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DS  

21. 2. 2018 Informační setkání 

 

DS 

28. 2. 2018 Příprava abstraktů 

 

TS 

7. 3. 2010 Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. (ÚJČ AV ČR) 

Multimodální sémiotika 

 

Autor představí teoretické a metodologické základy multimodální sémiotiky. Učiní tak v souvis-

losti s chystaným vydáním své monografie věnované nekomerční reklamě (Nakladatelství Li-

dové noviny, Sociolingvistická edice: Jazyk, společnost, interakce). Podělí se o své zkušenosti s 

výzkumem a pohovoří také o tom, s čím se člověk potýká, když propojuje přístupy lingvistické, 

sociologické a filozofické. 

 

TS 

14. 3. 2018 Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., Mgr. Zuzana Komrsková (ÚČNK FF UK) 

Multidimenzionální analýza variability češtiny 

 

Přednáška shrne východiska a výsledky korpusově založené studie variability registrů v sou-

časné češtině. Inspirací je multidimenzionální přístup k registrům, jak ho aplikuje od 90. let 

zejména na angličtině jeho iniciátor D. Biber (1995). Východiskem je kvantitativní analýza žán-

rově rozmanitého korpusu, který byl speciálně sestaven pro účely výzkumu a v němž jsou iden-

tifikovány jazykové rysy, u nichž lze předpokládat vztah k funkční a systematické variabilitě na 

různých jazykových rovinách. Statistické zpracování pomocí faktorové analýzy umožňuje vytvo-

řit model, který pro češtinu předpokládá 8 dimenzí, podél nichž jednotlivé texty variují. Před-

náška se zaměří jak na popis metody a její teoretická východiska, tak na získané výsledky pro 

češtinu, která byla takto analyzována jako vůbec první slovanský jazyk. 

 

Biber, D. (1995). Dimensions of register variation: A cross-linguistic comparison. Cambridge 

University Press. 

 

DS 

21. 3. 2018 Konferenční postery a jejich příprava 

 

TS 

28. 3. 2018 Mgr. Tamás Tölgyesi, Ph.D. (Univerzita Vídeň) 

Frazeologismy v jazycích střední Evropy 

 

V příspěvku je podrobeno analýze 100 vybraných frazémů z hlediska areálové lingvistiky. Je 

možno konstatovat, že mnoho idiomů funguje v nejrůznějších evropských jazycích, např. č. špi-

covat uši, něm. die Ohren spitzen (srov. něm. die Löffel spuzen – něm. Löffel ‘lžíce’ se používá 



v mysliveckém slangu ve významu ‘ucho zajíce / králíka’), maď. hegyezi a fülét, angl. prick one’s 

ears, fr. dresser l’oreille, rus. навострить уши, pol. nastawiać uszu, chor. (na)ćuliti uši, švéd. 

spetsa öronen. Některé frazémy jsou typické pro němčinu, češtinu a maďarštinu, ale v jiných 

jazycích jsou vyjádřeny odlišnými frazeologismy, popř. nemají idiomatické ekvivalenty vůbec, 

např. č. střelit kozla, něm. den Bock schießen, maď. bakot lő. Několik frazémů v češtině je tvo-

řeno po vzoru německého idiomu a jako důkaz svého původu obsahuje přejímku z němčiny, 

která je zpravidla klíčovým slovem celé frazeologické jednotky, např. č. nechat někoho ve štychu, 

něm. jemanden im Stich lassen.  

 

TS 

4. 4. 2018 Odborná četba 

 

DS 

11. 4. 2018 Mgr. Hana Prokšová (ÚČJTK FF UK) 

Soumrak bezpředložkového instrumentálu? 

 

Autorka v příspěvku představí stěžejní část své disertační práce věnovanou pronikání předložky 

s do vazeb s instrumentálem, které jsou noremně bezpředložkové. Pro nezbytné uvedení bude 

věnována pozornost teoretickému rámci této gramatikalizační změny. Poté bude představena 

kvalitativně kvantitativní analýza materiálu synchronní psané i mluvené češtiny z databáze 

Českého národního korpusu a budou předloženy hypotézy, co tuto změnu způsobuje a podporuje 

a co tato změna vypovídá o funkci předložky s. 

 

TS 

18. 4. 2018 Přednáška v rámci konference Linguistics Prague  

(koná se od 16 hod. v učebně č. 18 v přízemí FF UK) 

Bernd Heine 

Are there two different ways of approaching grammaticalization? 

 

The main concern of the present paper is to determine the status of grammaticalization studies 

in light of recent work on discourse markers. It is argued that the justification for distinguishing 

two kinds of approaches to grammaticalization is questionable. Drawing attention to the cogni-

tive-communicative principle of cooptation, the paper suggests that the development of dis-

course markers and related metatextual material cannot be reduced to effects of grammaticali-

zation of any kind. 

