KNJ → FPTU v Liberci, 3. ročník, ZS 2018/2019 (Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání)

Morfosyntax NJ 3 – MS3E - povinný (1+2+0 Zk)

- sylabus

Podmínky zápisu: žádné
Počet kreditů: 3
Tento předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními pojmy a koncepcemi ve větné
skladbě současné standardní němčiny. Syntaktické jevy budou přitom pojednány z
konfrontačního hlediska. Cílem je zprostředkovat studentům vhled do gramatických struktur
německého jazyka a vytvořit tak teoretickou bázi pro bezpečné zvládnutí větné skladby
současné standardní němčiny.
Přednášky jsou doprovázeny semináři, jejichž cílem je aplikovat teoretické poznatky na
vybraných textech. V praktické části předmětu se pozornost zaměří především na valenčně
gramatickou analýzu vybraných větných celků. Rozsah učiva předpokládá motivovanou
spolupráci a významný podíl samostudia.
Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou a jeho obsah představuje stěžejní součást závěrečné
souborné písemné zkoušky z VGLE.
Obsah předmětu:
1. Předmět syntaxe, bibliografie oboru, základní pojmy, jednotlivé jazykovědné
koncepce. Věta. Klasifikace věty.
2. Predikát ve větě. Větný rámec.
3. Tradiční klasifikace větných členů. Valenční gramatika.
4. Valence slovesa.
5. Testy a metody pro klasifikaci participantů větné struktury.
6. Konstitutivní a nekonstitutivní členy větné struktury. Atributy.
7. Morfosyntaktické a sémantické větné modely.
8. Složené souvětí – koordinace. Spojky souřadící.
9. Složené souvětí – subordinace. Věty vedlejší – forma, stupeň závislosti a postavení
vedlejších vět, syntaktický popis.
10. Participiální konstrukce. Infinitivní konstrukce.
11. Slovosled německé věty. Negace.
12.- 14. Komplexní valenčně gramatická analýza německého souvětí. Reflexe.
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 elearningu.
Podmínky k udělení zápočtu:
- aktivní účast na seminářích (100%, omluvena nemoc a účast na akcích TUL)
- úspěšné zvládnutí předepsaného počtu testů (dva testy průběžné, jeden zápočtový)
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