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Kurz Běžně mluvená čeština je zaměřen na seznámení studentů s širokým repertoárem běžně mluvených výrazových 
prostředků – fonetických, morfologických, lexikálních a syntaktických, typických pro každodenní neformální mluvu. 
Jejím jádrem je obecná čeština. Na přednáškách se studenti dozví o její genezi, hlavních charakteristikách, o stavu 
bádání v dané oblasti, stratifikaci českého národního jazyka, jednotlivých jazykových varietách včetně nářeční situace na 
území ČR a různých stylech, strukturních a nestrukturních útvarech ap. Postupně jsou zmiňovány stěžejní práce 
zabývající se problematikou mluveného jazyka, řadu otázek a názorů. zpracují studenti sami formou individuálních 
referátů. Otázky mluveného jazyka se v semináři probírají též prakticky: jedna hodina je věnována oblíbeným cvičením, 
např. změně kódu, tj. „pospisovňování“ autentického mluveného projevu, či naopak převodu psaného (spisovného) 
projevu do běžné mluveného.  
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Další významné práce budou zpracovány a prezentovány formou referátů.




