
Podklad pro Výroční zprávu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2005 

  

1. Obecné informace o základní součásti 

název základní součásti Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

zajišťované studijní obory1[1] Český jazyk a literatura (společně s katedrou české literatury a lit. vědy); 

čeština v komunikaci neslyšících 

podíl na výuce jiných 

oborů2[2] 

Nederlandistika; lingvistika a fonetika; slavistika; čeština pro cizince; 

archivnictví 

hlavní odborné a pedagogické 

zaměření3[3] 

Synchronní a diachronní bohemistika ze strukturního a funkčního úhlu 

pohledu,  kognitivní lingvistika, teorie textu a komunikace; pedagogická 

lingvistika a didaktika jazyka; český znakový jazyk a komunikace neslyšících 

  

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

jméno pracovníka zahraniční instituce, kde 

vyučoval 

předmět/rozsah výuky 

PhDr. Eva Hošnová, 

CSc. 

Humboldt Universität Berlin 20 hodin – současná česká gramatika a stylistika 

prof. PhDr. Petr Mareš, 

CSc. 

Humboldt Universität Berlin 20 hodin – současná česká gramatika a stylistika 

prof. PhDr. Oldřich 

Uličný, DrSc. 

Universität Erlangen-Nürnberg 64 hodin – vývoj spisovné češtiny a synchronní 

mluvnice češtiny 

Mgr. Šárka Zikánová Universität Leipzig 25 hodin – intenzívní kurs češtiny 

Mgr. Šárka Zikánová Universität Leipzig 16 hodin – historická mluvnice češtiny a slovenštiny 

doc. PhDr. Karel 

Šebesta, CSc.  

Stockholm universität vedení disertační práce (biträdande handledare) 

  

3. Pedagogické působení zahraničních odborníků na základní součásti  

                                                 
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). 



 1[1] 

jméno pracovníka jeho mateřská zahraniční instituce předmět/rozsah výuky6[5] 

  

4.       Pedagogická činnost členů základní součásti na jiných českých vysokých 

školách/fakultách7[6] 

jméno pracovníka vysoká škola/fakulta, kde působil předmět/rozsah výuky 

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. PedF Univerzity Hradec Králové jazykovědná bohemistika, úvazek 0,25 

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. FPed TU v Liberci jazykovědná bohemistika, úvazek 0,8 

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. FPed TU v Liberci jazykovědná bohemistika, úvazek 0,8 

doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. FSV UK v Praze (LS) a FPed TU v Liberci (ZS) jazykovědná bohemistika, úvazek 0,8  

Mgr. Robert Adam, Ph.D. FPed TU v Liberci jazykovědná bohemistika, úvazek 0,8   

  

5.       Pedagogická spolupráce s jinými českými vysokoškolskými nebo akademickými 

institucemi 

název instituce/jména pracovníků obor, na němţ externisté z uvedené 

instituce působili 

Filozofický ústav AV 

ČR 

PhDr. Věra Schifferová, CSc. Čeština v komunikaci neslyšících 

Ústav pro jazyk český 

AV ČR 

PhDr.. Milan Harvalík, Ph.D. Český jazyk a literatura 

Ústav pro jazyk český 

AV ČR 

mgr. Martin Stluka Český jazyk a literatura 

Ústav pro jazyk český 

AV ČR 

PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Český jazyk a literatura 

Ústav pro jazyk český 

AV ČR 

PhDr. Milada Homolková Český jazyk a literatura 

PedF UJEP v Ústí nad 

Labem 

prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. Český jazyk a literatura 

  

6.       Další významné pedagogické aktivity základní součásti v roce 2005: stav akreditací – 

podané/získané, kurzy CŢV a U3V – restituované 

                                                 
6[5] U lektorů, kteří působí na fakultě dlouhodobě se napíše jen „lektor― a jeho obor působení. 

7[6] V případě potřeby vloţte další řádky (platí i pro další tabulky). 



