
Název semináře: Latina

Zkratka: VLA

Vyučující: Machovská Dana

Ročník: čtvrtý

délka trvání: dvouletý

Pro koho je seminář určen a doporučen:
studenty čtvrtých ročníků, kteří chtějí po maturitě studovat na školách univerzitního typu. 
Předmět si mohou vybrat studenti, kteří absolvovali seminář Latina pro začátečníky nebo 
studenti, kteří prokáží rozdílovou zkouškou znalosti odpovídající absolvování tohoto 
semináře.
Koncepce: 

 seminář je navržen jako dvouletý kurz;
 latina je obor propedeutický, poskytuje elementární úvod do studia celé řady oborů;
 latinský jazyk je uzavřeným logicky strukturovaným systémem s minimem výjimek

a nepříliš širokou slovní zásobou, proto je vhodný k tréninku myšlenkových operací
jako  je  kombinace,  tvorba  algoritmů,  schopnost  analýzy  a  syntézy  v oblasti
verbálních dovedností;

 latina  umožňuje  pochopit  strukturu  a  fungování  jazyků  obecně  –  nejen  jazyků
románských, ale také češtiny a angličtiny;

 latina je nezbytná při studiu celé řady oborů: medicíny,  farmacie, práv, biologie,
historie,  filologie,  ekonomie,  teologie  aj.,  jejichž  terminologie  stále  používá
slovotvorné  mechanismy latiny;  seminář  prohlubuje  uvědomování  si  souvislostí
mezi mnoha různorodými obory

Hlavní cíle 
 umožnit žákům osvojit si odbornou jazykovědnou terminologii;
 ovládnout základy latinského tvarosloví;
 pochopit obecné principy tvoření slov a přejímání slovní zásoby mezi jazyky, a to

na aktivně zvládnuté slovní zásobě v rozsahu cca 200–250 slov;
 ovládnout  techniku  překladu  s důrazem  na  logické  aspekty  jazyka  obecně,

stylisticky správné vyjadřování v češtině.
Obsah (tematické celky)

 výslovnost;
 základní lingvistická terminologie;
 slovní  zásoba  cca  200–250 slov,  slova  latinského  původu  v češtině  a  angličtině

vycházející z této slovní zásoby; 
 základy latinské morfologie (5 deklinací substantiv, prézentní systém 4 konjugací

a slovesa „být“,  adjektiva,  adverbia,  základní  předložky,  základní  druhy zájmen,
informativně číslovky); 

 Verba  alata –  výběr  latinských  zkratek,  floskulí,  frazeologismů,  citátů  a  jejich
interpretace; 

 Vita Romana – vybrané kapitoly z římských kulturněhistorických reálií. 

Studijní literatura
 Interní text pro seminář z latiny – učebnice
 Interní text pro seminář z latiny – cvičebnice 




