Podklad pro Výroční zprávu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2003

1. Obecné informace o základní součásti

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
název základní součásti
zajišťované studijní obory1[1] Český jazyk a literatura (společně s katedrou české literatury a lit. vědy),
Čeština v komunikaci neslyšících
podíl
na
výuce
jiných Nederlandistika, Lingvistika a fonetika, Slavistika, Čeština pro cizince,
Archivnictví
oborů2[2]
Synchronní a diachronní bohemistika ze strukturního a funkčního úhlu
hlavní odborné a pedagogické
pohledu, kognitivní lingvistika, teorie textu a komunikace; český znakový
zaměření3[3]
jazyk a komunikace neslyšících.

2. Pedagogické působení členů základních součástí v zahraničí4[4]

jméno pracovníka
doc. PhDr. Karel
Šebesta, CSc.
PhDr. Eva Hošnová,
CSc.

zahraniční instituce, kde vyučoval
předmět/rozsah výuky
Institutionen foer Central och Oesteuropostudier, oponent u doktorské obhajoby
Lunds universitet, Švédsko
Institut fuer Slawistik, Humboldt- Seminář ke gramatice češtiny / září 2003 –
Universitaet zu Berlin, SRN
20 hodin

3. Pedagogické působení zahraničních odborníků na základní součásti5[5]

4. Pedagogická činnost členů základní součásti na jiných českých vysokých školách/fakultách6[6]

1[1] Uvedou se názvy všech studijních oborů, které základní součást kmenově zajišťuje.
2[2] Uvedou se názvy dalších oborů, na jejichţ výuce základní součást participuje.
3[3] Prosíme stručnou charakteristiku — maximálně 30 slov.
4[4] Neuvádějí se jednotlivé (vědecké) přednášky (srov. další text formuláře).
5[5] Neuvádějí se jednotlivé (vědecké) přednášky (srov. další text formuláře).

6[6] V případě potřeby vloţte další řádky (platí i pro další tabulky).

jméno pracovníka
doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Mgr. Robert Adam, Ph.D.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.

vysoká škola/fakulta, kde působil
FSV UK v Praze
FPed TU v Liberci
PedF Univerzity Hradec Králové
FPed TU v Liberci
FF MU v Brně
FF UP v Olomouci
FPed TU v Liberci

5. Pedagogická spolupráce s jinými českými vysokoškolskými nebo akademickými institucemi

název instituce/jména pracovníků
Technická univerzita v Liberci
Filozofický ústav AV ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR
MFF UK v Praze
MFF UK v Praze
PedF UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Věra Strnadová
PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Mgr. Milan Harvalík, Ph.D.
Mgr. Alena černá
PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
PhDr. Milada Homolková
PhDr. Petr Nejedlý
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

obor, na němž externisté
z uvedené instituce působili
Čeština v komunikaci neslyšících
Čeština v komunikaci neslyšících
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura

6. Další významné pedagogické aktivity základní součásti v roce 20037[7]

Formulujte maximálně stručně, a to jako souvislý text (nikoliv jako jednotlivá hesla nebo jen klíčová
slova!), nepoužívejte formátování textu!
Pracoviště získalo akreditaci pro jednooborové navazující magisterské studium oboru Čeština v komunikaci
neslyšících; dokončována byla příprava podkladů k akreditaci pro strukturované (bakalářské a navazující
magisterské) studium oboru Český jazyk a literatura (jednooborové). Pracovníci ÚČJTK se podíleli na výuce
češtiny pro cizince v rámci fakultních programů ECES, AU, CET a na LŠSS.

