
Opravené pokyny pro studenty disciplíny KCD/22VYJ 

Vítám studenty v disciplíně Kapitoly z vývoje jazykovědy a sděluji, že program vždy variabilně upravuji 

podle aktuálních potřeb. Letos bych ráda, abychom si představili osobnosti, které mají v bohemistice 

renomé a slaví významné jubileum, případně jejich dílo náleží v bohemistice ke stěžejním a zajímavě 

oslovovaly i širokou veřejnost. 

Vybrala jsem tyto představitele bohemistiky (v abecedním řazení): 

Marie Čechová (nar. 1937) 

František Daneš (1919–2015) 

Jan Kořenský (nar. 1937) 

Jiří Kraus (nar. 1935) 

Marie Krčmová (nar. 1940) 

Petr Sgall (nar. 1926) 

Dušan Šlosar (nar. 1930) 

Oldřich Uličný (nar. 1936) 

Vytvořila jsem seznam studentských dvojic (OPRAVILA JSEM 23. 9. 2016 podle aktuálního seznamu 

18 studentů) spolu s přidělenými jmény osobností (podle abecedy) a očekávám, že každá dvojice zpracuje 

do výuky dne 5. 12. kvalitní medailonek z věrohodných podkladů (viz Základní zdroje zde dole, ovšem 

nejen ty, více se domluvíme v nutných e-mailových konzultacích; lze se popř. dohodnout, že si u sekretářky 

katedry Š. Nohelové některé materiály v domluveném čase okopírujete).  

Představíme si ve výuce v medailoncích každou z osobností co nejzajímavěji, ale ne pouze faktograficky, 

nýbrž také prostřednictvím komentovaných ukázek z publikovaných prací. Vyberte prosím takové práce, 

které jsou typické (včetně těch pro nejširší veřejnost). 

Povinné konzultace k přípravě medailonků proběhnou e-mailem, předpokládám, že z každé dvojice se 

včas (co nejdříve) ozve aspoň 1 „pověřený“ člen. POZOR: do předmětu zprávy uveďte prosím 22VYJ 

KONZULTACE + své příjmení bez diakritiky, např. 22VYJ KONZULTACE Myskova. Výsledné 

elektronické powerpointové prezentace medailonků (o rozsahu 15–16 minut; prosím přesně změřit, 

nepřetahovat) budou připraveny k předvedení ostatním studentům v přímé výuce 5. 12. 2016. 

Nově sestavený přehled (s dopsanými jmény): 

K. Doležalová, Donolatová – M. Čechová  

Hoňková, Chytilová – F. Daneš  

Jurášková, Kopecká – J. Kořenský 

Kravčíková, Lalíková – J. Kraus  

Literáková, Myšková – M. Krčmová 

Putalová, Adámek – P. Sgall  

Říhová, Semeráková – D. Šlosar  

Šindlerová, Hladiš – O. Uličný  
Kromě toho si všichni studenti na setkání v přímé výuce dne 5. 12. 2016 pečlivě prostudují článek 

Marie Čechové o časopise ČJL; text najdou na mých osobních webových stránkách u kódu 

disciplíny 22VYJ; o tomto textu budeme hovořit v rámci diskuse. Heslo k článku je (velkými písmeny): 

CECHOVA. Dvě studentky, kteří nejsou uvedeny výše u medailonků osobností (tj. A. Doležalová 

a P.  Lasáková) budou mít za úkol najít vhodné jazykové články v novějších číslech časopisů Naše 

řeč a Český jazyk a literatura, které by byly užitečné pro učitele češtiny – stručně o nich poreferují 

v návaznosti na diskusi o článku M. Čechové (každá studentka 2 články – domluvte se, aby byly různé). 

Bez splnění těchto úkolů a bez osobní účasti v přímé výuce 5. 12., kde budeme o celé problematice 

diskutovat, nelze disciplínu uzavřít; požadované výjimky je třeba řádně podložit (studenti omluvení 

ze zdravotních důvodů splní rozsáhlejší samostatný úkol a podrobí se individuálnímu pohovoru koncem 

ledna 2017). 

Zpracovala a zdraví prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 22. 9. 2016 (+ opraveno 23. 9. 2016) 
Základní zdroje: 
Kdo je kdo v české slavistice (zdroj z r. 2005); Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky (Praha, Libri. 2008); 
Rozhovory s českými lingvisty I (Daneš, Uličný), II (Kořenský, Kraus, Sgall, Šlosar); Kapitoly z dějin české 
jazykovědné bohemistiky (Praha, Academia, 2007); medailony z časopisu Naše řeč a  Biografickobibliografické 
medailony českých lingvistů: bohemistů a slavistů na http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka/vec-
medailonky.pdf; o M. Krčmové také: 
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134494/1_LinguisticaBrunensia_16-2015-
2_10.pdf?sequence=1; další: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/krcmova/krc-012.pdf 
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