Formulujte maximálně stručně, a to jako souvislý text  (nikoliv jako jednotlivá hesla nebo jen 

klíčová slova!), nepouţívejte formátování textu! 

V rámci přechodu na strukturované studium byl akreditován bakalářský studijní obor český jazyk a 

literatura (jednooborový i dvouoborový). Připravovaly se podklady k ţádosti o akreditaci navazujícího 

magisterského studia. Pracovníci ÚČJTK se podíleli na výuce češtiny pro cizince v rámci fakultních 

programů ECES, AU, CET a na LŠSS. ÚČJTK spolu s KČL pořádal kurs CŢV Uvedení do 

jazykovědné a literárněvědné bohemistiky (určený především pro maturanty se zájmem o filologické 

studium), a to jiţ jeho 6. ročník, a rovněţ kurs pro uchazeče o studium oboru čeština v komunikaci 

neslyšících. Dále ÚČJTK navrhl a zorganizoval kurs celoţivotního vzdělávání nazvaný Stylistika a 

základy rétoriky pro učitele. Kurs byl akreditován MŠMT, výuku realizovali vyučující z ÚJČTK. Kurs 

je součástí dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Rovněţ byl připraven 

projekt Základní kurz českého jazyka, jednosemestrální přednáška určená všem studentům FF, která se 

zaměřuje na zlepšení kultury řeči a zvýšení jazykové úrovně odborných projevů (psaných i mluvených) 

u studentů FF.  Pracovníci ÚČJTK se aktivně účastnili řady seminářů a workshopů a proslovili 

mnoţství přednášek na domácích odborných i popularizačních fórech. 

  

7.       České vědecké granty řešené v roce 20058[7] 

název grantu poskytovatel9[8] řešitel anotace grantu10[9] 

Jazyky, literatura a kultura 

v českých zemích od 

pozdního humanismu po 

osvícenství 

GA ČR prof. PhDr. 

Karel Kučera, 

CSc. 

Grant je orientován mezioborově na 

doktorandy (vedle českého jazyka téţ 

historie aj.). 

Příprava a vydání 

Repertoria rukopisů 17. a 

18. století z muzejních 

sbírek v Čechách II (K–O)  

GA ČR Mgr. Alena 

Fidlerová 

Úkolem grantu je připravit do tisku a 

vydat II. díl rozsáhlého a podrobného 

soupisu raněnovověkých rukopisů 

z českých muzeí. 

  

8.       Zahraniční vědecké granty řešené v roce 2005  

název grantu Poskytovatel11[10] řešitel anotace grantu12[11] 

                                                 
8[7] Včetně podílu na výzkumných záměrech (samostatný úkol v rámci VZ). 

9[8] Uveďte zkratku, plný název jen u méně známých poskytovatelů. 

10[9] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě zaměření grantu 

anotujte (max. 30 slov), 

11[10] Uveďte celý název zahraniční instituce. 

12[11] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě zaměření grantu 
anotujte (max. 30 slov). 



  

9.       Další české granty řešené v roce 2005 (transformační/rozvojové apod.) 

název grantu poskytovatel13[12] řešitel anotace grantu14[13] 

  

10.  Podíl na grantech jiných domácích a zahraničních v roce 2005 

název grantu řešitelské 

pracoviště 

řešitel za FF UK anotace podílu FF na 

grantu15[14] 

Moţnosti a meze gramatiky 

češtiny ve světle Českého 

národního korpusu 

ÚJČ AV ČR PhDr. Ivana 

Bozděchová, CSc. 

Grant zkoumá moţnosti 

gramatického popisu češtiny 

zaloţeného na analýze velkých a 

ţánrově reprezentativních 

počítačových korpusů textů. 

Jazyk a diskurs ÚLUG FF UK prof. PhDr. Petr 

Mareš, CSc. 

