
Историја чешког језика 2

Предавања:
др Верица Копривица

једносеместрални курс, 
обавезни, 
шести семестар, 
3 ЕСПБ, 
време одржавања наставе: уторак 13.15, сала 21а

Циљ предмета

Студент кроз анализу текстова из старијих раздобља усвaja законитости развоја
стандардног чешког језика а донекле и развоја дијалеката, како би стекао бољи увид у
савремено стање и дијахронијски приступ проучавању језика.

Садржај предмета

Морфолошке промене од X до XV века.  Упрошћавање старих типова и даљи
развитак деклинација. Утицај деклинационих типова на савремену промену именица.
Одступања  од  основних  типова.  Губљење  дуала.  Деклинација  придева,  заменица,
бројева. Губљење претериталних времена. 
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Допунска литература

Grepl, M. – Hladká, Z. – Jelínek, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Brno 1995
Havránek, B. – Jedlička, A.: Česká mluvnice. Praha 1982
Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K.: Malý staročeský slovník. Praha 1978

План часова

1.  Морфологија.  Деклинирање.  Падеж,  број,  род.  Врсте  деклинација.  Именска
деклинација. Прачешки и старочешки деклинациони типови.
2.  Фактори  који  су  утицали  на  померања и  измене  међу деклинационим  типовима.
Принцип аниматности и персоналности. Вокалске деклинације. 
3. Деклинације именица мушког  рода: о-основе, јо-основе и ьјо-основе мушког рода
4. Мушке u-основе. Вокалске деклинације  именица средњег рода. 
5. Женске и мушке а-основе, ја-основе и ьја-основе. 
6. Женске и мушке i-основе. Ū-основе. 
7. Консонантске деклинације. N-основе мушког и средњег рода. Nt-основе, s-основе, r-
основе, t-основе. 
8. Именска промена придевских речи.
9.  Заменичка  деклинација.  Промена  заменица  које  не  разликују  род.  Деклинација
заменица kto, čso. Деклинација заменица које разликују род: типови ten, jen. Придевска
промена заменица.
10. Сложена (придевска) деклинација:  типови dobrý, pěší.
11. Коњугација. Категорије код глагола: лице, број, време, начин, глаголски род и вид. 



Фактори који су утицали на померања глаголских врста и типова.
12. Старочешки коњугациони типови. Атематски глаголи.

Оцењивање

Активност на часу – 10%, колоквијум – 40% (трајање 30 минута), усмени испит – 50%.