7. České vědecké granty řešené v roce 20038[8]

název grantu

poskytovatel9[9]

řešitel

anotace grantu10[10]

7[7] Např. akreditace nových oborů, návrhy reformy studia (zavedení více stupňů) apod., zavedení nových metod nebo forem
výuky apod. — prosíme stručně, max. 50 slov.
8[8] Včetně podílu na výzkumných záměrech (samostatný úkol v rámci VZ).
9[9] Uveďte zkratku, plný název jen u méně známých poskytovatelů.

název grantu
poskytovatel9[9]
řešitel
Korespondence
B. Ministerstvo
PhDr. Lucie Saicová
Němcové
– kultury ČR
Římalová,
Ph.D.
shromáţdění a analýza
(řešitelka), Mgr. Robert
Adam, Ph.D., prof.
PhDr. Alena Macurová,
CSc. (spoluřešitelé)
Heterogenní texty a VZ MŠMT ČR
doc. PhDr. Petr Mareš,
heterogennost
ve
CSc.
verbální komunikaci
Jazyky, literatura a GA ČR
prof.
PhDr.
Karel
kultura
v českých
Kučera, CSc.
zemích od pozdního
humanismu
po
osvícenství
Repertorium rukopisů GA ČR
17.
a
18.
století
z muzejních sbírek v
Čechách

prof.
PhDr.
Kučera, CSc.

anotace grantu10[10]
Grant je zaměřen na inventarizaci a
shromáţdění (fotokopií) dochované
korespondence B. Němcové, na přípravu
nové edice úplné korespondence B. N. a
na analýzu těchto textů z různých
hledisek.
Výzkumný záměr je zaměřen na
heterogenní texty a heterogennost ve
verbální komunikaci
Grant je zaměřen na vybudování
základny
pro
doktorandy
oborů
bohemistika,
slovanské
literatury,
novolatinská studia, kulturní historie,
pomocné vědy historické, archivnictví,
kteří se specializují na výzkum období
mezi lety 1550 aţ 1800.
Karel Grant je zaměřen na soupis rukopisů ze
17. a 18. století, pořízení bibliografické
databáze a elektronizaci Rosova
slovníku.

8. Zahraniční vědecké granty řešené v roce 2003

název grantu

poskytovatel11[11]

řešitel

anotace grantu12[12]

9. Další české granty řešené v roce 2003 (transformační/rozvojové apod.)

název grantu
„Čeština
v komunikaci
neslyšících―

poskytovatel13[13]
řešitel
anotace grantu14[14]
MŠMT ČR
prof. PhDr. Alena Podpora výuky interdisciplinárně pojatého
Macurová, CSc.
studijního oboru (akcentujícího lingvistické
přístupy k hluchotě, problematiku jazyka,
komunikace a interkulturního porozumění), do
jehoţ studia jsou integrováni neslyšící studenti.

10[10] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě
zaměření grantu anotujte (max. 30 slov),
11[11] Uveďte celý název zahraniční instituce.
12[12] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě
zaměření grantu anotujte (max. 30 slov).
13[13] Uveďte zkratku, je-li všeobecně známa, plný název u méně známých poskytovatelů.
14[14] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě
zaměření grantu anotujte (max. 30 slov).

10. Podíl na grantech jiných domácích a zahraničních v roce 2003

název grantu

řešitelské
pracoviště
Moţnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého ÚJČ AV ČR
národního korpusu
Výzkumný záměr Český národní korpus a korpusy dalších
jazyků
Jazyk a diskurs
„Internet jako potenciální zdroj nových pracovních
příleţitostí pro neslyšící. Pilotní projekt v rámci programu
Leonardo da Vinci Evropské komise. Internet pro
neslyšící―

řešitel za FF UK

PhDr. Ivana Bozděchová,
CSc.,
PhDr.
Eva
Hošnová,
CSc.
(spoluřešitelky)
ÚČNK FF UK
prof. PhDr. Karel Kučera,
CSc. (spoluřešitel)
ÚLUG FF UK
doc. PhDr. Petr Mareš,
CSc. (spoluřešitel)
Federace rodičů a prof.
PhDr.
Alena
přátel
sluchově Macurová, CSc.
postiţených

a

Grant zkoumá mo
analýze velkých
textů.

