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Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uspořádal 

v roce 2013 cyklus Přednášky zahraničních profesorů, v jehož rámci na Filozofické fakultě vystoupilo 

jedenáct zahraničních odborníků z oblasti lingvistiky.  Cyklus se uskutečnil jako jedna z klíčových 

aktivit projektu Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka, který v letech 2011–2013 

ÚČJTK řeší za podpory Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) Evropského sociálního fondu. 

Cílem této série bylo představit univerzitnímu publiku pestrou paletu přístupů a metod v současné 

lingvistice. Zastoupena byla proto témata ze sociolingvistiky, psycholingvistiky, lingvistické typologie, 

kritické analýzy diskurzu, diachronního zkoumání jazyka, konstrukční gramatiky, korpusové či 

kognitivní lingvistiky nebo komputační lingvistiky v oblasti modelování jazykové evoluce. 

V rámci cyklu vystoupili následující hosté: Kerstin Fischer (Odense), Remi van Trijp (Paříž), Sabine 

Stoll, Balthasar Bickel (oba Curych), Lesley Milroy (Oxford), Arie Verhagen (Leiden), Peter Trudgill 

(Kristiansand – Agder), Stefan Michael Newerkla (Vídeň), Bernhard Forchtner (Berlín), Dagmar Divjak 

(Sheffield) a Jóhanna Barđdal (Ghent).  

Cyklus se uskutečnil v roce 2013 ve dvou bězích, jarním (březen–květen) a podzimním (říjen), a 

zahrnul celkem 30 přednášek, proslovených většinou v angličtině. Každý host pronesl dvě až tři 

přednášky, z nichž první se vždy zabývala úvodem do určitého lingvistického přístupu a jeho 

metodologie a následující prezentace se věnovala či věnovaly představení konkrétního výzkumu 

v dané oblasti jazykovědného bádání. Medailony přednášejících a abstrakty všech přednášek jsou 

dostupné na webových stránkách http://ucjtk.ff.cuni.cz/profesori. 

Studenti Filozofické fakulty UK mohli cyklus přednášek navštěvovat jako povinně volitelný či volitelný 

předmět – cyklus si zapsalo 265 studentů, atestaci dosud získalo 101 studentů. 

O cyklu a jeho jednotlivých přednáškách referují dvě podrobné zprávy publikované v časopise Studie 

z aplikované lingvistiky (SALi), viz Dufek, O. – Kříž, A. – Prokšová, H.: Pražské přednášky zahraničních 

profesorů. SALi 1/2013, s. 115–126, a ibid., Pražské přednášky zahraničních profesorů II. SALi 2/2013 

[v tisku]. 
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