 

Pro zájemce dále – Rolf Zwaan: Making Replication Mainstream (od 18 hod. v učebně č. 18 

v přízemí FF UK) 

 

Many philosophers of science and methodologists have argued that the ability to repeat studies 

and obtain similar results is an essential component of science. A finding is elevated from single 

observation to scientific evidence when the procedures that were used to obtain it can be repro-

duced and the finding itself can be replicated. Recent replication attempts show that some high 

profile results – most notably in psychology, but in many other disciplines as well – cannot be 

replicated consistently. These replication attempts have generated a considerable amount of 

controversy and the issue of whether direct replications have value has, in particular, proven to 

be contentious. However, much of this discussion has occurred in published commentaries and 

social media outlets, resulting in a fragmented discourse. To address the need for an integrative 

summary, I review various types of replication studies and then discuss the most commonly 

voiced concerns about direct replication. I provide detailed responses to these concerns and con-

sider different statistical ways to evaluate replications. I conclude there are no theoretical or 

statistical obstacles to making direct replication a routine aspect of psychological science. 

 

Studentům doporučujeme účast i na dalších akcích pořádaných v rámci konference Linguistics 

Prague. 



DS 

25. 4. 2018 Mgr. Štěpán Šimek (ÚJČ AV ČR) 

Štěpán Šimek: Kronika Martimiani ve staročeském překladu Beneše 

z Hořovic 

 

Titul Římská kronika, Martimiani, ale též Martiniani nebo Martimiana nese vůbec první česky 

psaná světová kronika, jejíž vznik je datován na přelom 14. a 15. století či do první třetiny 

15. století a která je tradičně připisována rytíři Benešovi z Hořovic. Jak ukázalo již předchozí 

bádání, slovo vznik je třeba nahradit slovem překlad: staročeský text je dosti věrným, místy až 

doslovným překladem německé kroniky Jacoba Twingera von Königshofen a latinské „římské 

kroniky císařů a papežů“ Martina Polona. Staročeská kronika Martimiani se zjevně těšila ne-

malé oblibě – můžeme to odvodit z množství zachovaných rukopisů, ale především z faktu, že se 

roku 1488 stala jedním z prvních českých tisků. Nepochybná popularita kroniky v době pozdního 

středověku však byla vystřídána postupnou ztrátou zájmu o ni v době mladší, částečně živá ale 

zůstala jako památka literární – ke zpracování trojské války podle Beneše z Hořovic se expli-

citně hlásí ještě tisk z roku 1666. Hlavním cílem filologicky pojaté přednášky bude podat kom-

plexní informace o staročeském překladu kroniky Martimiani, tj. interpretovat jej v kontextu 

předlohových textů, v kontextu staročeských variantních textů i v kontextu literárně-kulturním. 

Pokusím se podat všestrannou charakteristiku dochovaných staročeských textů kroniky, osvět-

lit genezi staročeského překladu, stanovit jeho místo v dobovém písemnictví, ukázat jeho vliv 

na rozvoj české literatury a jazyka, zdůvodnit jeho proměnlivou oblibu i další aspekty. Z hle-

diska metodologického upozorním na výhody víceoborového přístupu k analýze textu / literární 

památky. 

 

Mgr. Irena Fuková (ÚJČ AV ČR) 

Adjektiva tvořená od minulého slovesného kmene příponou -c(í) 

 

Bude prezentována připravovaná disertační práci věnující se charakteristice adjektiv tvořených 

od minulého slovesného kmene příponou  -c(í) v češtině doby staré a střední. Hlavní pozornost 

je v ní soustředěna na subsystém takto tvořených adjektiv a jeho změny ve vývoji s cílem sledo-

vat konstituování slovotvorného typu účelových adjektiv tvořených příponou -cí. Pro komplexní 

charakteristiku uvedeného slovotvorného subsystému však není dostačující zabývat se pouze 

jím samotným, práce si proto klade za cíl zkoumat jej také ve vývojových vztazích k dalším 

blízkým adjektivním slovotvorným systémům a k systému slovesnému. 

 

DS 

2. 5. 2018 Mgr. Ondřej Dufek (ÚJČ AV ČR) 

Jazykové ideologie o češtině optikou korpusového přístupu  

k analýze diskurzu 

 

Přednáška představí disertační práci zabývající se analýzou jazykových ideologií v českém ve-

řejném diskurzu, a to na materiálu parlamentních rozprav o návrzích jazykových zákonů a je-

jich mediální reflexe v období let 1995–2017. Cíl přednášky je dvojí: 1) Představit výsledky ana-

lýzy, tj. převládající konceptualizace jazyka a z nich vyplývající užívání jazykových prostředků 

v oblastech lexika, argumentace, metafor apod.; 2) reflektovat možnosti a limity užité metodo-

logie – corpus assisted critical discourse analysis, mezi jejíž nástroje patří jak detailní kvalita-

tivní analýza textů se zohledňováním širšího sociokulturního kontextu, tak zjišťování klíčových 

slov, kolokací apod. umožňující zpracování velkých souborů dat. 

  

DS 

9. 5. 2018 Prezentace připravených posterů 

16. 5. 2018 Prezentace připravených posterů 

  


