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Jazykovědné sdružení České republiky
srdečně zve na přednášky zimního běhu 2016
6. 10. 2016
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
K teoretickým otázkám českého pravopisu
Přednáška je věnována teoretickým otázkám českého pravopisu a revizi některých zásadních
premis formulovaných prof. Josefem Vachkem. Autor se zabývá jednotkami a distinktivními rysy
grafémového psacího systému, paradigmatikou grafémů, českými digrafy čili spřežkami a jeho
dalšími strukturními vlastnostmi. Z hlediska funkčního pak konstatuje, že český pravopis má
charakter morfematický.

20. 10. 2016
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Česká věta v pohledu lingvistické pragmatiky
Přednáška se věnuje rozhraní syntaxe a lingvistické pragmatiky. Začíná u tradiční české
pojmové/terminologické diskuse o větě/výpovědi/větném ekvivalentu; dále hledá odpověď na
dvě otázky: a/ zda je možné postihnout pragmatickou interpretaci věty (zejm. její ilokuční sílu)
gramatickými/syntaktickými prostředky; b/ zda existují rysy/vlastnosti věty, které jsou
„viditelné“ pro pragmatiku, nikoli pro syntax. Jediné takové rysy se objeví při užití věty, a to
jejím zasazením do sémanticko-pragmatické matice; vyúsťuje to ve zjištění, že i v jazyce typu
češtiny lze vidět jev označovaný jako logoforicita.

3. 11. 2016
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D., Mgr. Hana Goláňová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana
Komrsková, Mgr. David Lukeš, Mgr. Petra Poukarová
Nové korpusy mluveného jazyka v ČNK
V přednášce budou představeny nové korpusy mluveného jazyka, které budou veřejnosti
zpřístupněny na začátku roku 2017: korpus neformální dialogické češtiny ORTOFON a nářeční
korpus DIALEKT. Oba mají dvouúrovňovou transkripci: ortografickou a fonetickou nebo
dialektologickou. Způsobem sběru a zpracování dat navazují na předchozí korpusy řady ORAL,
které mapují neformální češtinu již od roku 2002 a v nejbližší době budou lemmatizovány a
tagovány, což usnadní jejich využití nejen v lingvistickém výzkumu.

24. 11. 2016
Odborný seminář Komunikace nejmladších generací
Odborný seminář, pořádaný v rámci výzkumného projektu Jazykovědného sdružení ČR pro rok
2016, se zaměří na současné výzkumy komunikace dětí a mládeže. Úvodní přednášku prosloví
prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., z Prešovské univerzity v Prešově, po ní budou následovat
příspěvky badatelů zabývajících se daným tématem v České republice. Pozornost bude věnována
mj. osvojování češtiny u malých dětí, naraci u dětí školního věku, komunikaci ve vícejazyčných
rodinách či dyslexii u dospívajících.
Seminář moderuje doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Seminář se koná v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206, v čase 13–19 hod.
8. 12. 2016
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Vybrané problémy gramatiky češtiny pro žáky mladšího školního věku
Přednáška přinese informace o výsledcích grantového projektu GA ČR P407/12/1830
řešeného na katedře českého jazyka PedF UK v Praze v letech 2012–2015. Realizovaný
výzkum se zaměřil na postižení způsobů, kterými si žáci osvojují lingvistické informace a
uvádějí/neuvádějí je do vztahu se svými intuitivně nabytými jazykovými zkušenostmi.

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek v místnosti 18 na FF UK, nám. J. Palacha 2,
Praha 1, v 17.30 hod.

