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Ústav jazyků a komunikace neslyšících vznikl koncem roku 2013. Od 1. 2. 2014 byly do ÚJKN začleněny i obě 

pracovnice někdejší Mediatéky Jazykového centra FF UK. V prosinci 2014 proběhla nominační volba ředitelky/ředitele 

ústavu na léta 2015–2017. Jedinou kandidátkou byla Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., která byla v rámci interní volby 

ÚJKN zvolena a následně děkankou FF UK jmenována ředitelkou ÚJKN. 

V LS 2013/2014 měl ústav 16 interních členů (vyučujících, tlumočníků, odborných a administrativních pracovníků, 

některé na částečný úvazek, jedna pracovnice ukončila pracovní poměr v průběhu semestru a jedna si vybírala 

rodičovskou dovolenou), podobně v ZS 2014/2015 byl počet interních členů ústavu 16 (někteří opět na částečný 

úvazek, dvě pracovnice na mateřské/rodičovské dovolené). Počet a velikost úvazků se v průběhu roku proměňovaly, 

v lednu byla souhrnná výše úvazků ÚJKN 10,5 a v prosinci 12,5 (včetně MD a RD). Během celého roku ústav 

spolupracoval s externími pedagogy, tlumočníky a přepisovateli. 

Jednooborovému navazujícímu studiu Čeština v komunikaci neslyšících byla prodloužena akreditace od 9. 10. 2014 do 

1. 3. 2019. V r. 2014 byla dále připravována akreditace dvouoborového navazujícího magisterského studia a jedno- 

a dvouoborového bakalářského studia tohoto oboru. 

Věda 
2012–2016 Prvouk P10 Lingvistika: Jazyky a v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština (hl. řešitelka 

prof. Macurová) 

2012–2016 Korespondence Karla Havlíčka (406/12/0691) (řešitel doc. Adam, z ÚJKN prof. Macurová) 

2012–2015 Projekty velkých infrastruktur pro VaVal (MŠMT): Český národní korpus (LM2011023) (řešitel Ústav 

českého národního korpusu; v ÚJKN řešen dílčí úkol Korpus DEAF: korpus česky psaných textů českých 

neslyšících, odpovědná osoba v ÚJKN dr. Richterová) 

2011–2015 Nový encyklopedický slovník češtiny (406/11/0249) (řešitel prof. Karlík, z ÚJKN prof. Macurová) 

2011–2014 Sign Language Typology (organizátor University of Central Lanscashre in Preston, hl. řešitel prof. Zeshan, 

garant za ČR dr. Richterová) 

Výuka 
Letní semestr 2013/2014 
V akademickém roce 2013/2014 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského studia (v jednooborovém 

i dvouoborovém studiu) a v 2. ročníku (jednooborového) navazujícího magisterského studia v oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících. 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů: 

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty (2, 4, 6) 

Cvičení z českého znakového jazyka: Lingvistická terminologie, využívání prostoru 

Dějiny hluchoty 

Didaktika českého jazyka pro neslyšící (obor Čeština v komunikaci neslyšících) 

Dramatická výchova pro neslyšící 

Indiánské znakové jazyky 

Jazyková politika a legislativní rámec vzdělávání neslyšících 

Konverzace v ČZJ IV 

Korpus a metody výzkumu znakového jazyka 

Kruh přátel českého jazyka – jarní běh 2014 

Letní škola 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (příprava a organizace) 

Lexikografie znakového jazyka 

Metafora a metonymie v českém a českém znakovém jazyce 

Notace znakového jazyka 

Odborný text a odborný styl 
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Paměť národa (jaro 2014) 

Praktický typografický seminář 

Problematika hluchoty: aktuální otázky (jaro 2014) 

Problematika tlumočení znakového jazyka 

Psaná čeština českých neslyšících 

Současné problémy učební komunikace neslyšících 

Tlumočnická profese a vzdělávací systémy tlumočníků 

Tlumočnické laboratoře (jaro 2014) 

Workshop: kultura a identita Neslyšících 

Zimní semestr 2014/2015 
V akademickém roce 2014/2015 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského studia (v jednooborovém 

i dvouoborovém studiu) a v 1. ročníku (jednooborového) navazujícího magisterského studia v oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících. 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů: 

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty (1–6) 

Čas v psané češtině neslyšících 

Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících 

Doplňková čeština – lektorská cvičení 1 

Historie a metodika tlumočení 

Jazykový obraz světa v češtině a v českém znakovém jazyce 

Konverzace v ČZJ III 

Kruh přátel českého jazyka – podzimní běh 2014 

Kultura českých neslyšících 

Paměť národa (podzim 2014) 

Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2014) 

Současné problémy učební komunikace neslyšících 

Technika a metody filologické práce 

Úvod do komunikačního modulu 

Úvod do odborného modulu 

Úvod do problematiky hluchoty 

Úvod do tlumočnického modulu 

Hosté ve výuce 
Ve výuce jsme v tomto roce v 14 předmětech přivítali 23 hostů, některé z nich opakovaně. 

