Podklad pro Výroční zprávu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2004

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

oborů2[2]

archivnictví

hlavní odborné a pedagogické
zaměření3[3]

Synchronní a diachronní bohemistika ze strukturního a funkčního úhlu
pohledu, kognitivní lingvistika, teorie textu a komunikace; český znakový
jazyk a komunikace neslyšících

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

jméno pracovníka
PhDr.

Eva

zahraniční instituce, kde vyučoval

Hošnová, Humboldt Universität Berlin

předmět/rozsah výuky
20 hodin – současná česká gramatika a

CSc.

stylistika

prof. PhDr. Petr Mareš, Humboldt Universität Berlin

20 hodin – současná česká gramatika a

CSc.

stylistika

prof.

PhDr.

Oldřich Universität Erlangen-Nürnberg

Uličný, DrSc.
Mgr. Šárka Zikánová

64 hodin – vývoj spisovné češtiny a synchronní
mluvnice češtiny

Universität Leipzig

5 dní – intenzívní kurs češtiny

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

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).

jméno pracovníka

jeho mateřská zahraniční instituce

4. Pedagogická činnost členů základní součásti na jiných českých vysokých školách/fakultách7[7]

jméno pracovníka

vysoká škola/fakulta, kde působil

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

PedF Univerzity Hradec Králové

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

FPed TU v Liberci

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

FPed TU v Liberci

doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

FSV UK v Praze

Mgr. Robert Adam, Ph.D.

FPed TU v Liberci

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 PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Čeština v komunikaci neslyšících

ČR
Ústav pro jazyk český mgr. Milan Harvalík, Ph.D.

Český jazyk a literatura

AV ČR
Ústav pro jazyk český mgr. Alena Černá

Český jazyk a literatura

AV ČR
Ústav pro jazyk český PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Český jazyk a literatura

AV ČR
Ústav pro jazyk český PhDr. Milada Homolková

Český jazyk a literatura

AV ČR
Ústav pro jazyk český PhDr. Petr Nejedlý

Český jazyk a literatura

AV ČR
MFF UK v Praze

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

Český jazyk a literatura

MFF UK v Praze

prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.

Český jazyk a literatura

6[6] U lektorů, kteří působí na fakultě dlouhodobě se napíše jen „lektor― a jeho obor působení.
7[7] V případě potřeby vloţte další řádky (platí i pro další tabulky).

název instituce/jména pracovníků

obor, na němţ externisté z uvedené
instituce působili

PedF UJEP v Ústí nad prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Český jazyk a literatura

Labem

6. Další významné pedagogické aktivity základní součásti v roce 2004: stav akreditací –
podané/získané, kurzy CŢV a U3V – restituované, studentské vědecké konference, ocenění
studentů s výjimkou oceněných na FF UK

Formulujte maximálně stručně, a to jako souvislý text (nikoliv jako jednotlivá hesla nebo jen klíčová
slova!), nepouţívejte formátování textu!
V rámci přechodu oboru ČJL na strukturované studium byly dokončeny podklady pro bakalářské studium
jednooborové i dvouoborové a byla podána ţádost o akreditaci. Připravovaly se podklady k ţádosti o akreditaci
studia navazujícího magisterského. Byla podána ţádost o prodlouţení akreditace jednooborového bakalářského
studia oboru ČNES. MŠMT schválilo rozšíření akreditace doktorského studijního programu Filologie se
studijním oborem Český jazyk na ÚJČ AV ČR. 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 5. ročník.

7. České vědecké granty řešené v roce 20048[8]

název grantu
Jazyky,

literatura

a

řešitel

poskytovatel9[9]
kultura GA ČR

v českých zemích od pozdního

anotace grantu10[10]

prof. PhDr. Karel Grant je orientován mezioborově
Kučera, CSc.

humanismu po osvícenství

na

doktorandy

(vedle

českého

jazyka téţ historie aj.).

