
Program teoreticko-metodologického semináře a doktorandského semináře 

(obor český jazyk, obecná jazykověda) 

LS 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.). Příslušné informace budou k dispozici na 
platformě Moodle (kurs Doktorandský seminář – český jazyk/obecná jazykověda). 
 
TS = teoreticko-metodologický seminář 
DS = doktorandský seminář 
 
 

DS 
23. 2. 2022 Vystoupení zástupců Centra UK pro podporu Open Science, představení 

nabídky pro doktorandy týkající se podpory principů otevřené vědy. 
 
 
TS 
2. 3. 2022 Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (ÚFAR FF UK) 

Jak a čím myslíme. Tělesné, sociální a jazykové ukotvení mysli z pohledu 4E 
Cognition a fenomenologie 

  
Na lidské myšlení, vnímání, emocionální hodnocení a další kognitivní funkce není nutné nahlížet pouze jako na 
záležitost mentálních stavů a jejich neurobiologických realizací v mozku, ale též jako na výkony sociálně 
podmíněné bytosti, která se celým svým tělem angažuje ve světě. Ve své přednášce ukážu důvody, proč je dobré 
se vzdát představy o mysli a jejích výkonech jako o něčem, co se odehrává výlučně „v hlavě“. Při té příležitosti 
představím nové přístupy, které se v kognitivní vědě od počátku nového tisíciletí prosazují pod souhrnným 
označením 4E cognition a které nahlížejí poznání z perspektivy vtělené, ukotvené, jednající a rozšířené mysli 
(embodied, embedded, enactive, extended mind). Krátce pojednám i o společných motivech těchto nových 
přístupů s fenomenologickými analýzami toho, jak naše vtělené vědomí ustanovuje smysl svého okolí a jakou 
roli v tom hraje zejména intersubjektivní jazyková praxe. 
 
 
DS 
9. 3. 2022 Mgr. Lucie Šťastná 
 Zvířata v češtině. Etnolingvistická studie 
 
Tento příspěvek si klade za cíl představit výzkum zaměřený na obraz zvířat v českém jazykově-kulturním 
prostředí, a to na čtyřech vybraných druzích: kůň, kočka, had, holubice. Příspěvek bude vycházet z materiálu 
excerpovaného z českých slovníků (výkladových, frazeologických, synonymických aj.) a také ze sbírek a 
katalogů folklorních textů. Opírat se bude o metody kognitivně-kulturního přístupu k jazyku a teorie jazykového 
obrazu světa. 
 
 
DS 
16. 3. 2022 Mgr. Ing. Žaneta Pixová 

Jazyk a styl soudních rozhodnutí 
 
Příspěvek nejprve stručně připomene některé již publikované poznatky o jazyce a stylu soudních rozhodnutí. 
Dále se zaměří na soudní rozhodnutí z pohledu komunikace.   
 
 



TS 
23. 3. 2022 Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (ÚOL FF UK) 

Strukturnělingvistický terénní výzkum dosud nepopsaného jazyka: cestou ke 
gramatice a slovníku selické romštiny 

 
V přednášce načrtnu metodologii, dosavadní výsledky i dosud nenaplněné cíle svého mnohaletého struktur-
nělingvistického terénního výzkumu jedné z mnoha dosud nepopsaných variet romštiny. Nejdříve představím 
řečovou komunitu, kde se uvedená varieta užívá, její multilingvní jazykovou situaci, dějiště terénního výzkumu 
(fieldwork site) a konzultanty a v tomto kontextu také nabídnu osobní reflexi pozice výzkumníka v průběhu 
terénního výzkumu. Dále se zaměřím především na různé způsoby získávání strukturních jazykových dat: 
elicitací, záznamem textů i pozorováním. Věnovat se budu i následnému zpracovávání a analýze dat a vybraným 
gramatikografickým a lexikografickým problémům, s kterými může být lingvista konfrontován při produkci 
gramatického a lexikálního popisu dosud nepopsaného jazyka 
 
 
DS 
30. 3. 2022 Mgr. Irena Fuková 

Staročeská adjektiva odvozená příponou -cí 
 
Adjektiva odvozená od infinitivního kmene příponou -cí je možné výhradně na základě formy ve staročeských 
pramenech identifikovat pouze částečně, neboť vlivem nejednoznačného zápisu a probíhajících hláskových změn 
v některých případech splývají s adjektivy participiálními nebo s adjektivy se zakončením -čí. Příspěvek 
seznamuje s postupem, na základě kterého byl rekonstruován a popsán předpokládaný systém adjektiv 
odvozených příponou -cí staročeského období v připravované disertační práci, a s některými zjištěnými 
výsledky. 
 