(spoluřešitel) 

Doktorský grant je zaměřen na 

vztah jazyka k dalším znakovým 

systémům. 

Tiché vzdělávání – 

Soubor e-

learningových 

učebních materiálů 

(nejen) pro 

neslyšící 

Federace 

rodičů a přátel 

sluchově 

postiţených 

prof. PhDr. Alena 

Macurová, CSc. 

Vytvoření e-learningových 

učebních materiálů, které zvýší 

kompetenci neslyšících ve čtené a 

psané češtině. 

VZ Jazyk jako lidská 

činnost, její produkt a 

faktor 

FF UK doc. Zdeněk Starý ÚČJTK se na VZ podílí projektem 

Problémy porozumění jazyku a 

světu – různé jazykové 

konceptualizace světa. 

  

11.  Případná další spolupráce se zahraničím mimo granty (spolupráce institucí a/nebo 

projekty přímo nefinancované)16[15] 

                                                 
13[12] Uveďte zkratku, je-li všeobecně známa, plný název u méně známých poskytovatelů. 

14[13] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě zaměření grantu 

anotujte (max. 30 slov). 

15[14] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě zaměření grantu 

anotujte (max. 30 slov). 

16[15] Jde o spolupráci s institucemi nebo na vědeckých projektech, nikoliv o individuální aktivity — přednášky, konference apod. (toto se 

uvádí na jiném místě formuláře). 



zahraniční instituce nebo projekt 

/země 

řešitel za FF UK obecná anotace výstupů FF v r. 

2004 

Institut fuer Slawistik, Humboldt-

Universitaet zu Berlin, SRN 

PhDr. Eva Hošnová, CSc. , 

doc. PhDr. Petr Mareš, 

CSc. 

Příprava k vydání vysokoškolské 

učebnice pro německy mluvící 

bohemisty. 

Institut jezyka polskiego, 

Uniwersytet Warszawski, Polsko 

doc. PhDr. Iva Nebeská, 

CSc., PhDr. Irena Vaňková, 

CSc., PhDr. Jasňa Šlédrová, 

CSc. 

Dlouholetá spolupráce v oblasti 

kognitivní lingvistiky.  

Uniwersytet Lublin, Polsko doc. PhDr. Iva Nebeská, 

CSc., PhDr. Irena Vaňková, 

CSc., PhDr. Jasňa Šlédrová, 

CSc. 

Dlouholetá spolupráce v oblasti 

kognitivní lingvistiky. 

Institut für Slavistik, Universität 

Leipzig, SRN 

Mgr. Šárka Zikánová Příprava a zajištění konference 

Interfaces. 

Institut polonistiky, Jagellonská 

univerzita, Krakov, Polsko 

Mgr. Šárka Zikánová Spolupráce v oblasti starší české a 

polské literatury a jazyka. 
SLATE - Teaching Sign Language 

and the Culture of the Deaf for 

Different Educational Groups, 

Socrates, Finsko 

Bc. Radka Nováková, Bc. 

Petr Vysuček 

  

Školení lektorů znakového jazyka 

a tvorba materiálů pro výuku 

znakového jazyka. 

  

12.  Pořádání vědecké konference/semináře  v r. 200517[16] 

název datum 

konání 

počet účastníků 

domácí/zahraniční 

anotace (max. 50 slov)18[17] 

Interfaces 17.-23. 10. 

2005 

10 30 ÚČJTK byl spolupořadatelem konference, 

konané v Lipsku. Zahraniční účastníci byli 

z Polska a Německa. Hlavním tématem byla 

cizost v kontextu česko-polsko-německého 

kulturního prostoru. 

17. workshop 

Ţďárek - Den G  

10. 11. 2005  25 0 Cyklus přednášek z generativní gramatiky 

pro doktorandy i magisterské studenty, 

přednášející z Masarykovy univerzity v Brně 

a Univerzity Palackého v Olomouci. 

