
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 

MSTeams, Moodlu apod.). 

 

TS = teoreticko-metodologický seminář 

DS = doktorandský seminář 

 

DS 

5. 10. 2022 Informace pro doktorandy v prvním ročníku studia, příprava plánu práce doktorandů na 

akademický rok 2022/2023, informace o programu semináře. 

 

DS 

12. 10. 2022 Mgr. Kristýna Poulová: Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu: Metody 

fact-checkingu uplatňované na portále Demagog.cz v rámci prezidentské kampaně 

2018 

 
Tématem prezentované dizertační práce je popis procesu a metod fact-checkingu na portále Demagog.cz během prezidentské 

kampaně 2018. Výzkum cílí na zhodnocení limitů, přínosů a zachycení specifické podoby fact-checkingu v českém prostředí, 

jedná se totiž o jediný český projekt výhradně zaměřený na tuto činnost. K výzkumu bylo využito metod etnometodologicky 

poučené etnografie, která dovoluje činnost zkoumat v prostředí, v němž je běžně provozována, a výzkumná zjištění zakládat na 

interpretacích samotných členů portálu. Jako výzkumná data posloužily mimo jiné záznamy obrazovky počítače koordinátora 

projektu při popisované činnosti. K objasnění těch částí procesu fact-checkingu, které nebylo možné odpozorovat, bylo využito 

potenciálu metapragmatické vnímavosti v podobě doplňujících otázek na koordinátora projektu, studia jeho poznámek k 

jednotlivým výrokům i záznamů konverzace mezi experty projektu. Postup při fact-checkingu byl demonstrován na příkladech 

uveřejněných i neuveřejněných faktických výroků. Unikátní role fact-checkingu v českém prostředí byla nastíněna 

prostřednictvím jeho rozdílů s projekty bojujícími proti dezinformacím, investigativní žurnalistikou a kritickou analýzou 

politické ideologie. 

 

TS 

19. 10. 2022 Doc. Sergej Skorvid: České nářeční enklávy v postsovětském prostoru 

Cílem přednášky je přiblížit mluvu potomků českých kolonistů z 19. a počátku 20. století na území bývalého carského Ruska a 

pozdějšího Sovětského svazu od Ukrajiny a Moldavska přes Rusko až po Kazachstán. Přednášející seznámí posluchače s částí 

bohatého zvukového i obrazového materiálu získaného přímo v terénu. Zazní komentované fragmenty nahrávek autentických 

vzorků jednotlivých českých nářečí rozšířivších se směrem na východ od domácího území, které umožní odhalit jejich původ a 

také sledovat jejich mnohotvárnou interferenci s východní slovanštinou. 

DS 

26. 10. 2022 Příprava abstraktů, přihlášky na konference, recenzní řízení apod. 

 

DS 

2. 11. 2022 Mgr. Michaela Piechaczková: Interference a jejich výzkum v kontaktové lingvistice 

 
Ve svém příspěvku budu prezentovat teze disertační práce, které v mém případě zahrnují především představení výzkumu, 

konkrétně pak jeho metodologie, stavby vzorku, a metod sběru dat; následovat budou ukázky z pilotního výzkumu a komentáře 

k aktuálnímu průběhu ‚ostrého‘ výzkumu. Současně bude představena předběžná struktura disertační práce a jedna z aktuálně 

zpracovávaných kapitol, „Interference a jejich výzkum v obecné kontaktové lingvistice“. V této kapitole se zabývám 

především otázkou definice samotného pojmu ‚interference‘ a jeho aplikace na konkrétní jevy, zkoumané v rámci výzkumu; 

konfrontuji přitom poznatky a názory vybraných autorů a vysvětluji, jakým způsobem budu k tomuto jazykovému fenoménu 

ve své práci přistupovat a jakou terminologii budu používat. 

 

 

DS 

9. 11. 2022 Mgr. Petra Jirásková: Paměť a audioorální výuka 



 
Přednáška shrne základní fakta o mozku, jeho složení, rozložení některých center a jejich funkcích. Zmíníme historii chápání 

paměti, jejího fungování a procesu učení. Dále se budeme věnovat složkám paměti, cestám, které vedou k zapamatování, 

uchování a také k vybavení uložených informací. Průběžně budeme výklad vztahovat k lidské schopnosti naučit se druhý/cizí 

jazyk. Možnosti aplikování poznatků o paměti na učební materiál budou demonstrovány na podkladech určených pro úvodní 

audioorální kurz, jehož pilotní verze byla použita u ročních přípravných kurzů na ÚJOP UK v září 2022.  

