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Seminář ze stylistiky odborného textu 1.

Zaměření:
Cílem semináře je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří se chtějí naučit psát srozumitelně, logicky, stylisticky přesvědčivě a gramaticky správně. Primárně tedy nepůjde o procvičování metodických náležitostí pro psaní odborného textu (ty jsou předmětem jiných, již existujících cvičení a seminářů), ale o broušení a tříbení slohu, stylu a gramatiky teoretického textu. Student se naučí kriticky, z odstupu a očima jiných čtenářů nahlédnout vlastní text a díky tomu jej stylisticky a gramaticky zredigovat natolik, aby byl srozumitelný a logický nejen pro něho samotného, ale také pro ty, kterým je určen.

Na tento seminář v dalším semestru navazuje Seminář ze stylistiky odborného textu 2. (Mgr. Tomáš Veber, Th.D.), který se soustředí na procvičování získaných stylistických standardů. Oba semináře se však vzájemně nepodmiňují a je možné si zapsat jen jeden z nich či absolvovat je v opačném pořadí.

Forma:
Studenti si v semináři postupně předkládají vlastní libovolné teoretické texty (nebo jejich části) upotřebené v jiných předmětech a pokouší se je vzájemně posuzovat, opravovat, vylepšovat či jinak si navzájem poskytovat zpětnou vazbu.

Požadavky k zápočtu pro PS:
poskytnutí 1–2 vlastních teoretických textů (či jejich částí) k posouzení ostatním
pravidelná domácí četba/oprava předložených textů či jiné návrhy na jejich vylepšení
aktivní účast v hodinách (max. 3 absence)
	na každou hodinu si pročtěte a opoznámkujte zaslanou práci především z hlediska stylistiky a gramatiky (tj. logické návaznosti, přehlednosti, srozumitelnosti, výstižnosti a gramatické správnosti textu); doporučuji k tomu využívat nástrojů Wordu (v horní liště „Vložit“ – „Komentář“); takto opravenou práci vytiskněte 2x (jeden exemplář odevzdáte vyučujícímu, druhý si ponecháte)
	až budete zasílat vlastní text (na výše uvedený e-mail nejpozději v neděli večer), vyberte práci nebo úryvek dlouhý zhruba 2 normostrany, a to na téma co nejvíce přístupné a srozumitelné studentům z různých oborů; mělo by jít o text co nejvíce souvislý a plynulý, v němž se projevuje váš sloh a způsob myšlení (nikoli tedy texty výčtové, úřední, právní, složené pouze z citací atd.); předtím, než práci pošlete, pokuste se ji formálně upravit podle fakultní metodické příručky (viz Literatura)  

Požadavky k zápočtu pro KS:
CO NEJDŘÍVE MĚ KONTAKTUJTE MAILEM A POTVRĎTE SVOU ÚČAST V SEMINÁŘI (na základě toho budou studenti rozděleni do trojic a obdrží e-mailové adresy svých kolegů) 
v rámci skupin si vzájemně pošlete nebo předejte jakoukoliv svoji vlastní teoretickou práci nebo pouze její část (cca 3-5 stránek) 
pečlivě si pročtěte a podrobně opoznámkujte práce svých dvou kolegů především z hlediska stylistiky a gramatiky (tj. logické návaznosti, přehlednosti, srozumitelnosti, výstižnosti a gramatické správnosti textu) a tyto podrobné kritické poznámky jim zašlete; doporučuji k tomu využívat nástrojů Wordu (v horní liště "Vložit" - "Komentář"); ke svým opravám nezapomeňte uvést své jméno 
do konce zkouškového období (či v průběhu semestru) mi zašlete e-mailem (do předmětu zprávy prosím napište zkratku předmětu (KSOT1):
 
1) původní verzi svého textu 
2) poznámky svých dvou kolegů 
3) výslednou (opravenou) verzi svého textu
 
	pro potřeby semináře neopomeňte využívat libovolných titulů Základní literatury; v případě jakýchkoliv nejasností, pochybností či sporů mě vyhledejte v konzultačních hodinách   
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