
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

LŠSS PRAHA 2019

Středa 31. 7. PhDr. Tomáš Vučka Obrazy Prahy v českém výtvarném umění

Pátek 2.8.

11:45

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Introduction to the Czech phonetics

Fonetika češtiny pro cizince aneb jak znít česky

Pondělí 5.8. Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. Korpusy a jejich užití pro výuku

Středa 7. 8. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. Československý rok 1989

Pátek 9. 8. Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. Slovesa mluvení v češtině

Pondělí 12. 8. prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Pražský lingvistický kroužek: Struktura a funkce

Středa 14. 8. prof. Markéta Křížová, Ph.D. Čeští misionáři v zahraničí

Pátek 16.8. LUŽANY

Pondělí 19. 8. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Václav IV. jako donátor uměleckých děl

Středa 21. 8. Mgr. Václav Lábus, Ph.D. Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu

http://udu2.ff.cuni.cz/node/242
http://udu2.ff.cuni.cz/node/242


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkuji všem za ochotu a nadšení přednášet na letošní Letní škole slovanských studií.

Níže posílám v bodech dílčí informace upřesňující letošní průběh přednáškového cyklu.

1. Letošní LŠSS bude probíhat na hlavní budově FF UK.
2. Přednášková místnost bude upřesněna.
3. Přednáška trvá 90minut. Do tohoto časového úseku prosím rozvrhněte jak samotnou

přednášku, tak diskusi.
4. Začátek přednášky je 12.30.
5. Přednášet budete pro nejvyšší jazykovou skupinu (tj. jazykově B2, někteří C1), přednášek se

mohou účastnit i studenti z nižší skupiny (tj. B1+), ti však spíše výběrově. 
6. V aplikaci Doodle zaznamenejte co nejdříve své preference pro termín přednášky:

https://doodle.com/poll/kyrwia5kqraqnh3p
7. Přednášky budou rozvrhovány na pondělí, středy, pátky. Fonetické přednášky ve speciálním

režimu, tj. Volín, (AJ/ČJ tj. i pro nižší úrovně se uskuteční v pátek 2.8.)
8. Prosím Vás o zaslání názvu přednášky, anotaci, foto a medailonek. Přehled přednášek z roku

2017 a 2018, včetně zpracování plakátku k přednášce, najdete na
http://lsss.ff.cuni.cz/program/prednasky/
Šablonu pro zaznamenání podkladů pro přednášku Vám posílám v příloze.
Budu ráda, když mi anotaci + medailonek budete posílat průběžně, nejpozději do konce
května, abychom je mohli vyvěšovat na WWW a FB LŠSS. 

9. Protože na LŠSS přijíždí opravdu jen minimum účastníků, jejichž znalost češtiny je C1 (např.
vloni 5 účastníků), budeme rádi, když pro svou přednášku připravíte podklady (prezentaci,
handout), které posluchači buď dostanou s předstihem, nebo budou dostupné pro samotnou
přednášku. Tyto podklady pro Vás nakopírujeme.

10. Cena za přednášku je 1.500,-. Tuto částku dostanete jako odměnu do své zářijové
výplaty. Externím přednášejícím zašleme podklad pro DPP.

Pokud máte k přednáškovému cyklu další otázky, budu se snažit je co nejlépe zodpovědět.

Se srdečným pozdravem

Svatava Škodová

https://doodle.com/poll/kyrwia5kqraqnh3p
http://lsss.ff.cuni.cz/program/prednasky/