Letní semestr 2013/2014 

24. 3. 2014 Petr Pánek: Dějiny sportu českých neslyšících (Dějiny hluchoty) 

31. 3. 2014 Petr Pánek: Neslyšící v archivních filmech (Dějiny hluchoty) 

10. 4. 2014 Tamara Kováčová: Academic writing v Prestonu (Odborný text a styl) 

16. 4. 2014 Eva Sattler (Modul tlumočnický 3) 

17. 4. 2014 Veronika Fuková: Prezentace DP Výuka češtiny v 1.–3. ročníku ZŠ pro SP (Didaktika češtiny pro  

neslyšící) 

17. 4. 2014 Tamara Kováčová: Academic writing v Prestonu (Odborný text a styl) 

22. 4: 2014  Vojtěch Pražák: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky (Modul tlumočnický 3) 

23. 4. 2014 Jiří Langer: Slovníky (Modul odborný 1) 



5 

 

28. 4. 2014 Petr Pánek: Historie očima neslyšících aneb co se do Průvodce už nevešlo (Dějiny hluchoty) 

29. 4. 2014  Vojtěch Pražák: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky (Modul tlumočnický 3) 

7. 5. 2014  Lenka Laco: Analýza učebnic a testování porozumění neslyšících žáků (Didaktika češtiny pro neslyšící) 

12. 5. 2014  Lucie Lešková (Konverzace v ČZJ V) 

13. 5. 2014  Anna Moudrá: Prezentace bakalářské práce Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím 

chlapcem v pubescentním a adolescentním věku (Modul komunikační 1) 

14. 5. 2014  Milan Fritz (Modul tlumočnický 3) 

15. 5. 2014  Jaroslav Hrubý: Typografické zásady a editace textů (Odborný text a styl) 

Zimní semestr 2014/2015 

4. 11. 2014  Ludmila Bašková: prezentace bakalářské práce Pomocné artikulační znaky (Modul komunikační 1) 

5. 11. 2014  Gabriela Pecová (Kultura českých neslyšících) 

11. 11. 2014  Ivan Jedlička: Sluchadla (Úvod do studia hluchoty) 

12. 11. 2014  Roman Vránek: CODA (Kultura českých neslyšících) 

25. 11. 2014  Tomáš Tichý: Kochleární implantáty (Úvod do studia hluchoty) 

27. 11. 2014  Marie Vybíralová: Spolupráce dvou a více pedagogů (Modul komunikační 2) 

4. 12. 2014  Jitka Holmanová: Orální metody vzdělávání neslyšících v praxi (Úvod do komunikačního modulu) 

4. 12. 2014  Anna Moudrá: prezentace bakalářské práce Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím 

chlapcem v pubescentním a adolescentním věku (Modul komunikační 1) 

5. 12. 2014  Jan Chromý: Konzultace designu studentských výzkumů (Technika a metody filologické práce) 

10. 12. 2014  Markéta Spilková (Kultura českých neslyšících) 

12. 12. 2014  Connie de Vos: Konzultace designu studentských výzkumů (Technika a metody filologické práce; přes 

Skype) 

18. 12. 2014  Lucie Saicová Římalová: Úvod do pragmalingvistiky (Struktura a fungování znakového jazyka) 

19. 12. 2014  Michal Kaderka: Konzultace designu studentských výzkumů (Technika a metody filologické práce) 

Exkurze 
Nedílnou součástí některých předmětů jsou exkurze. V roce 2014 bylo v rámci 10 předmětů realizováno 20 exkurzí, 

většinou do škol pro sluchově postižené. 