18. workshop 

Ţďárek 

2.-4. 12. 

2005 

33 10 Workshop se konal v Jilemnici za účasti 

studentů, doktorandů a pedagogů nejen 

z ÚČJTK.  

                                                 
17[16] Pokud bylo Vaše pracoviště spolupořadatelem, uveďte toto do anotace. 

18[17] Pokud jde o akci se zahraniční účastí, uveďte zastoupené země. 



název datum 

konání 

počet účastníků 

domácí/zahraniční 

anotace (max. 50 slov)18[17] 

Čeština na 

internetu 

17. 10. 2005 50 0 Připravil ÚČJTK ve spolupráci s ÚJČ AV 

ČR. Předneseno 20 příspěvků (přispěvatelé 

z mnoha pracovišť), připravuje se sborník. 

  

13. Účast  členů základní součásti na zahraničních vědeckých konferencích 

jméno účastníka název konference místo/datum konání téma referátu a/nebo 

anotace účasti19[18] 

PhDr. Eva 

Hošnová, CSc. 

Razvoj slovenskega 

strokovnega jezika 

Ljubljana 17.–19. 

11. 2005 

K počátkům „moderního― 

českého vědeckého stylu 

PhDr. Jasňa 

Šlédrová, CSc. 

Oborová didaktika při 

přípravě učitele 

mateřského a cizího 

jazyka 

Ruţomberok 13.–15. 9. 

2005 

Úloha dialogu ve výuce 

mateřského jazyka 

prof. PhDr. 

Oldřich Uličný, 

DrSc. 

Hrvatski filološki skup Rijeka  20.-25. 6. 

2005 

Slovanské jazyky a 

globalizace  

prof. PhDr. 

Oldřich Uličný, 

DrSc. 

Syntax v škole Nitra 13. 9. 

2005 
Syntaktický popis jazyka a 

jeho místo ve škole 

Mgr. Šárka 

Zikánová 

Interfaces Lipsko 17.-23. 

10. 2005 
bez referátu 

Mgr. Šárka 

Zikánová 

Formal Description of 

Slavonic Languages 

Postupim 29. 11. – 

3. 12. 

2005 

bez referátu 

Prof. PhDr. Petr 

Mareš, CSc. 
Film im 

Protektorat  

  

Řezno červen 

2005 
Die goldene Stadt 

von Veit Harlan: 

Stadt und Land, 

Deutsche und 

Tschechen 

Bc. Radka 

Nováková  

Bc. Petr Vysuček 

Pedagogics and 

Sign Language 

Teaching 

Turku   24.–28. 

10. 2005 
Kultura Neslyšících 

a slyšících: co by 

učitelé měli vědět? 

Vizuální prostor ve 

                                                 
19[18] Maximálně 20 slov. 



jméno účastníka název konference místo/datum konání téma referátu a/nebo 

anotace účasti19[18] 

ZJ 

  

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

mezinárodních 

jméno 

účastníka 

název konference místo/datum konání téma referátu a/nebo 

anotace účasti20[19] 
Prof. PhDr. Petr 

Mareš, CSc. Třetí kongres 

světové 

literárněvědné 

bohemistiky  

Praha červen-

červenec 

2005  

„Mors ascendit per 

fenestras.― K vícejazyčnosti 

v poezii Vladimíra Holana 

Mgr. Robert 

Adam, Ph.D. 

Boţena Němcová – ţivot, 

dílo, doba 

Česká 

Skalice 

7.-8. 9. 2005 Jazykové okolí Boţeny 

Němcové 

PhDr. Irena 

Vaňková, CSc. 
Třetí kongres 

světové 

literárněvědné 

bohemistiky  

Praha červen-

červenec 

2005  

Ó vidět lidský hlas… (Hlas, 

řeč, zpěv a křik v poezii 

Vladimíra Holana) 

PhDr. Irena 

Vaňková, CSc. 