VZ je zaměřen na
sloţkách (současný
Grant je zaměřen n

Příprava učebnice
kursech, tlumočení
příspěvky na mezin

11. Případná další spolupráce se zahraničím mimo granty (spolupráce institucí a/nebo projekty
přímo nefinancované)16[16]

zahraniční instituce nebo
projekt /země
Institut
fuer
Slawistik,
Humboldt-Universitaet
zu
Berlin, SRN
Institut
fuer
Slawistik,
Humboldt-Universitaet
zu
Berlin, SRN
Institut jezyka polskiego,
Uniwersytet
Warszawski,
Polsko

Uniwersyta Lublin, Polsko

řešitel za FF UK

obecná anotace výstupů FF v r. 2003

PhDr. Eva Hošnová, CSc. , doc. Příprava k vydání vysokoškolské učebnice
PhDr. Petr Mareš, CSc.
pro německy mluvící bohemisty.
PhDr. Eva Hošnová, CSc.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.,
PhDr. Irena Vaňková, CSc.,
PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc.

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.,
PhDr. Irena Vaňková, CSc.,
PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc.

Přípravná fáze pro zpracování vysokoškolské
příručky slovní zásoby češtiny pro německy
mluvící bohemisty.
Dlouholetá spolupráce v oblasti kognitivní
lingvistiky. Čtyři publikace ve sborníku
Studia z semantyky porownawczej, czesc II.
Ed. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2003.
Dlouholetá spolupráce v oblasti kognitivní
lingvistiky.

12. Pořádání vědecké konference/semináře v r. 200317[17]
15[15] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě
zaměření grantu anotujte (max. 30 slov).
16[16] Jde o spolupráci s institucemi nebo na vědeckých projektech, nikoliv o individuální aktivity — přednášky, konference
apod. (toto se uvádí na jiném místě formuláře).

název

InterFaces: Literatura
polska, czeska i

počet účastníků

datum
konání
16–
18.5.2003

domácí/zahraniční
12
30

niemiecka – problemy
translacji.

12. workshop Ţďárek

červen 2003 32

7

13. workshop Ţďárek

listopad
2003
24. 5. 2003

40

5

60

12

18. 10. 2003 70

10

„Mezinárodní konference
o počítačové a internetové
terminologii ve znakovém
jazyce―

„Internet pro neslyšící―

anotace (max. 50 slov)18[18]

Studentská a doktorandská slavistická
konference na téma Překlad a tlumočení,
spolupořádaná ÚČJTK FF UK, Univerzitou
Lipsko
a
Jagellonskou
univerzitou
v Krakově.

Pravidelné
workshopy
studentů
a
doktorandů zaměřené na jazykovědnou i
literárněvědnou bohemistiku.
dtto
V souvislosti
s potřebami
grantového
projektu „Internet jako potenciální zdroj
nových
pracovních
příleţitostí
pro
neslyšící. Pilotní projekt v rámci programu
Leonardo da Vinci Evropské komise.
Internet pro neslyšící― řešena otázka
odborné
terminologie
z oblasti
informačních technologií, tvorby webových
stránek a typografie; ÚČJTK jako
spolupořadatel (zastoupeno Rakousko,
Belgie, Velká Británie)
Prezentace výsledků projektu „„Internet
jako potenciální zdroj nových pracovních
příleţitostí pro neslyšící. Pilotní projekt
v rámci programu Leonardo da Vinci
Evropské komise. Internet pro neslyšící― a
moţností jejich dalšího vyuţití při
zvyšování kvalifikace neslyšících; ÚČJTK
jako spolupořadatel (zastoupeno Rakousko,
Belgie).