8. Zahraniční vědecké granty řešené v roce 2004

8[8] Včetně podílu na výzkumných záměrech (samostatný úkol v rámci VZ).
9[9] Uveďte zkratku, plný název jen u méně známých poskytovatelů.
10[10] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě
zaměření grantu anotujte (max. 30 slov),

název grantu

řešitel

Poskytovatel11[11]

anotace grantu12[12]

9. Další české granty řešené v roce 2004 (transformační/rozvojové apod.)

název grantu

řešitel

poskytovatel13[13]

anotace grantu14[14]

10. Podíl na grantech jiných domácích a zahraničních v roce 2004

název grantu

řešitelské

řešitel za FF UK

anotace podílu FF na grantu15[15]

pracoviště
Moţnosti
gramatiky

a

meze ÚJČ

češtiny

ve ČR

světle Českého národního

AV PhDr. Ivana Bozděchová, Grant zkoumá moţnosti gramatického
CSc., PhDr. Eva Hošnová, popisu češtiny zaloţeného na analýze
CSc. (spoluřešitelky)

velkých a ţánrově reprezentativních
počítačových korpusů textů.

korpusu
ÚLUG

Jazyk a diskurs
Místo spisovnosti a
nespisovnosti
v současném českém
kulturním diskursu
Heterogenní

texty

FF prof. PhDr. Petr Mareš, Doktorský grant je zaměřen na vztah

UK

CSc. (spoluřešitel)

jazyka k dalším znakovým systémům.

FF UK

prof. PhDr. Oldřich Uličný, V dílčím úkolu VZ jde o řešení místa
DrSc., a další

spisovnosti a nespisovnosti v současném
českém kulturním diskursu.

a FF UK

heterogennost ve verbální

prof. PhDr. Petr Mareš, V dílčím úkolu VZ jde o výzkum
CSc., a další

problematiky textů zahrnujících několik
národních jazyků, několik variet jazyka,

komunikaci

znaky verbální a neverbální.
Intrakulturní

a FF UK

interkulturní komunikace
neslyšících

Prof.

PhDr.

Alena V dílčím úkolu VZ jde o problém

Macurová, CSc., a další

Čechů:

struktury a uţívání vizuálněmotorického
jazyka

a

o

otázky

interkulturní

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).
15[15] Protoţe konkrétní výstupy (publikace, konference apod.) jsou uváděny v jiných částech podkladů, na tomto místě
zaměření grantu anotujte (max. 30 slov).

název grantu

řešitelské

řešitel za FF UK

anotace podílu FF na grantu15[15]

pracoviště
čeština a český znakový

komunikace.

jazyk.
Jazyk a obraz světa

doc. PhDr. Iva Nebeská, V dílčím úkolu VZ jde o výzkum

FF UK

CSc., a další

vybraných

fragmentů

jazykového

obrazu českých mluvčích a o filozofické
aspekty jaz. obrazu světa.

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

zahraniční instituce nebo

řešitel za FF UK

obecná anotace výstupů FF v r. 2004

projekt /země
Institut

fuer

Slawistik, PhDr. Eva Hošnová, CSc. , Příprava k vydání vysokoškolské učebnice

Humboldt-Universitaet zu Berlin, doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.

pro německy mluvící bohemisty.

SRN
Institut

jezyka

polskiego, doc.

Uniwersytet Warszawski, Polsko

PhDr.

Iva

Nebeská, Dlouholetá spolupráce v oblasti kognitivní

CSc., PhDr. Irena Vaňková, lingvistiky. Čtyři publikace ve sborníku
CSc., PhDr. Jasňa Šlédrová, Studia z semantyky porownawczej, czesc II.
CSc.

Ed. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2003.

Uniwersyta Lublin, Polsko

doc.

PhDr.

Iva

Nebeská, Dlouholetá spolupráce v oblasti kognitivní

CSc., PhDr. Irena Vaňková, lingvistiky.
CSc., PhDr. Jasňa Šlédrová,
CSc.

12. Pořádání vědecké konference/semináře v r. 200417[17]

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).

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

název

počet účastníků

datum

anotace (max. 50 slov)18[18]

konání
domácí/zahraniční
Eurolingua

22.-24.

9. 25

6

ÚČJTK byl spolupořadatelem konference,
konané v Liberci. Zahraniční účastníci

2004

byli z Ruska, USA, Švýcarska aj.
Workshop

o

jazykovém 10.-11.

obrazu světa

5. cca

10

plus 6

mnoho studentů

2004

Na

základě

přednášek

badatelů

z Lublinské univerzity se diskutovalo o
těchto tématech: antropocentrismus v jaz.
obraze světa, opozice vlstní versus cizí,
vědecká a přirozená kategorizace světa,
Fillmorova sémantika rozumění. Diskuse
se účastnili studenti včetně neslyšících.

29. meziuniverzitní vědecká 3.-5.
bohemisticko-polonistická

11. 8

5

se jí odborníci z ČR a Polska. Hlavním

2004

tématem byl jazykový obraz člověka.

konference Praha - Warszawa
15. workshop Ţďárek

Konference se konala v Praze a účastnili

30. 4. 2004

35

3

Workshop byl pořádán v Praze zejména
pro

doktorandy

oboru

český

jazyk.