Řeč, mluva, hlas I Praha 3. 6. 2005 Hlas v českém obrazu světa 

PhDr. Irena 

Vaňková, CSc. 

Řeč, mluva, hlas II Praha 11. 11. 2005 Co říká řeč sama o sobě 

anebo Reflexe řeči v českém 

jazykovém obrazu světa 

Prof. PhDr. 

Alena 

Macurová, CSc. 

Boţena Němcová – ţivot, 

dílo, doba 

Česká 

Skalice 

7.-8. 9. 2005 Čteme ještě 

Němcovou? 

(Proměny textu se 

čtenářem a v čase) 
Bc. Lucie 

Kuchařová

 

  

Jeronýmovy dny 

  

Praha 4.-5. 11. 

2005 

  

Komunitní tlumočení pro 

neslyšící v ČR  

(s M. Horákovou) 

prof. PhDr. 

Oldřich Uličný, 

DrSc. 

Eurolitteraria – 

Eurolingua 2005 
Liberec  14.-17. 9. 

2005 
Toţ včil neco vo tém 

nerealnym projektu tej 

spisovné moravščiny 

prof. PhDr. 

Oldřich Uličný, 

DrSc. 

Řeč, mluva, hlas II 

  

Praha 11. 11. 2005 Výslovnost jako  

estetická kategorie 

                                                 
20[19] Maximálně 20 slov. 



jméno 

účastníka 

název konference místo/datum konání téma referátu a/nebo 

anotace účasti20[19] 

PhDr. Jiří 

Rejzek, Ph.D. 

Etymologické symposium  Brno 6.-8. 9. 2005 K významu prefixu pa- 

v psl. 

Mgr. Šárka 

Zikánová 

18. workshop Ţďárek Jilemnice 3.-4. 12. 

2005 

Postavení slovesa ve 

starší češtině 

Mgr. Eva 

Lehečková 

Čeština na internetu  Praha 17. 10. 2005 Chatbot aneb Before 

chatting, type rules (s 

M. Pytlíkovou z ÚJČ 

AV ČR) 

Mgr. Jan 

Táborský 

18. workshop Ţďárek Jilemnice 3.-4. 12. 

2005 

Slangové slovníky 

Mgr. Jan 

Táborský 

Setkání bohemistů Brno 22.–24. 3. 

2005 

Sociolingvistická 

typologie slangů 

PhDr. Lucie 

Saicová 

Římalová, Ph.D. 

Boţena Němcová – ţivot, 

dílo, doba 

Česká 

Skalice 

7.-8. 9. 2005 Genderové stereotypy 

v korespondenci B. 

Němcové 

PhDr. Jasňa 

Šlédrová, CSc. 

Řeč, mluva, hlas I Praha 3. 6. 2005 Hlas v pedagogické 

komunikaci 

PhDr. Jasňa 

Šlédrová, CSc. 

Řeč, mluva, hlas II Praha 11. 11. 2005 Několik poznámek 

k mluvě ve škole 

PhDr. Jasňa 

Šlédrová, CSc. 

Konference 

k celouniverzitnímu 

projektu Další profesní 

vzdělávání učitelů na 

Univerzitě Karlově 

v Praze 

Praha 2. 12. 2005 Stylistika a základy rétoriky 

pro učitele 

  

  

15. Významné jednotlivé přednášky členů základní součásti v zahraničí (mimo souvislou 

výuku a referáty na vědeckých konferencích) 

Jméno přednášejícího instituce, kde se 

přednáška konala 

název přednášky 

prof. PhDr. Oldřich 

Uličný, DrSc. 
Jagellonská univerzita 

Krakov 
několik přednášek a večerní diskuse projektu 

Český stůl  

prof. PhDr. Oldřich 

Uličný, DrSc. 

Moskevská státní 

univerzita 

Současné vývojové tendence češtiny, funkční a 

stylová charakteristika 

PhDr. Eva Hošnová, 

CSc. 

