KNJ → FP TU v Liberci, 2. ročník, ZS 2018/2019

(Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání)

Morfosyntax NJ 1 – MS1N – povinný (1+1+0 Zp)

- sylabus

Podmínky zápisu: žádné
Počet kreditů: 2
Předmět morfosyntax je vyučován ve 3. a 4. semestru bakalářského studia. Jeho cílem je zprostředkovat
studentům vhled do gramatických struktur německého jazyka a vytvořit tak teoretickou bázi pro bezpečné
zvládnutí mluvnické stavby současné standardní němčiny. První blok předmětu je věnován morfologii
slovních druhů (tvarosloví) německého jazyka, přičemž těžiště tvoří gramatika slovesa. Kromě tradičního
strukturalistického přístupu „jazyk jako systém“ vychází koncepce předmětu zejména z poznatků pragmalingvistiky a textové lingvistiky. Přednášky jsou doprovázeny semináři, jejichž cílem je aplikovat teoretické poznatky na vybraných textech. Rozsah učiva předpokládá významný podíl samostudia.

Obsah předmětu:
1. Bibliografie oboru. Předmět gramatiky, typologie gramatik, vztah morfologie a syntaxe.
Základní termíny morfologie.
2. Text, věta, slovo, morfém (základní jednotka morfologické stavby slova);
morfematická analýza.
3. Klasifikace slovních druhů.
4. Gramatika slovesa – klasifikace sémantická, morfologická, syntaktická.
5. Plnovýznamové sloveso. Sponová a pomocná slovesa.
6. Způsobová slovesa, jejich gramatika a sémantika.
7. Gramatické kategorie slovesa. Systém slovesných časů.
8. Infinitní a finitní tvary.
9. Modus a modalita v němčině ve srovnání s češtinou. Indikativ a imperativ.
10. Konjunktiv II a kondicionál.
11. Konjunktiv I a jeho překlad do češtiny.
12. Genus verbi. Průběhové a stavové pasivum.
13. Funkční slovesa a funkční větné vazby.
Povinná literatura:
HELBIG, G. - BUSCHA, J. (Aktuelle Auflage): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt.
KESSEL, K. – REIMANN, S. (2010): Basiswissen deutsche Gegenwartssprache. Stuttgart: UTB.

Seznam doporučené literatury, jakož i veškeré studijní materiály naleznete na e-learningu.

Podmínky k udělení zápočtu:
aktivní spolupráce v semináři
úspěšné zvládnutí předepsaného počtu testů (dva testy průběžné a jeden zápočtový)
100% účast v semináři (omluvena je nemoc a akce TUL)
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