Letní semestr 2013/2014 

18. 3. 2014  exkurze do škol pro sluchově postižené v Praze, Holečkova ul. (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

20. 3. 2014  exkurze do Knihovny Jana Palacha (Odborný text a odborný styl) 

20. 3. 2014  exkurze do škol pro sluchově postižené v Praze, Výmolova ul. (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

25. 3. 2014  exkurze do Speciálního centra pro děti a mládež s vadami řeči a Centra AAK (Modul komunikační 1) 

26. 3. 2014  exkurze do knihovny Informačního centra o hluchotě, Centrum pro dětský sluch Tamtam (Modul 

odborný 1) 

3. 4. 2014  exkurze do BMŠ Pipan v Praze (Výchova a vzdělávání neslyšících) 
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8. 4. 2014  exkurze do škol pro sluchově postižené v Praze, Ječná ul. (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

19.–22. 5. 2014 exkurze do škol pro sluchově postižené na Moravě (Modul komunikační 1 a 3) 

 19. 5. 2014 SŠ pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova ul. 

 19. 5. 2014 Ateliér Výchovné dramatiky pro Neslyšící, JAMU v Brně 

 20. 5. 2014 MŠ, ZŠ a Dětský domov, Ivančice 

 20. 5. 2014 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, MU v Brně 

 21. 5. 2014 MŠ a ZŠ Kyjov 

 22. 5. 2014 MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí 

Zimní semestr 2014/2015 

30. 10. 2014  exkurze do ČNK (Úvod do odborného modulu) 

6. 11. 2014  exkurze do ČNK II (Úvod do odborného modulu) 

10. 11. 2014  exkurze do školy pro sluchově postižené v Hradci Králové (Úvod do komunikačního modulu) 

18. 11. 2014  exkurze do MŠ speciální a Dětského domova v Berouně (Modul komunikační 2) 

18. 11. 2014  exkurze do Speciálního centra pro děti a mládež s vadami řeči a Centra AAK (Modul komunikační 1) 

25. 11. 2014  exkurze do MŠ speciální a Dětského domova v Berouně (Modul komunikační 1) 

10. 12. 2014  exkurze do IC Zahrada a ZŠ Zahrádka (Modul komunikační 1) 

Praxe 
Součástí povinného studijního plánu bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících je absolvování 

90hodinové praxe, a to v návaznosti na absolvovaný specializační modul. V roce 2014 plnilo 11 studentů Praxi 

komunikační (absolvovali celkem 26 týdenních a pět průběžných praxí), tři studenti Praxi odbornou a sedm studentů 

Praxi tlumočnickou. Praxe byly realizovány celkem v 20 institucích a zařízeních. 

Praxe komunikační 

Beroun, Dětský domov a Mateřská škola speciální, 1 týdenní praxe 

Červenica (SK), Evangelická spojená škola internátna, 2 týdenní praxe 

České Budějovice, Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s., 2 týdenní praxe 

České Budějovice, Mateřská škola, základní škola a střední škola a pro sluchově postižené, 1 týdenní praxe 

Hradec Králové, Středná škola, Základní škola a Mateřská škola, 5 týdenních praxí 

Liberec, Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, 2 týdenní praxe 

Praha 10, Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, 1 průběžná praxe 

Praha 5, Domov Dana, 1 průběžná praxe 

Praha, Aktivační centrum při Centru pro dětský sluch Tam tam, o. p. s., 1 průběžná praxe 

Praha, SPC při Střední škole a Mateřská škole Aloyse Klara, 2 průběžné praxe 

Praha, Základní škola Zahrádka a Integrační centrum Zahrada, 3 týdenní praxe 

Praha, Krč, Mateřská škola speciální při Dětském integračním centru, 1 týdenní praxe 

Praha, Radlice, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 6 týdenních praxí 

Tábor, Mateřská škola a Základní škola Tábor, 1 týdenní praxe 
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Praxe odborná 

Praha, Katedra radioelektroniky FEL ČVUT 

Praha, Korpus Deaf 

Praha, Radlice, Ulicentrum při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené 

Praxe tlumočnická 

Praha, Centrum zprostředkování tlumočení pro neslyšící (CZTN-ASNEP), 7 průběžných praxí 

Praha, Senovážné nám. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 7 průběžných praxí 

Praha, Dlouhá ul, Česká unie neslyšících Praha, 4 průběžné praxe 

Praha, Radlice, Ulicentrum při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené, 7 průběžných praxí 

Praha, Radlice, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 7 průběžných praxí 

Praha, Karlínské nám., Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, 1 průběžná praxe 

Praxe na našem pracovišti 

V listopadu a v prosinci 2014 jsme na předmětech Doplňková čeština pro neslyšící a Angličtina pro neslyšící 

a nedoslýchavé studenty UK přivítali na praxi studentku PedF UK. 