Humboldt-Universität 

Berlin 

Vývojové tendence v deklinaci českých číslovek a 

Vývojové tendence v současné české deklinaci 

PhDr. Ivana 

Bozděchová, CSc. 

Šumenská univerzita, 

Bulharsko 

Česká terminologie a její změny (na materiálu 

lékařských textů) 



  

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

jméno 

přenášejícího 

mateřská 

instituce/země 

název přednášky 

Mgr. Edita 

Štěříková  
Německo Otázky náboţenské identity českých exulantů v 18. 

století 
Dr. Elisabeth 

Klecker 
Universität Wien, 

Rakousko 

Przemysl Ottokar II. als epischer Held. 

Antikerezeption bei Joachim Meister (De Rudolpho 

Habsburgico, 1576) und Ladislaus Pyrker (Rudolph 

von Habsburg, 1825) 

  

17.  Významné (zejména dlouhodobé) zahraniční stáţe členů základní součásti v r. 2005 

jméno pracovníka instituce/místo 

pobytu 

doba 

stáţe 

anotace stáţe (max. 20 slov) 

Prof. PhDr. Petr 

Mareš, CSc. 

Universität Köln am 

Rhein 

7 dní Seznámení se s problematikou výuky 

slavistiky na kolínské univerzitě. 

Prof. PhDr. Petr 

Mareš, CSc. 

Humboldt Universität 

Berlin 

10 dní Příprava učebnice pro zahraniční bohemisty, 

práce na projektu stylistiky češtiny. 

PhDr. Eva Hošnová, 

CSc. 

Humboldt Universität 

Berlin 

10 dní Příprava učebnice pro zahraniční bohemisty, 

projekt srovnávací české a německé 

slovotvorby. 

Mgr. Alena 

Fidlerová 

Ludwig-Maxmilians-

Universität Mnichov 

6 dní Příprava disertační práce a volitelných 

seminářů Raněnovověká filozofie jazyka a 

Česká gramatografie raného novověku (v 

evropských souvislostech). 

Mgr. Alena 

Fidlerová 

Universität Wien 7 dní Příprava disertační práce a volitelných 

seminářů Raněnovověká filozofie jazyka a 

Česká gramatografie raného novověku (v 

evropských souvislostech). 

Mgr. Šárka 

Zikánová 

Jagellonská univerzita 

Krakov 

30 dní Práce na disertaci ve spolupráci s dr. habil. 

Gorzkowským. 

Mgr. Eva 

Lehečková, Mgr. 

Jan Táborský 

Generative Linguistics 

in Eastern Europe / 

Vratislav 

15 dní Eastern Generative Grammar Summer School 

– účast v 12. ročníku mezinárodnho 

workshopu věnovaného generativní gramatice. 

  



18.  Významné pracovní pobyty zahraničních oborníků v základní součásti v r. 200521[20] 

jméno hosta instituce/země anotace pobytu (max. 20 slov) 

  

19. Doktorské práce obhájené v r. 200522[21] 

jméno doktoranda obor název práce 

Mgr. Alena M. Černá český jazyk Staročeská lékařská terminologie - názvy chorob, jejich 

příznaků a projevů 

Mgr. Martin Valášek český jazyk Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku 

(Konstanc – Šteyer – Rosa - Jandit) 

  

20. Profesury a docentury členů základní součásti (jen řízení ukončené v r. 2005) na FF UK a 

jiných VŠ v ČR i v zahraničí 

jméno pracovníka obor datum a  místo 

jmenování  

profesura/docentura 

  

21. Významné vědecké monografie vydané v roce 2005 (max. 5 titulů) 

  autor 

jméno / příjmení 

název 

místo 

vydání 

nakladatel ISBN 

počet 

stran 

1 Lucie Saicová 

Římalová 

Komunikační strategie v dopisech 

Boţeny Němcové 
Praha Karolinum 80-246-

0927-4 

171 

2 Eva Hošnová Studie z vývoje novočeské syntaxe 

(konjunkce, pronominalizace) 
Praha Karolinum 80-246-

0858-8 

139 

3 Iva 

Lucie 

Jasňa 

Irena 

Nebeská 

Saicová 

Římalová 

Šlédrová 

Vaňková 

Co na srdci, to na jazyku Praha Karolinum 80-246-

0919-3 

343 

                                                 
21[20] Přednáškové pobyty zahraničních odborníků se uvádějí jinde. 

