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Rozvrh pro akademický rok 2019/2020  
 
LETNÍ SEMESTR  
 
14. únor 2020     
9.45 – 11.15 Práce 

s jazykovými 
korpusy  

posl. P1.32 P. Pořízka 
(KBH FF UP) 

KBH/91MJK 
 

11.30 – 13.00 Práce 
s jazykovými 
korpusy  

   

     
     
     

 
     
     
28. únor 2020     
9.45 – 11.15 Práce 

s jazykovými 
korpusy 

posl. P1.32 P. Pořízka 
(KBH FF UP) 

KBH/91MJK 
 

11.30 – 13.00 Práce 
s jazykovými 
korpusy 

   

     
 

6. březen 2020     
9.45 – 11.15 Čeština pro 

doktorandy 2 
posl. 1.35 B. Bednaříková 

(KBH FF UP) 
KBH/93CD2 
 

11.30 – 13.00 
 

Čeština pro 
doktorandy 2 

   

 
20. březen 2020 
 

    
 

9.45 – 11.15 Práce 
s jazykovými 
korpusy 

posl. P1.32 P. Pořízka 
(KBH FF UP) 

KBH/91MJK 
 

11.30 – 13.00 Práce 
s jazykovými 
korpusy 

    

 
3. duben 2020 

    

9.45 – 11.15 
 
11.30 – 13.00 

Sémiotika řečové 
činnosti  
Sémiotika řečové 
činnosti 

posl. 1.35 
 
 

V. Gvoždiak 
(Filosofický 
ústav AV ČR)  

KBH/91ASR 
 

     



17. duben 2020 
 
9.45 – 11.15 
 
11.30 – 13.00 

Výstavba textu a 
jeho kritická 
analýza 
 

posl. 1.35 J. Svobodová 
(KBH FF UP) 

KBH/92AJV 

 
24. duben 2020 

    

9.45 – 11.15 
 
 
11.30 – 13.00 

Čeština pro 
doktorandy 2 
 

posl. 1.35 
 
 
 
 

B. Bednaříková 
(KBH FF UP) 
 
 

KBH/93CD2 
 
 
 
 

29. květen 2020 
9.45 – 11.15 
 
 
 

Čeština pro 
doktorandy 2 
 

posl. 1.35 
 

B. Bednaříková 
(KBH FF UP) 
 

KBH/93CD2 
 

 
5. červen 2020 

    
 
 

9.45 – 11.15 
 
 
11.30 – 13.00 

Lingvistická 
pragmatika  
 
Lingvistická 
pragmatika 
 

posl. 1.35 J. Svobodová 
(FF UK) 
 
 
 

KBH/92BLP 
 
 
 

 
 

    

     
     

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
19. červen 2020 
Další informace 
budou sděleny.  

    

 Aktuální metody 
zkoumání 
verbální 
komunikace 

Ústav pro jazyk 
český AV ČR 
v Praze, 
Letenská 4, 
pracovna prof. J. 
Hoffmannové 

J. Hoffmannová 
(ÚJČ AV ČR) 

KBH/92BVB 
 

 
26. červen 2020 
 
 
10.30 – 11.00 

Závěrečné 
setkání 
s posluchači DSP 
(hodnocení, 
diskuse apod.) 

pracovna B. 
Bednaříkové, 
KBH (místnost 
č. 2.16) 

B. Bednaříková především pro 
1. ročník DSP 
Český jazyk 

 



Pozn.:  
1) Každý kurz obsahuje několik hodin přímé výuky + další výuku formou konzultací a zpracování 
zadaného úkolu (seminární práce, prezentace, praktických cvičení apod. – dle zadání vyučujícího). 
2) Studentům budou aktuálně zasílány pozvánky na další přednášky z nabídky KBH i jiných kateder. 
3) 4. května 2020 se koná 28. ročník Fakultního kola soutěže Student a věda (LINGVISTIKA) 
pro pregraduální studenty – počítá se s organizační pomocí doktorandů. 
4) 11. –13. května 2020 se koná 21. mezinárodní setkání mladých lingvistů (OLOMOUC 2020) – 
počítá se s aktivní účastí doktorandů (konferenční vystoupení, vedení workshopu či konferenční sekce 
apod.) i s prací v organizačním týmu. V rámci této konference (11. května 2020) proběhne i 10. 
ročník Celostátního kola soutěže pro pregraduální studenty Student a věda – LINGVISTIKA. 
5) Doktorandi budou mít možnost realizovat i svou pedagogickou aktivitu – např. participace na výuce 
školitele či jiných členů katedry, vedení samostatného semináře (volitelného), zpracování 
oponentského posudku na bakalářskou práci. Je tudíž možno si zapsat příslušný kurz. 
6) Doktorandům je doporučeno účastnit se dle možností veřejných obhajob bakalářských, 
diplomových a disertačních prací (viz informace na www.kb.upol.cz). 
7) U doktorandů se rovněž očekává účast na přednáškách Jazykovědného sdružení ČR.  
8) Oborová rada velmi podporuje zahraniční stáže (např. v programu ERASMUS a CEEPUS – bližší 
informace u dr. O. Bláhy a na www.kb.upol.cz) i vystoupení na zahraničních konferencích (spojených 
např. s účastí v grantových projektech). 
 
Každý další nápad ze strany doktorandů, školitelů, členů oborové rady je vítán! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