 

DS 

16. 11. 202 Mgr. Petra Čechová: Vliv fonotaktické probability na zpracovávání pseudoslov  

v češtině 

 
Pojem fonotaktická probabilita odkazuje k frekvenci, s níž se fonologické segmenty a sekvence těchto segmentů objevují ve 

slovech v určitém jazyce (Vitevitch & Luce, 2004). Předchozí výzkumy ukázaly, že fonotaktická probabilita slov hraje 

důležitou roli při zpracování a akvizici jazyka (Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 1994; Mattys & Jusczyk, 2001; Pitt & 

McQueen, 1998). Slova s vysokou fonotaktickou probabilitou jsou například rychleji rozpoznávána rodilými mluvčími 

v úlohách detekce slova (lexical decision tasks) (Luce & Large, 2001) a pseudoslova s vysokou fonotaktickou probabilitou 

jsou dospělými hodnocena jako více pravděpodobná slova daného jazyka (Vitevitch, Luce, Charles-Luce & Kemmerer, 1997). 

V této přednášce představím kalkulačku fonotaktické probability pro češtinu, která je volně dostupná jako skript 

v programovacím jazyce Python. Kalkulačka vychází z údajů o frekvenci slov ze dvou volně dostupných korpusů českého 

jazyka: korpus psaného jazyka SYN2015 (Křen & Cvrček et al., 2015) a korpus mluveného jazyka ORAL v1 (Kopřivová et al., 

2017). Výpočet kopíruje postup původní kalkulačky pro anglický jazyk (Vitevitch & Luce, 2004) a výstupem je odhad 

fonotaktické (a navíc také ortotaktické) probability pro jakékoliv české slovo či pseudoslovo. Dále představím výsledky 

experimentu, při kterém rodilí mluvčí hodnotili „českost“ 40 pseudoslov s různou hodnotou fonotaktické probability na škále 

od 1 do 7. 

 

TS 

23. 11. 2022  Petr Kaderka, Martin Havlík (Ústav pro jazyk český AV ČR)  

  Terénní výzkum v oblasti jazykové interakce 

 
Přednáška se zaměří na metodologické apraktické otázky organizování terénního výzkumu. Přednášející ukážou, jak se 

teoretické předpoklady o povaze mezilidské interakce projevují v metodologické rovině při plánování výzkumu, sběru dat i při 

jejich následné analýze. V přednášce se budou věnovat těmto dílčím tématům: vytipování oblastí pro nahrávání, volba 

nahrávacích postupů, získávání důvěry ze strany účastníků výzkumu, informovaný souhlas, protokolování a archivace 

nahrávek, následné interview, setkání nad daty (data sessions), analýza synchronizovaných nahrávek z více kamer. Vše budou 

ilustrovat na konkrétních příkladech z vlastní výzkumné praxe. 

 

DS 

30. 11. 2022 Mgr. Karolína Vyskočilová: Analytické predikáty s kategoriálním slovesem a jejich 

využití pro morfologickou anotaci 

 
Přednáška představí stejnojmennou disertační práci zabývající analytickými predikáty s kategoriálním slovesem (provést 

kontrolu, chovat zášť). Podíváme se na charakteristiku APKS, nahlédneme do značkování korpusů a nakonec se zaměříme na 

využití APKS pro zlepšení pravidly řízené redukční automatické morfologické disambiguace LanGr, a to v oblasti 

morfologické homonymie (Soud vynesl rozsudek. Rozsudek vynesl soud.). 

 

DS 

7. 12. 2022 Mgr. Tereza Hejdová: K česky psané úřední korespondenci předbělohorského období – 

práce s prameny 

 
Administrativní korespondence doposud zůstávala stranou soustředného výzkumu. Záměrem disertačního projektu je úřední 

dopisy popsat a provést jazykovou analýzu.Nejprve je však nutné vytvořit si dostatečnou materiálovou základnu. Příspěvek se 

proto bude věnovat práci s písemnými prameny uloženými v archivu. Přiblíží kritéria, podle kterých jsou dopisy vybírány, a 

jejich jednotlivá úskalí. Druhá část příspěvku se bude zabývat jazykovou analýzou – na malém souboru transkribovaných 

dopisů představí jednotlivé jazykové úrovně (od hláskosloví po syntax). 

 

DS 

14. 12. 2022 Diskuse o abstraktech studentů prvního ročníku 

 

DS 

4. 1. 2023 Vyhodnocení práce za zimní semestr 