 
TS 
6. 4. 2022 Mgr. Jakub Kopecký, Ph.D. (ÚJČ AV ČR) 

Interdiskurzivita v dokumentárních filmech 
 
Příspěvek se bude zabývat míšením žánrů, diskurzů a identit v českých dokumentárních filmech. Analýza 
vycházející zejména z teorie komunikačních žánrů a multimodální analýzy se zaměří na dva společenské 
dokumenty s autobiografickými prvky: Exekuce (2016) a Epidemie svobody (2017). V centru pozornosti budou 
stát otázky, jakými způsoby jsou ve filmech kombinovány prvky společenského a autobiografického diskurzu a 
jaké jsou jejich vztahy k žánrům společenského dokumentu a videodeníku. 
 
 
DS 
13. 4. 2022 Příprava posterů. 
 
 
DS 
20. 4. 2022 Mgr. Klára Matiasovitsová 

Pracovní paměť a její souvislosti s jazykovými projevy dětí s vývojovou 
dysfázií 

 
Přestože se úloha opakování vět ukázala jako spolehlivý indikátor vývojové dysfázie a je často používána 
v diagnostice, není příliš jasné, do jaké míry zkoumá jazykovou znalost a do jaké odráží fungování různých 
komponentů pracovní paměti. Z předchozích výzkumů rovněž vyplývá, že roli hraje morfosyntaktická 
komplexnost věty. V příspěvku se budu věnovat především metodě, kterou jsem použila ve výzkumu zaměřeném 
(nejen) na jazykové schopnosti dětí s vývojovou dysfázií mladšího školního věku, a zároveň představím první 
výsledky výzkumu. 
 



DS 
27. 4. 2022 Mgr. Lucie Benešová 

Vybrané aspekty spontánního mluveného jazyka (analýza na základě mluvených 
korpusů ČNK) 

 
Ve svém příspěvku představím koncepci své disertační práce, která se zabývá sémanticko-pragmatickou 
analýzou vybraných diskurzních markerů (konkrétně pak jejich významy, způsoby a kontexty jejich užívání ve 
spontánním mluveném dialogu). Jako materiál pro výzkum využívám především mluvené korpusy neformální 
češtiny řady ORAL a ORTOFON. Popsány budou stručně i nástrahy, problémy a veškerá úskalí, se kterými je 
toto téma spojené. 
 
  Mgr. et Mgr. Jan Dušek 
  (téma bude upřesněno) 
 
 
DS 
4. 5. 2022 Sonja Vojvodić 

Informační struktura místních adjunktů 
 
V rámci této prezentace se pokusím ukázat, že fokusace je složitý proces, jehož nedílnou součástí je především 
hierarchická struktura větných elementů. Fokus se přitom vždy odráží jak ve slovosledu, tak v prozodii. Její 
projekce na další elementy (fáze/věty) je přitom dána různou mírou zanoření argumentů do verbální fráze (VP). 
Adjunkty, na rozdíl od určitého typu argumentů, tuto projekci blokují. Jednotlivé kontextuální podmínky však 
nárokují řadu změn v rámci fráze, což adjunkt může přiblížit roli konstituentu a změnit tím jeho projektivní 
potenciál. Kromě pravidel řídících tyto změny je zde zcela zásadní i sémantická interpretace zvolené třídy 
adjunktů oproti argumentům a jejich následná modifikace věty/fráze. Tato interpretace je významnou součástí 
typizace fokusu, jež určuje i samotnou projekci. 
 
 
DS 
11. 5. 2022 Diskusní seminář k Tezím disertační práce. 
 
 
DS 
18. 5. 2022 Prezentace posterů. 
 