Zahraničními účastníky byli doktorandi
z Ruska, Ukrajiny a Bulharska.
16. workshop Ţďárek

11.-12.

11. 38

4

Workshop se konal v Jilemnici za účasti
studentů, doktorandů a pedagogů nejen

2004

z ÚČJTK. Zahr. účastníci byli z Ruska,
Ukrajiny, Bulharska a Polska.

13. Účast členů základní součásti na zahraničních vědeckých konferencích

jméno účastníka

název konference

místo/datum konání

téma referátu a/nebo
anotace účasti19[19]

PhDr. Eva Hošnová, Jazyk a komunikácia v Bratislava
súvislostiach

CSc.
PhDr.

Ivana 42nd Annual Meeting of Kjótó

Bozděchová, CSc.

Japan Society of Clinical

23.-25.
2004

27.,29. 10. Short History of the 2Oth
2004

Oncology
PhDr.
Šlédrová, CSc.

Jasňa International Congress of Cieszyn
the International Society of
Applied Psycholinguistics

18[18] Pokud jde o akci se zahraniční účastí, uveďte zastoupené země.
19[19] Maximálně 20 slov.

6. Nadvětná syntax a stylistika

century Surgery
Specific Language

září

and its

jméno účastníka

název konference

místo/datum konání

prof. PhDr. Oldřich GeSUS

Szombathely

2004

prof. PhDr. Oldřich Jazyk a komunikácia v Bratislava

23.-25.

Uličný, DrSc.

2004

súvislostiach

anotace účasti19[19]
Zum
Problem der Kongruenz
5.
in den slawischen Sprachen

13.-15.

Uličný, DrSc.

téma referátu a/nebo

6.

Komunikační situace
jako základní pojem
jazykové kultury

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

jméno účastníka

název konference

místo/datum konání

téma referátu a/nebo anotace
účasti20[20]

Prof. PhDr. Petr
Mareš, CSc.

Spisovnost a nespisovnost Šlapanice u 10.–12.
–

zdroje,

proměny, Brna

2. Podoby

nespisovnosti

v současné české próze

2004

perspektivy
Prof.

PhDr.

Petr Film a národ

Olomouc

Mareš, CSc.

19.–21. 11. ,Národní typy‘ v české filmové
2004

komedii

Mgr. Robert Adam, Spisovnost a nespisovnost Šlapanice u 10.–12.
–

Ph.D.

zdroje,

proměny, Brna

2. Spisovnost/nespisovnost

2004

a

pravopis

perspektivy
Irena 29.

PhDr.
Vaňková, CSc.

meziuniverzitní Praha

vědecká

bohemisticko-

polonistická

3.-5.

11. Řeč v obraze světa

2004

konference

Praha - Warszawa
PhDr.

Irena Literatura jako text mezi Praha

Vaňková, CSc.

texty

Prof. PhDr. Alena Teaching English to Deaf Praha

23.-27.

Macurová, CSc.

2004

and

Hard-of-Hearing

Kognitivní lingvistika, řeč a

9. 6. 2004

poezie
8. An Introduction to Principles of
Language Learning

Students at Secondary and
Tertiary

Levels

of

Education
Mgr.

Andrea Nové trendy v oblasti Hradec

Hudáková

23. 4. 2004

sekundárního a terciárního Králové
vzdělávání

Moderní trendy ve vzdělávání
studentů s vadami sluchu – čtení
(praktické náměty)

sluchově

postiţených
Naďa Dingová

Jeronýmovy dny

20[20] Maximálně 20 slov.

Praha

5.-6.

11. Tlumočník očima neslyšícího

jméno účastníka

Naďa Dingová

název konference

místo/datum konání

Jeronýmovy dny

Praha

téma referátu a/nebo anotace

2004

účasti20[20]
dítěte (s A. Hronovou)

5.-6.

11. Tracyho tygr (s J. Janečkem)

2004
Prof.

PhDr.

Karel Slova a dějiny

Praha

Kučera, CSc.

28.-30.
2004

prof. PhDr. Oldřich Spisovnost a nespisovnost Šlapanice u 10.–12.
Uličný, DrSc.

6.

–

proměny, Brna

zdroje,

Formální změny slov a
tvarů během vývoje
českého jazyka (a smysl
budování diachronního
korpusu)

2. K pojetí spisovné češtiny jako
funkčního jazyka

2004

perspektivy
prof. PhDr. Oldřich Eurolingua

Liberec

Uličný, DrSc.