13. Účast členů základní součásti na mezinárodních vědeckých konferencích

jméno účastníka
název konference
prof. PhDr. Karel Kučera, Corpus Linguistics 2003
CSc.
PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
13. mednarodni slavistični kongres

místo/datum konání
Lancaster, Velká 26.3.–1.4.
ú
Británie
2003
Lublaň, Slovinsko 15.–21.
8. O
2003
PhDr. Ivana Bozděchová, „Český jazyk a literatura ve XX. století. Konstanty a Walbrzych
– 15.–16.5.
P

17[17] Pokud bylo Vaše pracoviště spolupořadatelem, uveďte toto do anotace.
18[18] Pokud jde o akci se zahraniční účastí, uveďte zastoupené země.
19[19] Maximálně 20 slov.

jméno účastníka
CSc.

název konference
proměny―.

místo/datum konání
Szczawno Zdrój, 2003
Polsko

PhDr. Ivana Bozděchová, Ján Smrek International Literary Festival „Author and His Bratislava,
CSc.
Translation―.
Slovensko
PhDr. Ivana Bozděchová, Third International Conference on Literary Criticism
Káhira, Egypt
CSc.
Mgr. Šárka Lešnerová

13. mednarodni slavistični kongres

Lublaň, Slovinsko

Mgr. Šárka Lešnerová

Čeština – univerzália a specifika 5

Brno

Mgr. Šárka Lešnerová

Formal Description of Slavic Languages 5

Lipsko, SRN

PhDr. Eva Hošnová, CSc.

„Český jazyk a literatura ve XX. století. Konstanty a Walbrzych
proměny―.
Szczawno
Polsko
1. Limina – Film´s Thresholds.
Udine, Itálie

doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.
doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.
doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.

4.6. 2003

J

10.–14.12.
2003

L

C
15.–21.
8. ú
2003
13.–
P
15.11.2003
u

26.–28. 11. C
2003
(
– 15.–16.5.
K
Zdrój, 2003

Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen: Berlín, SRN
Typologische Spezifika
Zvuk vo filme
Bratislava,
Slovensko
Stereotyp in der Sprache und Literatur
Potsdam, SRN

prof. PhDr. Oldřich Uličný,
DrSc.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, 13. mednarodni slavistični kongres
DrSc.
Mgr. Alena Fidlerová
Kolloquium zur sprach-, literatur- und
kulturwissenschaftlichen Bohemistik – im Bereich
tschechisch-deutscher Beziehungen

l

J
m
– F

březen
duben 2003
listopad 2003 „
16.–19.
2003

1. K

Mnichov, SRN

15.–21.
8. K
2003
25.–27. února P
2003
z
Š

Piliscsaba,
Maďarsko

12.–13.
května 2003

Č
k

prof. PhDr. Alena Macurová, „Mezinárodní konference o počítačové a internetové
CSc.
terminologii ve znakovém jazyce―

Praha

24. 5. 2003

T

Mgr. Andrea Hudáková

Praha

18. 10. 2003

N

Mgr. Alena Fidlerová

Nové interpretace českého baroka

„Internet pro neslyšící―

Lublaň, Slovinsko

březen 2003

14. Účast členů základní součásti na domácích vědeckých konferencích/seminářích

jméno účastníka

název konference

PhDr.
Ivana
Bozděchová, CSc.
Mgr.
Šárka
Lešnerová
doc. PhDr. Karel
Šebesta, CSc.
PhDr.
Eva
Hošnová, CSc.
doc. PhDr. Petr
Mareš, CSc.

„Internacionalizmy
v nové
slovní zásobě―
4. mezinárodní setkání mladých
lingvistů
Multietnická komunikace v
češtině
Standardizace
školské
jazykovědné terminologie
Čeština –
univerzália
a
specifika 5

místo/datum konání

téma referátu a/nebo anotace
účasti20[20]
Praha
16.–18.6. Nové
internacionalismy
2003
v odborném stylu..
Olomouc
12.–14. Latinské vlivy v humanistické
5. 2003
češtině
Ústí
nad 26. 11. účast v semináři a diskusi
Labem
2003
Praha
28. 11. účast v semináři a diskusi
2003
Brno
listopad Hry
na
neformálnost.
2003
K neformálnímu
vyjadřování
v českých odborných textech
Praha
10.–13.
Co zavinil Dobrovský
6. 2003

