
ÚVOD DO KEČUÁNŠTINY I
Sylabus

Vyučující: Mgr. Vlastimil Rataj (email: pato.yapoq@seznam.cz, web: runasimi.ic.cz)
Místo: Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, místnost 212
Čas: úterý, 12:30-14:05

Cíl kurzu
Seminář o kečuánštině má za úkol seznámit studenty s gramatickou strukturou kečuánštiny tak, 
aby byli schopni se dorozumět v běžných situacích a porozumět psanému textu. Součástí kurzu je i 
stručné přiblížení současné i minulé kultury a jiných aspektů andských zemí.

Atestace
Kurz je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je samostatná příprava, vypracování 
krátkého referátu (cca  10 minut)  na vypsaná témata  o historii,  kultuře,  lingvistice  či  literatuře 
v andských  zemích  a  absolvování  závěrečného  testu.  Referáty  budou  odevzdány  v  písemné 
podobě a zároveň předneseny v semináři.

Témata seminářů

9/10 jazyky v Andách, výslovnost a pravopis, věty se jmenným přísudkem
16/10 věty se jmenným přísudkem (2)
23/10 otázka zjišťovací a doplňovací, zápor
30/10 otázka zjišťovací a doplňovací, zápor (2)
6/11 přítomný čas, předmět
13/11 přítomný čas, předmět (2)
20/11 progresivum, lokální a směrové sufixy
27/11 progresivum, lokální a směrové sufixy (2)
4/12 tranzice, preadjektiva
11/12 tranzice, preadjektiva (2)
18/12 závěrečný test

Témata referátů

I. Historie
I-1 Předincké dějiny centrálních And (Peru, Bolivie)
I-2 Dějiny inckého impéria
I-3 Dobývání říše inků
I-4 Stát Vilcabamba a období do popravy Tupaqa Amarua
I-5 Indiánská (rolnická) povstání v 16. až 19. století
I-6 Dějiny andských států od konce 16. století do současnosti



II. Literatura
II-1 Incká literatura, kronikáři
II-2 Kečuánská dramata
II-3 Indigenistická literatura
II-4 Mýty o původu inků, mýtus o Ikarrí aj.

III. Jazykověda
III-1 Kečuánština a aglutinující jazyky
III-2 Kečuánské dialekty, jejich fonologie a výhody/nevýhody různých pravopisů
III-3 Bilingvismus, současný stav indiánských jazyků, jazyková politika států a bilingvní školství 

v těchto zemích
III-4 Kečuismy ve španělštině a jiných jazycích

IV. Kulturní a jiná témata
IV-1 Sociální systém v inckém impériu
IV-2 Náboženství v inckém impériu
IV-3 Současný náboženský synkretismus
IV-4 Nasca
IV-5 Cusco a Machu Pikchu
IV-6 Folklór (hudba, svátky aj.)
IV-7 Sociální diskriminace, současné společenské postavení rolníků, migrace do měst a související 

problémy
IV-8 Geografie a flóra a fauna andských zemí