9. Budou se Evropané učit česky?

2004

prof. PhDr. Oldřich 29.
Uličný, DrSc.

22.-24.

meziuniverzitní Praha

vědecká

bohemisticko-

polonistická

3.-5.

11. Kognitivní aspekty gramatiky

2004

konference

Praha - Warszawa
prof. PhDr. Oldřich Deset
Uličný, DrSc.

let

univerzitní Praha

26. 10. 2004

slovakistiky

Mgr. Šárka Zikánová Slova a dějiny

Praha

28.-30.

6.

2004
PhDr. Jiří Rejzek, 29.
Ph.D.

meziuniverzitní Praha

vědecká

bohemisticko-

polonistická

K výuce slovenštiny na FF
UK v Praze

Příspěvek k aktuálnímu
členění věty
v humanistické češtině

3.-5.

11. Pojmenování krku ve

2004

slovanských jazycích

konference

Praha - Warszawa
PhDr. Jiří Rejzek, Slova a dějiny

Praha

Ph.D.

Mgr.
Fidlerová

28.-30.

6. K některým méně známým

2004

Alena Wissenschaft und Religion Praha
im

Europa

des

6. 10. 2004

případům tzv. lidové
etymologie
J. A. Comenius’ Concept of the
Universal Language

Spätmittelalters und der
Frühen Neuzeit

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

Jméno přednášejícího

název přednášky

instituce, kde se
přednáška konala

Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Universität

Diachronní část Českého jazykového korpusu

Regensburg
prof. PhDr. Oldřich Uličný,
DrSc.

Universität Leipzig

prof. PhDr. Oldřich Uličný, Universität
DrSc.

Zum Problem der Kongruenz in den
slawischen Sprachen
Kasussystem in den slawischen Sprachen

Regensburg

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

jméno

mateřská instituce/země

název přednášky

přenášejícího
Prof. Dr. Anne Baker Amsterdamská univerzita

Výzkum znakových jazyků: metodologické problémy,
Srovnávací studium fonologie a intonace znakových jazyků,
Srovnávací studium morfologie a syntaxe znakových jazyků
I, II, Slovník (a pragmatika), Osvojování jazyka

Gizela Ústav slovenskej literatúry Prvý

Mgr.
Gáfriková

historiografický

koncept

slovenskej

literatúry

v kontexte českej a uhorskej historie litterarie

SAV

17. Významné (zejména dlouhodobé) zahraniční stáţe členů základní součásti v r. 2004

jméno pracovníka

instituce/místo pobytu

doba

anotace stáţe (max. 20 slov)

stáţe
Prof. PhDr. Petr Mareš, Humboldt
CSc.
PhDr.

Universität 9 dní

projekt české stylistiky.

Berlin
Lucie

Příprava učebnice češtiny pro zahr. bohemisty,

Saicová Varšavská univerzita

7 dní

Rešerše odb. literatury, studium.

Římalová, Ph.D.
PhDr. Eva Hošnová, CSc.

Humboldt

Universität 7 dní

Příprava učebnice češtiny pro zahr. bohemisty.

Berlin
Mgr. Alena Fidlerová

Ludwig-Maxmilians-

15 dní Příprava písemné práce z filozofie, disertační

Universität Mnichov

práce a volitelného semináře Raněnovověká
filozofie jazyka.

18. Významné pracovní pobyty zahraničních oborníků na základní součásti v r. 200421[21]

jméno hosta

instituce/země

Dr. Universität Köln

Prof.

anotace pobytu (max. 20 slov)
Seznámení se s výukou češtiny a dalších slovanských jazyků na FF UK a se
současným výzkumem, zvláště v oblasti vývoje jazyka.

Ulrich Obst

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

jméno doktoranda
PhDr. Jiří Zeman

název práce

obor
český jazyk

Výstavba sémioticky heterogenních komunikátů

20. Profesury a docentury členů základní součásti (jen řízení ukončené v r. 2004) na FF UK a jiných
VŠ v ČR i v zahraničí

jméno pracovníka

obor

datum a místo

profesura/docentura

jmenování
Prof. PhDr. Petr Mareš, český jazyk

1. 6. 2004 Praha

profesura

CSc.

