
Jazykové praktikum  

Víla Míla byla bílá, od toho jak vyla tence, když vila věnce jen tak v podprsence...  

Nebojte se, nechci vás nalákat na pornoverše, jen mi to připadalo jako vhodný úvod k našemu tématu.  
Současnou češtinu má na svědomí Ústav pro jazyk český. Tato organizace rozhoduje o tom, co je 
správně česky a co nikoliv. A právě jazykové praktikum nám pomáhá proniknout do tajů mateřského 
jazyka. Cílem předmětu je porozumět různým typům textů a promluv, podrobněji se věnovat vybraným 
problematickým či méně závažným jevům jednotlivých vrstev jazyka (tzn. ve fonetice, fonologii, 
morfologii, syntaxi, stylistice, lexikologii).  Vím, že pro některé z vás je vrcholem půvabu, když se 
doslechnete, že dáma kráčí oběmi nohami, ačkoliv stále ještě platí, že kráčí oběma nohama. Stále se 
ještě dá mávat oběma rukama, ačkoliv některé netahá za uši, když se mává oběma rukami. A co takhle 
rucema a rucemi? Poněkud zvláštní kapitolou je přejímání cizích slov. Víte, proč banka je banka? 
Protože die Bank – lavice bylo zařízení, na kterém sedávali penězoměnci již za Ježíše Krista. A co teprve 
interpunkce! Nebát se, nekrást. Nebát se nekrást! 

Jazykové praktikum jako volitelný předmět se vyučuje ve 4. ročníku čtyřletého studia a v oktávě 
osmiletého studia, vždy po 2 hodinách týdně. Praktikum je přípravou na společnou část maturitní 
zkoušky (didaktický test a ústní část) a na přijímací zkoušky – zvládnutí verbálního oddílu obecných 
studijních předpokladů. Žák získá schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, 
stylisticky vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. 

Výuka probíhá formou workshopu. Jazykové praktikum ukazuje češtinu z jiného úhlu pohledu, ne jako 
vyučovací předmět, ale jako prostředek dorozumívání, který má svoje kouzlo:  

Byla jednou jedna nula, / moc dlouho se nepohnula. / Když vichřice zavanula, / tak se nula nahnula / a 
k řece se hrnula. / Ta řeka si zamanula / téci tam, kde stála nula. / Sotva se k ní přisunula, / tak ji 
rázem uhranula. / Nula málem utonula.  
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