22[21] Uvádí základní součást, jejímţ členem je školitel. 



  autor 

jméno / příjmení 

název 

místo 

vydání 

nakladatel ISBN 

počet 

stran 

4 Karel Šebesta Od jazyka ke komunikaci. 

Didaktika českého jazyka a 

komunikační výchova. 2., 

upravené a rozšířené vydání.  

Praha Karolinum 80-246-

0948-7 

166 

  

22. Významné vědecké sborníky vydané v roce 2005 (max. 5 titulů)23[22] 

  název 

anotace 

místo 

vydání 

nakladatel ISSN 

počet 

stran 

1 Čeština doma a 

ve světě 

  ČDS je časopis vydávaný 

v ÚČJTK. V roce 2005 vyšla dvě 

dvojčísla třináctého ročníku. 

Praha ÚČJTK UK 

FF 

1210-

9339 

170 

2 Ve světě 

sluchového 

postiţení  

  

  Sborník editovaný Mgr. Andreou 

Hudákovou byl oceněn čestným 

uznáním Vládního výboru pro 

zdravotně postiţené za rok 2005 

v kategorii písemných děl 

veřejně publikovaných. 

Praha FRPSP-

Tamtam 

80-86792-

27-7 

104 

  

23. Další významné vědecké výstupy v roce 2005 (max. 5) 

  autor 

jméno / příjmení 

název/popis výstupu 
forma 

zveřejnění 

další relevantní 

údaje 

1 Petr  Mareš Komentář. In ČAPEK, J. Lelio, Pro Delfína, Stín kapradiny, Kulhavý poutník. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2005, s. 333–383. 
tiskem   

2 Karel 

Alena 

Jiří 

Kučera 

Fidlerová 

Rejzek 

Základy staroslověnštiny. Praha: UK FF, 2005. 108 s. tiskem   

3 Irena Vaňková Kognitivní lingvistika, řeč a poezie. Česká literatura, 2005, roč. 53, č. 5,  s. 609–636. tiskem   

4 Petr Mareš Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: Národní filmový archiv, 

2005. 501 s. (edice, komentář, překlad). Mareš: s. 7–43, 115–204, 225–259, 291–304; společně s P. 

Szczepanikem: s. 80–111, 458–497. 

tiskem   

                                                 
23[22] Jednotlivé studie, uveřejněné v různých sbornících (časopisech) se neuvádějí. Pokud základní součást vydává vlastní periodikum, 

uvede se zde. 



  autor 

jméno / příjmení 

název/popis výstupu 
forma 

zveřejnění 

další relevantní 

údaje 

5 Irena Vaňková Bydlet v řeči. Mateřská řeč a přirozený svět. (Nepublikovaná disertační práce v oboru filosofie výchovy, 

obhájená 30. září 2005 na Pedagogické fakultě UK v Praze) 

tiskem   

  

24. Členství a aktivity v mimofakultních vědeckých a jiných akademických grémiích, 

redakčních radách apod. (včetně zahraničí) 

jméno název grémia instituce/země funkce/aktivity 

PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc. International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL) mezinár. členství 

PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc. Slavic Cognitive Linguistics Association mezinár. členství 

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL) mezinár. členství 

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. Slavic Cognitive Linguistics Association mezinár. členství 

prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. vědecká rada Ústav pro jazyk český AV ČR člen rady 

doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Český jazyk a literatura ČR členství v redakční radě 

doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Kruh přátel českého jazyka ČR člen kolegia 

