
Program teoreticko-metodologického semináře a doktorandského semináře 

(obor český jazyk, obecná jazykověda) 

ZS 2021/2022 
 

Semináře se konají ve středu 15:50–17:20 v pracovně č. 26 (přízemí hlavní budovy FF UK). 
Pokud to bude potřebné, bude seminář realizován distanční či hybridní formou 
(prostřednictvím platformy Zoom, Moodlu apod.). 
 
TS = teoreticko-metodologický seminář 
DS = doktorandský seminář 
 
 

DS 

6. 10. 2021 Informace pro doktorandy v prvním ročníku studia, příprava plánu práce 
doktorandů na akademický rok 2021/2022, informace o programu semináře. 

 
 
13. 10. 2021 GA UK – zkušenosti s návrhy a řešením grantů.  
 
 
DS 

20. 10. 2021 Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (ÚČNK) 
Představení korpusových nástrojů GramatiKat a Akalex 
(https://korpus.cz/gramatikat/,  https://korpus.cz/akalex/).  

 
Nástroje se týkají kombinací hodnot gramatických kategorií a lexika českých odborných textů. 
 
 

TS 

27. 10. 2021 Odborná lingvistická četba. 
 
 
TS 

3. 11. 2021 James Brand, Ph.D. (ÚČJTK) 
  Constructing a model of socio-semantic representations for Czech  
  
The ability to form rich conceptual representations for words is a defining feature of human cognition. Over the 
last few decades, researchers have been collecting data from human participants to try and quantify the semantic 
information that words contain (e.g. how concrete, imageable or sensory a word is). However, there has been 
relatively little work that has explored how social information is represented. This talk will present initial 
insights from the first large scale study of socio-semantics in Czech, highlighting aspects of the methodology and 
analysis that have been used so far.  
 

 
DS 

10. 11. 2021 Problematika přípravy abstraktů a tezí. 
 

 



TS 

24. 11. 2021  Doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (ÚČJTK) 
Laická jazykověda a její výzkum 

 
Příspěvek se bude zabývat tzv. laickou jazykovědou (folk linguistics), jejími charakteristickými rysy a také 
metodami, kterými lze různé představy ne-lingvistů o jazyce zkoumat. Představí rovněž výzkum, který analyzuje 
vybrané veřejně dostupné zdroje (internetové diskuse, texty publikované v médiích aj.) a na základě těchto 
zdrojů rekonstruuje, jaké představy mají o vybraných tématech (přechylování příjemní, osvojování jazyka, 
„teorie chyby“ aj.) česky hovořící mluvčí. 
 
 
TS 

1. 12. 2021 Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR) 
Jazyk bez významu. K Benvenistově teorii jazyka, mluvy a písma 

 
Jedním z nejpřekvapivějších tvrzení francouzského lingvisty Émila Benvenista je, že prvky jazyka nemají 
význam. Význam podle něho mají pouze konkrétní výpovědi, v nichž jednotliví mluvčí prvky jazyka využívají. 
Benveniste v souladu s tím dělí jazykovědná zkoumání na dvě části: sémiotiku zabývající se systémy jazykových 
znaků, které nějaký význam mohou nést, ale nemají ho, a sémantiku zabývající se výpověďmi s určitým 
významem. V přednášce se zaměřím na tuto Benvenistovu koncepci jazyka a porovnám ji s výrazně odlišnou 
koncepcí, kterou nacházíme u pražských strukturalistů. Vysvětlím také, jak se Benvenistova koncepce jazyka 
promítá do jeho posledních přednášek věnovaných vzniku a dějinám písma. 

 
 
DS 

8. 12. 2021 Mgr. Anastasia Rozhkova (doktorandka oboru český jazyk) 
Způsob zaznamenání diftongizace ó v uo ve vybraných textech Bible 

drážďanské 

 
Bible drážďanská patří mezi nejstarší opisy prvního úplného překladu bible do češtiny, jenž byl pořízen zřejmě 
v 50. letech 14. století dvěma skupinami překladatelů. Bible drážďanské byla napsána patrně v letech 1365–1375 
šesti písaři. Bohužel dnes postrádáme její kompletní text, protože shořela v Belgii na počátku první světové 
války. Máme jen text ofocený a opsaný před jejím zánikem. V příspěvku představím některé výsledky vlastního 
výzkumu, a to výsledky porovnání (s použitím statistického testu) stavu diftongizace ó v uo mezi texty hlavního 
písaře, a také nastíním některá úskalí výzkumu. 
 
  Mgr. Martina Rybová (doktorandka oboru český jazyk) 
  Evaluativita složených neurčitých zájmen v češtině 
 
Příspěvek představí první výsledky výzkumu evaluativního významu složených neurčitých zájmen v češtině. 
Úvodní část se zaměří na teoretická východiska disertační práce (evaluativní nebo emotivní prozodie), následně 
budou představeny první výsledky výzkumu provedeného na několika vybraných složených neurčitých 
zájmenech s různou mírou gramatikalizace. V závěru bude zhodnocena zvolená metoda analýzy. 
 
 
DS 

15. 12. 2021 Jelena Božović (doktorandka oboru obecná lingvistika) 
Bivalency as a language policy device in Bosnia and Herzegovina 

 
Following the ethnographic tradition within language policy studies, my research aims to identify and examine 
the less visible unofficial policies located in daily practices of social actors within selected zones of inter-ethnic 
contact in Bosnia and Herzegovina. In my talk, I will focus in particular on cases of strategic bivalency (Woolard 
1998; Woolard & Genovese 2007), where actors intentionally exploit overlapping and ambiguous features of the 
three languages, avoid ethnically marked forms, or resort to foreign or loan words in order to produce messages 



equally acceptable to all addressees. While framing these strategies as a language policy device, some aspects 
that will be discussed are also relevant for our understanding of these ambivalent practices in more general 
terms. 
 
 

DS 

5. 1. 2022 Výsledky dosavadní práce na doktorském projektu, time management práce na 
disertaci. 

 


