseignement des langues étrangères  (bloková výuka St-Pá) 

2.12.: Přednáška 14-14:50 + společný seminář 15-15:50, uč. 56: 

10/ Organisation de la phrase. 

dokument č. 10 

Přednáška ve čtvrtek 5.12. 15-15:50: rozbory vět – procvičení před testem 

9.12.:   

TEST č. 2 

Přednáška ve čtvrtek: odpadá 

 

PS 2019: 

1. Slovní druhy (parties du discours) - opakování terminologie, příklady. 

2. Funkce slovních druhů: větné členy (membres de la proposition) - terminologie a příklady. 

3. Funkce podstatných jmen v různých větných členech. Funkce sloves. 

4. Podmět a přísudek (sujet et verbe/prédicat). Shoda přísudku s podmětem (ce, la plupart, une 

foule, peu, výrazy množství...). Věta s přísudkem slovesným, slovesně jmenným, 

neslovesným.  

5.  Participia a jejich funkce ve francouzské syntaxi. 

TEST 

6. Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací). Věty kladné a záporné. Věta 

jednoduchá jednočlenná, dvoučlenná, holá a rozvitá, vyjádření věty jednočlenné (slovesem, 

jiným slovním druhem). 

7. Struktura francouzské věty. 

8. Souvětí souřadné, koordinační vztahy. 

9. Souvětí podřadící: věty vedlejší dle funkce. 

10. Organisation de la phrase. 

TEST 

 

 

 

 

 



JS 2020: 

1. Vedlejší věty vztažné. 

2. Vedlejší věty podmětné a předmětné 

3. Přímá a nepřímá řeč. 

4. Vedlejší věty příslovečné účelové. Vedlejší věty příslovečné důsledkové. 

5. Vedlejší věty příslovečné příčinné.  

TEST 

6. Vedlejší věty příslovečné podmínkové. 

7. Vedlejší věty příslovečné přípustkové. 

8. Vedlejší věty příslovečné časové. 

9. Vedlejší věty příslovečné srovnávací. 

10. Interpunkce, rozdíly mezi češtinou a francouzštinou. 

TEST 