21. Významné vědecké monografie vydané v roce 2004 (max. 5 titulů)

místo

autor
název
jméno / příjmení
1 Pavel

Štěpán

počet
nakladatel

ISBN

vydání
Označení barev a jejich uţití Praha

stran
FF UK

v toponymii Čech

80-7308-

158

067-2

22. Významné vědecké sborníky vydané v roce 2004 (max. 5 titulů)23[23]

21[21] Přednáškové pobyty zahraničních odborníků se uvádějí jinde.
22[22] Uvádí základní součást, jejímţ členem je školitel.
23[23] Jednotlivé studie, uveřejněné v různých sbornících (časopisech) se neuvádějí. Pokud základní součást vydává vlastní
periodikum, uvede se zde.

místo

vydavatel
název

počet
nakladatel

jméno / příjmení
[Vědecká

1

Nebeská,

vydání
Čítanka
textů
z
kognitivní
redakce I.
Praha
lingvistiky I.
redakční

ISBN
stran

UK FF

80-7308- 119
072-9

spolupráce I. Vaňková,
J. Šlédrová.]

23. Další významné vědecké výstupy v roce 2004 (max. 5)

autor

forma

název/popis výstupu

zveřejnění

jméno / příjmení
Čeština doma a ve světě

1

další relevantní

časopis

údaje
ČDS

je

vydávaný

časopis
v ÚČJTK.

V roce 2004 vyšla dvě
dvojčísla

dvanáctého

ročníku.
2

Boţena

Němcová

Korespondence
Praha:

II

(1853-1856). tiskem

Nakladatelství

Lidové

noviny, 2004.

Na přípravě edice se
podíleli

i

ÚČJTK

PhDr.

Saicová

pracovníci
Lucie

Římalová,

Ph.D., a mgr. Robert
Adam, Ph.D.
3

Oldřich

Uličný

Příspěvek

k problematice tiskem

formalizace v jazykovědě: moţnosti
řešení různých případů kongruence.
In HLADKÁ, Z.; KARLÍK, P.
Eva

Hrachovinová

(eds.). Čeština – univerzália a
specifika 5. Praha: Nakladatelství

4

Petr

Mareš

Lidové noviny, 2004, s. 240-245.
Informale Ausdrucksweise und
öffentliche geschriebene Texte. In
GLADROW, W. (ed.). Das Bild der
Gesellschaft im Slawischen und
Deutschen. Typologische Spezifika.
Frankfurt am Main etc.: Peter Lang,
2004, s. 251-262.

tiskem

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

jméno

název grémia

instituce/země

PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc.

International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL)

mezinár.

PhDr. Jasňa Šlédrová, CSc.

Slavic Cognitive Linguistics Association

mezinár.

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.

International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL)

mezinár.

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.

Slavic Cognitive Linguistics Association

mezinár.

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.

Časopis pro moderní filologii

ČR

prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

vědecká rada

Ústav pro jazyk

doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Český jazyk a literatura

ČR

Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Kruh přátel českého jazyka

ČR

PhDr. Eva Hošnová, CSc.

Jazykovědné sdruţení

ČR

PhDr.

Lucie

Saicová

Římalová, International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL)

mezinár.

Lucie

Saicová

Římalová, Jazykovědné sdruţení

ČR

Ph.D.
PhDr.
Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Jazykovědné sdruţení

ČR

doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Iluminace

ČR

doc. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Images

Polsko

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

vědecká rada

Ped.

fakulta

Králové
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Societas Linguistica Europaea

mezinár.

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Čeština doma a ve světě

ČR

PhDr. Irena Vaňková, CSc.

Ediční rada

Česká kniţnice,

PhDr. Irena Vaňková, CSc.

Etnoligvistická komise

Mezinárodní kom

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Slovo a slovesnost

ČR

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Bohemistyka

Polsko

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

oborová rada doktorského studijního programu Filologie, obor český FF UK Praha ČR
jazyk

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

oborová rada doktorského studijního programu Filologie, obor český FF UP Olomouc
jazyk

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

stálá komise pro obhajoby doktorských disertací (titul „doktor věd―) AV ČR Praha Č
v oboru Český jazyk

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

vědecká rada

ÚJČ AV ČR Pra

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

vědecká rada

FF UK Praha ČR

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

státní rigorózní zkušební komise v oborech učitelství VVP na ZŠ a SŠ

PedF UK Praha

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Akreditační komise

ČR

PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

North American Association of Teachers of Czech

USA

25. Jiné významné okolnosti rozvoje a činnosti základní součásti v roce 200424[24]

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.

Datum a podpis vedoucího základní součásti:

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).