prof.
PhDr. Josef Dobrovský
Oldřich Uličný,
DrSc.
prof.
PhDr. Čeština –
univerzália
a Brno
Oldřich Uličný, specifika 5
DrSc.
Mgr.
Alena Seminář knihovníků muzeí a
Třebíč
Fidlerová
galerií

prof. PhDr. Alena „Čeština
v komunikaci
Macurová, CSc.
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Mgr.
Andrea „Čeština
v komunikaci
Hudáková
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Bc. Petr Vysuček „Čeština
v komunikaci
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Mgr.
Marie „Čeština
v komunikaci
Komorná
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
doc. PhDr. Iva „Čeština
v komunikaci
Nebeská, CSc.
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Mgr.
Jana „Čeština
v komunikaci
Servusová
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Martin Wiesner
„Čeština
v komunikaci
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Bc. Petr Vysuček „Čeština
v komunikaci
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Jana Petříčková
„Čeština
v komunikaci

20[20] Maximálně 20 slov.

listopad
2003

Ke
kongruenci
v češtině
(spoluautorka E. Hrachovinová)

23.–25.
Stav zpracování rukopisů
září 2003 českých muzeí pro Repertorium
rukopisů 17. a 18. století
(spoluautorka M. Šulcková)

Praha

18.11.
2003

Kam
směrovat
vzdělávání
českých neslyšících

Praha

18.11.
2003

Výuka češtiny pro neslyšící.
Pohled slyšícího učitele

Praha

18.11.
2003

Výuka
češtiny
s českým
znakovým jazykem, nebo se
znakovanou češtinou?

Praha

18.11.
2003

Výuka
češtiny
s českým
znakovým jazykem, nebo se
znakovanou češtinou?

Praha

18.11.
2003

Osvojování slovníku

Praha

18.11.
2003

Terminologie v českém
znakovém jazyce pro výuku
češtiny

Praha

18.11.
2003

Jak zaměřovat výuku českého
znakového jazyka

Praha

18.11.
2003

Specifické znaky

Praha

18.11.

Ikoničnost ve slovní zásobě

jméno účastníka

název konference

neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Radka Nováková „Čeština
v komunikaci
neslyšících
–
výzkumy
znakového
jazyka
z lingvistického hlediska―
Mgr. Bc. Lenka „Neslyšící očima veřejnosti
Okrouhlíková
aneb
veřejnost
očima
neslyšících―
Mgr.
Marie „Neslyšící očima veřejnosti
Komorná
aneb
veřejnost
očima
neslyšících―
Mgr.
Marie „Osvojení si verbální řeči
Komorná
prostřednictvím písma – čtení u
sluchově postiţených―

místo/datum konání
2003

téma referátu a/nebo anotace
účasti20[20]
českého znakového jazyka

Praha

18.11.
2003

Místo tlumočení
neslyšících

Praha

17. 10. Problematika
2003
neslyšících

Praha

17. 10. K výuce češtiny na školách pro
2003
sluchově postiţené

Praha

4.12.
2003

ve

výuce

vzdělávání

Čeští neslyšící a české texty:
Informace o výzkumu čtenářské
gramotnosti
sluchově
postiţených ţáků a studentů

15. Významné jednotlivé přednášky členů základní součásti v zahraničí (mimo souvislou výuku a
referáty na vědeckých konferencích)

Jméno
instituce, kde se přednáška
název přednášky
přednášejícího
konala
PhDr. Eva Hošnová, Institut
fuer
Slawistik, Vývoj pronominalizace v česky psaných textech od 2.
CSc.
Humboldt–Universitaet
zu pol. 19. stol.
Berlin, SRN

16. Přednášky zahraničních odborníků na základní součásti (nejde o pravidelnou výuku)

jméno
přenášejícího
prof. Dr. Tilman
Berger
Univ.-Doz. Mag. Dr.
Stefan Michael
Newerkla
PhDr.
Darina
Tarsciová, CSc.