Absolventi, kvalifikační práce 
V r. 2014 absolvovalo obor Čeština v komunikaci v komunikaci neslyšících celkem 12 studentů, 11 získalo titul Bc. 

a jedna studentka získala titul Mgr.  

Bakalářské studium 
Bašková Ludmila, BP Pomocné artikulační znaky – historie a současnost 

Fritz Milan, BP Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce 

Jungová Veronika, BP Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu – vývoj  

situace v ČR v posledních 30 letech 

Lachmanová Denisa, BP Střídání rolí v českém znakovém jazyce 

Lišková Kateřina, BP Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k informacím 

Lomberská Ivana, BP Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce 

Hana Pavlová (Hejnová), BP České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky – od 19. do 21. století 

Siková Kristýna, BP Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením 

Vybíralová Marie, BP Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence 

Weiglová Doris, BP Srovnání situace tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství v České republice a ve  

Finsku 

Zdrubecká Anna, BP Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené 

Navazující magisterské studium 
Benediktová Diana, DP Pracovní návody z hlediska porozumění textu 
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Přijímací řízení 
V roce 2014/2015 jsme realizovali přijímací řízení do bakalářského (jednooborového i dvouoborového) a navazujícího 

(jednooborového) magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Registrovali jsme 71 uchazečů 

o bakalářské studium a 20 uchazečů o navazující magisterské studium. Ke studiu bylo přijato 34 uchazečů o bakalářské 

studium a 16 uchazečů o navazující magisterské studium. 

11. 1. 2014 Den otevřených dveří 

5. 6. 2014 Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia (písemný test) 

9. 6. 2014 Přijímací zkoušky do bakalářského studia (písemný test) 

25. 6. 2014 Náhradní přijímací zkoušky (písemný test) 

18. 10. 2014 Open Square 

Studenti se specifickými potřebami 
Jedním ze základních rysů oboru Čeština v komunikaci neslyšících je společné studium neslyšících, nedoslýchavých, 

ohluchlých a slyšících studentů a spolupráce neslyšících a slyšících pedagogů. Proto jsme od založení oboru zajišťovali 

tlumočení čeština-český znakový jazyk, zápisy z výuky a dle potřeby i studentskou asistenci při studiu, nadstandardní 

výuku a doučování a technickou podporu. Od r. 2012 jsme své služby začali poskytovat všem neslyšícím, 

nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč FF UK. Poskytované služby se snažíme stále zkvalitňovat a zároveň 

rozšiřovat jejich nabídku. 

Klíčovou osobou pro zajišťování a poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK je 

dr. Hudáková. Jednak zastává činnosti, které pro studenty FF UK s jinými specifickými potřebami vykonává kontaktní 

osoba, tj. dr. Čáp (včetně zajištění modifikací přijímacího řízení pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé uchazeče napříč 

FF UK), jednak vypracovává pro tyto studenty z FF UK i pro zájemce z ostatních fakult tzv. funkční diagnostiku. 

Od r. 2013 je členkou Pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením. 

Zajišťování, koordinaci a administraci jednotlivých služeb poskytovaných neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým 

studentům v rámci FF UK zajišťovala v r. 2014 koordinátorka služeb Mgr. Petra Slánská Bímová. V r. 2014 jsme služby 

zajišťovali a poskytovali 16 studentům FF UK a částečně jedné studentce jiné fakulty UK. 

Přehled poskytování vybraných služeb 
Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem zajišťovali jak interní tlumočníci, tak tlumočníci externí. Celkový 

objem byl cca 1 170 hodin, což je mírný nárůst oproti letům 2012 (1 000 hodin) a 2013 (1 000 hodin). 

Od r. 2013 probíhá u tlumočení experimentálně supervize. 

Simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané zajišťovali pouze externisté. Celkový roční objem přepisů vzrostl 

oproti r. 2013 o více než 100 % na cca 1 100 hodin (v r. 2012 jsme poskytli 150 hodin a v r. 2013 500 hodin 

přepisů). 

Zápisy z výuky (popř. též studentské doučování apod.) zajišťovali studenti-spolužáci. Zatímco v r. 2012 se jednalo asi 

o 1 400 hodin, v r. 2013 zhruba o 1 700 hodin, v r. 2014 přibližně o 2 200 hodin zápisů. Studenti byli za tuto 

činnost odměňováni formou stipendia. 

