POŽADAVKY K PŘEDMĚTU ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ 2
(LETNÍ SEMESTR)

Semináře – úterý 8,45 – 10, 29 hod. (seminar.utery1@seznam.cz - adresa POUZE pro
zasílání seminárních prací a PP prezentací)
úterý 13,15 – 14, 44 hod. (seminar.utery2@seznam.cz - adresa POUZE pro
zasílání seminárních prací a PP prezentací)

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.
Mgr. Vladimíra Křížová (pro případné dotazy užívejte e-mail
vladimira.krizova@email.cz )

Cíle předmětu (anotace):
Obsahem výuky je výklad 2. poloviny 19. stol. - od doby májovců, Ruchu a Lumíru k
vrcholným dílům českého literárního realismu. Akcenty: prosazování národní školy proti
kosmopolitním tendencím, Masarykův realismus v kultuře a pojetí tradic (Atheneum, první
období Národního divadla), literatura sociálního programu v době rozmachu kapitalismu a
počátky české etnografie (Český lid, přípravy na Národopisnou výstavu, studie regionů),
kapitoly z emancipačního ženského hnutí (publicistika, vzdělávání, právní aspekty).

S daným předmětem koresponduje přednáška s názvem Vybrané kapitoly z české literatury
19. století 2 (úterý 15, 45 – 16, 29).

Zakončení letního semestru 2010: Zp, Zk (písemná + ústní)
1) Požadavky k získání zápočtu:

● docházka – povolené jsou maximálně dvě absence na semináři
● aktivní účast na semináři – seznámení se s danými autory a díly, znalost problematiky,
aktivní zapojení se do výuky

● vypracování seminární práce dle uvedených požadavků s doprovodem prezentace
vytvořené v MS PowerPoint bližší informace jsou uvedeny v odkazu Požadavky na seminární
práci a PowerPointovou prezentaci)
● odevzdání seminární práce ve stanoveném termínu = 1. 4. 2010

↓
2) Požadavky k písemné zkoušce:

● zkouška se koná v době přednášky k předmětu Kapitoly z české literatury 2, a to týden
před zápočtovým týdnem = 4. 5. 2010 od 15, 45 – 16, 29
● účast na zkoušce v tomto termínu je povinná!
● zkouška ověří vaše znalosti české literatury 19. století, a to jak ze zimního, tak také
z letního semestru

↓
3) Požadavky k ústní zkoušce:

● termín zkoušky u dr. Jakubíčka bude včas vyvěšen na STAGu
● k ústní zkoušce je nutné mít k dispozici:
-

4 recenze z dobového tisku, jež se týkají autora a díla, které jste zpracovávali
v seminární práci v LS (nezapomeňte uvést potřebné informace k jednotlivým
recenzím – vše podle bibl. normy) – odevzdávají se dr. Jakubíčkovi.

-

seznam přečtené literatury (možná jsou i divadelní představení)

-

seznam prostudované literatury

-

dané seznamy uvádějte abecedně a nezapomínejte na bibl. normu!

● při ústní zkoušce je nutné:
-

mít komplexní přehled o literatuře 19. století

-

dokázat hovořit o poznatcích z vlastní četby

-

analyzovat vlastní seminární práci (ze ZS i LS)