mateřská instituce/země

název přednášky

Universität Tübingen, Německo

Reálná situace češtiny na Chrudimsku v 17. a

Institut für Slawistik der
Universität Wien, Rakousko

18. století
Jazykové vztahy mezi
v habsburské monarchii

češtinou

Univerzita
Komenského (1) Problematika vzdělávání neslyšících
Bratislava, Katedra pedagogiky
sluchovo
postihnutých (2) Gramotnost: čtení u neslyšících
Pedagogické fakulty, Slovensko

PhDr.
Márián Univerzita
Komenského
Groma, CSc.
Bratislava, Katedra pedagogiky
sluchovo
postihnutých
Pedagogické fakulty, Slovensko

(3) Metodika výuky čtení pro neslyšící
(1) Psychologie hluchoty
(2) Neurolingvistika a hluchota
(3) Kochleární implantáty

a

němčinou

jméno
přenášejícího
Prof. Susan Fischer

Prof. Christopher
Miller

mateřská instituce/země

název přednášky

Center for Research, Teaching
and Learning, National
Technical Institute for the Deaf,
Rochester Institute of
Technology, USA

(1) Gramatický systém amerického znakového
jazyka
(2) Psycholingvistické problémy hluchoty
(3) Typologie znakových jazyků
(1) Vybrané problémy z gramatiky znakových
jazyků: simultaneita a její typy

Department of Linguistics,
Gallaudet
University,
Washington, D.C., USA

(2) Analýza textů ve znakových jazycích
(3) Metafory a prostředky vyjadřování estetické
funkce ve znakových jazycích

17. Významné (zejména dlouhodobé) zahraniční stáže členů základní součásti v r. 2003

jméno
pracovníka
Mgr. Alena
Fidlerová

instituce/místo
pobytu
Universität Wien,
Rakousko

doba
stáže
1 měsíc

anotace stáže (max. 20 slov)
studium nejnovější odborné literatury a pramenů
vztahujících se k tématu disertační práce a k výběrovému
semináři Raněnovověká filozofie jazyka , který bude
otevřen v letním semestru 2003/2004

18. Významné pracovní pobyty zahraničních oborníků na základní součásti v r. 200321[21]

jméno hosta

instituce/země

anotace pobytu (max. 20 slov)

19. Obhájené doktorské práce v r. 200322[22]

jméno doktoranda

název práce

obor

20. Profesury a docentury členů základní součásti (jen řízení ukončené v r. 2003)

jméno pracovníka

obor

datum jmenování

21[21] Přednáškové pobyty zahraničních odborníků se uvádějí jinde.
22[22] Uvádí základní součást, jejímţ členem je školitel.

profesura/docentura

21. Významné vědecké monografie vydané v roce 2003 (max. 5 titulů)

místo

autor

počet

název
jméno / příjmení
1 Petr Mareš
Linda, Jaromír –
Stich, Alexandr –
Fidlerová, Alena
–
Šulcková,
Martina

2

3 Karel Hausenblas
Nebeská

4 Iva

nakladatel

vydání
„Also: nazdar!― Aspekty Praha
textové vícejazyčnosti
Repertorium rukopisů
Praha
17. a 18. století
z muzejních sbírek
v Čechách I/1, 2, A–J

Miscellanea

Praha

Karolinum

80-246-0602-X

Univerzita
Karlova

80-246-0610-0
(1. díl), 80-2460611-9 (2. díl),
80-246-0607-0
(soubor)

FF UK
Praze
Univerzita
Karlova

Jazyk
norma
- Praha
spisovnost. 3., doplněné
vyd. 2003.