Nadstandardní činnost pedagogů (opravování zápisů, příprava podkladů pro tlumočníky a přepisovatele, nadstandardní 

konzultace se studenty apod.) zaznamenala oproti r. 2013 (cca 1 000 hodin) výrazný pokles na cca 620 hodin, 

což je objem podobný jako v r. 2012 (tehdy cca 550 hodin). 

Funkční diagnostiky: dr. Hudáková provedla v r. 2014 funkční diagnostiky 10 studentům FF UK a dvěma studentům 

jiných fakult UK. 

http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/sites/default/files/pozvánka%20masahiko%20suto_0_0.pdf
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Výuka angličtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty napříč UK: celkem jsme služby (výuku a/nebo zkoušku) 

poskytli 18 studentům, z toho třem z jiných fakult UK. 

Dále jsme nabízeli výuku češtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty, výuku českého znakového jazyka pro 

studenty napříč UK, pro členy ÚJKN a pro pracovníky FF UK, poskytovali technickou podporu neslyšícím, 

nedoslýchavým studentům FF UK (sálová indukční smyčka v jedné posluchárně, 10 tabletů, několik sad Scola) 

a metodickou podporu jejich pedagogům.  

Zahraniční spolupráce 
12.–16. 3 2014 Visit of BSL and Deaf Studies and staff from UCLan (Preston, UK) 

8.–14. 5. 2014 Erasmus: učitelská mobilita Dr. Paweł Rutkowski (head of Section for Sign Linguistics, Faculty of Polish 

Studies, University of Warsaw) 

V ZS 2014/2015 studovala na ÚJKN v rámci svého doktorského studia Marika Arvensisová (Katedra slovenského jazyka 

a komunikácie, FF, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). 

Přednášky a akce pro veřejnost 
Páteční přednášky pro veřejnost 
Naší dlouhodobou snahou je zvát do ÚJKN různé domácí i zahraniční přednášející. Od letního semestru 2011/2012 

jsme navíc zavedli cyklus přednášek prezentujících zajímavé aktivity související s oblastmi našeho zájmu. Kromě 

studentů a pedagogů oboru je cyklus přístupný široké veřejnosti.  

Přednášky se konají většinou v pátek dopoledne a vždy je na nich zabezpečeno tlumočení čeština – český znakový 

jazyk a simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané. 

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 22 přednášek pro veřejnost (jedna v ZS 2013/2014, devět v LS 2013/2014 a dvanáct 

v ZS 2014/2015) – většinou byl mluvčí přítomen osobně, v několika případech prostřednictvím Skype. Mluvčí pocházeli 

z České republiky, ale také z Dánska, Polska, Velké Británie a USA. Přednášky zahraničních hostů byly simultánně 

tlumočeny z angličtiny do češtiny. 

Zimní semestr 2013/2014 

3. 1. 2014 Hana Vosmíková, Petr Vysuček: Leadership 

Letní semestr 2013/2014 

14. 3. 2014 Panelová diskuse studentů a pedagogů UJKN a studentů a pedagogů oboru Deaf Studies z University 

of Central Lancashire (UK) 

21. 3. 2014 Jan Grogh, Tamara Kováčová: Wikipedie nejen jako nástroj konzumace obsahu, ale i jeho vytváření. 

Praktické tipy jak na to. Vytvoření/editace/překlad hesla místo seminárky? Wikipedie ve znakovém 

jazyce? 

28. 3. 2014 Lukáš Policar: Sociální podnikání 

4. 4. 2014 Mariana Koutská: Tableto – vývoj interaktivní učebnice pro iPady pro neslyšící. Od nápadu k realizaci 

11. 4. 2014 Ole Vestergaard: Deaf leadership – hnutí Frontrunners 

25. 4. 2014 Regína Broková: Audiokomentáře k televiznímu zpravodajství pro uživatele, kteří nevidí – možnost 

transferu zkušeností pro tlumočení znakového jazyka? 

2. 5. 2014 Radka Nováková: Zkušenosti z konference LESICO 

9. 5. 2014 Paweł Rutkowski: Vytváření korpusu polského znakového jazyka: metodologie získávání dat, sběr dat, 

anotace a lingvistická analýza 

http://www.plm.uw.edu.pl/en/node/365
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16. 5. 2014 Martina Hulešová: Úvod do problematiky testování. Jak na to? 

