
Чешки језик 8

Предавања:
др Верица Копривица

једносеместрални курс, 
обавезни, 
осми семестар, 
3 ЕСПБ, 
време одржавања наставе: уторак 15.00, сала 21а

Циљ предмета

Упознавање  студената  са  синтаксичким  појмовима  и  терминима.  Студент  ће
бити у стању да опише структурне делове реченице и текста и да изврши комплексну
анализу сложене реченице.

Сдржај предмета

Главни и споредни реченични чланови.  Сложена реченица.  Врсте напоредних
реченица.  Зависни  однос  међу  реченицама  и  врсте  зависних  реченица.  Ред  речи  у
реченици и акуелна реченична перспектива. Синтакса текста.

Основна литература

Grepl, M. – Hladká, Z. – Jelínek, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Brno, 1995
Havránek, B. – Jedlička, A.: Česká mluvnice. Praha 1982.
Mluvnice češtiny, III. Skladba. Academia, Praha, 1987.

Допунска литература

Čechová, M.: Čeština – řeč a jazyk. Praha, 1996
Hubáček, J. – Jandová E. – Svobodová D. – Svobodová, J.: Čeština pro učitele. VADE 
MECUM BOHEMIAE 2010.

План часова

1. Слагање субјекта и предиката. 
2.  Споредни реченични чланови у двочланој реченици.  Сложена реченица. Зависни и
независни однос у сложеној реченици (podřadné a souřadné souvětí). Везници зависних и
независних реченица.
3.  Зависна  реченица.  Субјекатска,  објекатска,  атрибутска  и  допунска  (doplňková)
зависна реченица.
4.  Прилошка  реченица:  временска,  месна,  начинска,  узрочна,  намерна,  условна  и
допусна зависна реченица.
5. Независни однос између реченица: сатавне, раставне, супротне, искључне.
6. Закључне и узрочне реченице. Интерпункција у сложеној реченици. 
7. Комплексно сложена реченица.  Поређење схватања сложене реченице у српској  и
чешкој синтаксичкој науци: разлике у класификацији реченица и терминологији. 
8. Слободни спојеви реченица. Управни говор, полууправни говор. Индиректно питање.



9. Разграничење чешких термина věta и výpověd; věta jednoduchá, věta složená  souvětí,
souvětí složené (по књизи М. Чехове).    
10. Реч, синтагма, фразем. Граматички односи међу деловима синтагме. 
11. Речи као синтаксичке јединице. Употреба глаголских облика. Облици именица и 
других имена у реченици. Несамосталне речи у реченици: предлози, речце, узвици.
12. Синтакса текста. Укључивање реченица у текст. Типови везе међу реченицама.
Линеарна текстуална веза.  Паралелна текстуална веза. Везна средства на нивоу текста
(конектори).

Оцењивање

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