Mgr. Robert Adam, Ph.D. Kruh přátel českého jazyka ČR předseda kolegia 

PhDr. Eva Hošnová, CSc. Jazykovědné sdruţení  ČR členka hlavního výboru 

PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL) mezinár. členství 

PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. Jazykovědné sdruţení ČR členka hlavního výboru 

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Jazykovědné sdruţení ČR místopředseda 

doc. PhDr. Petr Mareš, CSc. Iluminace ČR členství v red. kruhu 

doc. PhDr. Petr Mareš, CSc. Images Polsko členství v redakční radě 

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. vědecká rada Ped. fakulta Univerzity Hradec 

Králové 

člen rady 

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. vědecká rada Ped. fakulta Technické univerzity v 

Liberci 

člen rady 

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Societas Linguistica Europaea mezinár. členství 

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Čeština doma a ve světě ČR                                                                                                            šéfredaktor    

PhDr. Irena Vaňková, CSc. Ediční rada Česká kniţnice, ČR členka rady 

PhDr. Irena Vaňková, CSc. Etnoligvistická komise Mezinárodní komitét slavistů členka komise 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Slovo a slovesnost ČR členství v redakční radě 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Bohemistyka Polsko členství v redakční radě 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. oborová rada doktorského studijního programu Filologie, 

obor český jazyk 

FF UP Olomouc ČR členka rady 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. stálá komise pro obhajoby doktorských disertací (titul 

„doktor věd―) v oboru Český jazyk 

AV ČR Praha ČR členka komise 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. vědecká rada ÚJČ AV ČR Praha členka rady (do jara 2005) 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. vědecká rada FF UK Praha ČR členka rady 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. vědecká rada FF ZČU Plzeň ČR členka rady 



jméno název grémia instituce/země funkce/aktivity 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. státní rigorózní zkušební komise v oborech učitelství VVP 

na ZŠ a SŠ 

PedF UK Praha ČR členka komise 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Akreditační komise  ČR členka, předsedkyně pracovní skupiny pro pro 

filologii a literární vědy 

PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. North American Association of Teachers of Czech USA členství 

PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. slovotvorná komise Mezinárodní komitét slavistů členství 

Mgr. Šárka Zikánová porota Olympiády v českém jazyce ČR členství 

PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. Rada výzkumného centra staré a střední češtiny  ČR místopředseda 

  

25.  Jiné významné okolnosti rozvoje a činnosti základní součásti v roce 200524[23] 

Formulujte maximálně stručně, a to jako souvislý text  (nikoliv jako jednotlivá hesla nebo jen 

klíčová slova!), nepouţívejte formátování textu! 

ÚČJTK FF UK jakoţto centrální světové pracoviště v oboru lingvistické bohemistiky intenzívně rozvíjí 

spolupráci se zahraničními univerzitními bohemistickými a slavistickými pracovišti. Absolventka 

ÚČJTK mgr. Denisa Bordag(ová) (v doktorském studiu přešla z FF UK na Universität Leipzig) byla 

oceněna v celostátní soutěţi o titul Česká hlava. Doktorandka ÚČJTK mgr. Michaela Černá získala 

stipendium Husovy nadace pro vědecké pracovníky do 35 let pro rok 2004/2005, odborný asistent 

ÚČJTK dr. Robert Adam získal totéţ stipendium pro rok 2005/2006. Student oboru ČNES Petr Pánek 

získal první cenu Vládního výboru pro zdravotně postiţené za rok 2005 v kategorii písemných děl 

veřejně publikovaných za článek Ombudsman neslyšících (rozhovor s J. Hrubým), uveřejněný 

v časopise Unie. 

  

  

Datum a podpis vedoucího základní součásti: 

 

 

 
 

                                                 
24[23] 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). 