ISBN
stran
233
779

v 80-7308-055-9

298

80-246-0688-7

159

22. Významné vědecké sborníky vydané v roce 2003 (max. 5 titulů)23[23]

místo

vydavatel
název
jméno / příjmení

počet
nakladatel

ISBN

vydání

stran

23. Další významné vědecké výstupy v roce 2003 (max. 5)

autor

1

2

3

forma
zveřejnění

název/popis výstupu
jméno / příjmení
Macurová, A. – Rozumíme česky. Učebnice češtiny tiskem
Hudáková, A. – pro neslyšící. Praha: Divus 2003.
Othová, M.
170 s. ISBN 80-86792-14-5.
Čeština doma ve světě
časopis

Ivana

Bozděchová

další relevantní
údaje

ČDS je časopis vydávaný
v ÚČJTK. V roce 2003
vyšla
dvě
dvojčísla
jedenáctého ročníku.

K jazykové
úrovni
současných tiskem
televizních debat. In Jazyk, média,

23[23] Jednotlivé studie, uveřejněné v různých sbornících (časopisech) se neuvádějí. Pokud základní součást vydává vlastní
periodikum, uvede se zde.

autor
název/popis výstupu
jméno / příjmení

4

Robert

Adam

5

Boţena

Němcová

forma
zveřejnění

politika. Praha: Academia, 2003, s.
157-173.
Formy podání řeči. Slovo a v časopise
slovesnost, 2003, roč. 64, s. 119–
128.
Korespondence
I
(1844-1852). tiskem
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2003.

další relevantní
údaje

Na přípravě edice se
podíleli
i
pracovníci
ÚČJTK FF UK Lucie
Saicová Římalová a R.
Adam.

24. Členství a aktivity v mimofakultních vědeckých a jiných akademických grémiích, redakčních
radách apod. (včetně zahraničí)

jméno
PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc.
PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Mgr. Robert Adam, Ph.D.
PhDr. Eva Hošnová, CSc.
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.
doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

název grémia
International Society of Applied Psycholinguistics (ISPL)
Slavic Cognitive Linguistics Association
International Society of Applied Psycholinguistics (ISPL)
Slavic Cognitive Linguistics Association
Časopis pro moderní filologii
vědecká rada
Český jazyk a literatura
Kruh přátel českého jazyka
Jazykovědné sdruţení
Jazykovědné sdruţení
Iluminace
Images
vědecká rada
Čeština doma a ve světě
Slovo a slovesnost
Bohemistyka
oborová rada doktorského studijního programu Filologie, obor český jazyk
oborová rada doktorského studijního programu Filologie, obor český jazyk
stálá komise pro obhajoby doktorských disertací (titul „doktor věd―)
v oboru Český jazyk
vědecká rada
vědecká rada

25. Jiné významné okolnosti rozvoje a činnosti základní součásti v roce 200324[24]

24[24] Např. zaloţení nových seminářů (oddělení), uzavřené dohody o spolupráci s jinými akademickými, resp. vysokoškolskými
institucemi, dohody s jinými institucemi, participace na významných kulturních a dalších akcích, spolupráce se státní správou a podniky,
expertízy, poradenství, ocenění členů základních součástí (čestné doktoráty, ceny a jiná uznání) apod. Prosíme ve výběru a stručně (max. 80
slov).

mezinár.
mezinár.
mezinár.
mezinár.
ČR
Ústav pro jaz
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Polsko
Ped. fakulta
ČR
ČR
Polsko
UK Praha ČR
UP Olomouc
AV ČR Prah

ÚJČ AV ČR
FF UK Praha

Formulujte maximálně stručně, a to jako souvislý text (nikoliv jako jednotlivá hesla nebo jen klíčová
slova!), nepoužívejte formátování textu!
ÚČJTK FF UK intenzívně rozvíjí spolupráci se zahraničními univerzitními bohemistickými a slavistickými
pracovišti. V roce 2003 přibyla k existujícím dohodám dohoda o výměnách studentů s Universitou Tromsoe v
Norsku. Vědecká rada FF UK projednala a schválila profesuru doc. PhDr. Petra Mareše, CSc.

Datum a podpis vedoucího základní součásti:

