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 Základná charakteristika francúzskeho jazyka v kontexte románskych jazykov. Význam 

francúzskeho jazyka v súčasnosti, postavenie francúzštiny a jej osvojovania ako cudzieho 

jazyka vo svete a na Slovensku. 

 

 Základná charakteristika francúzskeho jazyka a slovenského jazyka z hľadiska pôvodu 

a morfologickej typológie. 

 

 Zvuková rovina – kontrastívna analýza vokalického a konsonantického 

systému francúzskeho a slovenského jazyka, špecifiká fonematického a prozodického 

systému, vplyv artikulačnej bázy slovenčiny na výslovnosť v cudzom jazyku. 

 

 Morfologická a syntaktická rovina – kontrastívna analýza vybraných slovných druhov 

a syntaktických javov. 

 Slovné druhy – delenie a základná charakteristika.  

 Podstatné mená – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, 

gramatické kategórie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s 

interferenciou. 

 Prídavné mená – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, 

gramatické kategórie, stupňovanie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby 

súvisiace s interferenciou. 

 Zámená – morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, gramatické kategórie, 

syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s interferenciou. 

 Slovesá – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, gramatické 

kategórie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s interferenciou. 

Kategória slovesného rodu, času a vidu, systém minulých časov, časová súslednosť. 

Kategória slovesného spôsobu, rozkazovací spôsob, podmieňovací spôsob, spojovací 

spôsob v hlavných a vedľajších vetách a jeho ekvivalenty pri preklade do slovenčiny. 

Neurčité slovesné tvary (neurčitok, príčastie, prechodník) a ich aspektuálne a modálne 

významy; použitie v polovetných konštrukciách. 

 Syntaktické vzťahy, typy syntagiem.  

 Hlavné vetné členy. Rozvíjacie vetné členy. 

 Rozdelenie viet podľa modálnosti, členitosti, zloženia. 

 Slovosled vo francúzskom a slovenskom jazyku. 

 

 



 

Odporúčaná študijná literatúra 

DOHALSKÁ, M. – SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny. 3. vyd. Praha: Karolinum, 

2009. 

HENDRICH, J. – RADINA, O. – TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus, 2005. 

MISTRÍK, J. Moderná  slovenčina. Bratislava: SPN, 1983. 

ORAVEC, J. – BAJZLÍKOVÁ, E. – FURDÍK, J. Súčasný slovenský spisovný jazyk. 

Morfológia. Bratislava: SPN, 1988. 

POISSON-QUINTON, S. – MIMRAN, R. – MAHEO-LE COADIC, M. Grammaire 

expliquée du français. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2002. 

TARABA, J. Francúzska gramatika. 3. vydanie. Bratislava: SPN, 2008.  

 