Zimní semestr 2014/2015 

3. 10. 2014 Gabriela Fatková: Významné postavy kulturní antropologie a vztah jejich myšlení k tématům Deaf 

Studies 

10. 10. 2014 Josef Syka: Mozek a znakový jazyk 

17. 10. 2014 Petr Pánek: Výuka na pražském ústavu pro hluchoněmé 

24. 10. 2014 Kate Mesh: Znakový jazyk Chatino 

31. 10. 2014 Lucie Břinková a spol.: CISL 2014 aneb Přední lingvisté znakových jazyků v Praze: Jak jsme to dokázali? 

7. 11. 2014 Vít Dovalil: Aktuální otázky v oblasti jazykové politiky  

14. 11. 2014 Petr Vysuček: Neslyšící odborník jakou součást týmu pracovníků SPC 

21. 11. 2014 Tomáš Portych a kol.: Problematika simultánního přepisu do psané češtiny 

28. 11. 2014 Grow Job: Konec prokrastinace 

5. 12. 2014 Jana Barvíková: Katalogy podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se sluchovým postižením  

12. 12. 2014 Tamara Kováčová: Výzkum spokojenosti neslyšících s českým vzdělávacím systémem 

19. 12. 2014 Jakub Jehlička: Mentální rotace u mluvčích češtiny a českého znakového znakového jazyka 

Akce připravené studenty a pedagogy ústavu 
Během výuky některých předmětů připravili studenti a pedagogové různé akce pro veřejnost. 

24. 1. 2014 Beseda neslyšících pedagogů a studentů CNES s maturanty v SŠ, ZŠ a MŠ v Praze, Holečkova ul. 

27. 1. 2014 Beseda neslyšících pedagogů a studentů CNES s maturanty v SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze, 

Výmolova ul. 

30. 1. 2014 Beseda neslyšících pedagogů a studentů CNES s maturanty v SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové 

3. 2. 2014 Beseda neslyšících pedagogů a studentů CNES s maturanty v SŠ pro SP a Odborné učiliště Gellnerova v Brně 

15. 2. 2014 Setkání k připomínce 200 let od narození pátera Václava Frosta (K. Redlich) 

15. a 16. 4. 2014 Hledá se Sofie: dětská univerzita FF UK (Modul komunikační 3) 

5. 5. 2014 program o Neslyšících a o českém znakovém jazyce v MŠ Sokolovská, Praha 8 (Modul komunikační 3) 

3. 6. 2014 Performance s žáky 9. ročníku ZŠ a žáků SOU v Praze, Holečkova ul. na téma sociální zodpovědnost 

(Dramatická výchova pro neslyšící) 

4. 6. 2014 účast na Job Fair – Veletrh práce, vzdělávání a poradenství pro studenty se sluchovým postižením ve školách 

pro sluchově postižené v Praze, Ječná ul. 

25.–29. 8. 2014 Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (Summer 

School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics) 

27. 8. 2014 vernisáž výstavy Čeští Neslyšící: 1814–2014 (výstava proběhla ve vestibulu FF UK, následně byla přesunuta 

do Knihovny Jana Palacha a od konce roku 2014 je nastálo instalována ve 4. patře hl. budovy FF UK) 

  

http://ujkn.ff.cuni.cz/sites/default/files/Plaka%CC%81tek%20beseda.pdf
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Univerzita třetího věku 
ÚJKN se podílí také na výuce v rámci univerzity třetího věku, a to výukou Praktického kurzu českého znakového jazyka. 

V roce 2014 šlo o následující výuku spadající do zimního semestru ak. roku 2013/2014: 

10. 1. 2014 ČZJ VII: Vyjadřování časových údajů. Téma: Můj celodenní režim. 

24. 1. 2014 ČZJ VIII: Opakování, jednoruční a dvouruční prstová abeceda. 

14. 2. 2014 ČZJ IX: Opakování. Závěrečný test. 

Další akce spojené s činností ústavu 
15. 5. 2014 Den kognitivní lingvistiky 

15. 5. 2014 Na vlně znakovky (večírek studentů a pedagogů ÚJKN) 

1. 10. 2014 Schůzka studentů a pedagogů ÚJKN 

4. 12. 2014 prof. Macurová a Mgr. Nováková vystoupily na odborném semináři Jazykovědného sdružení ČR 

s přednáškou Kontakt češtiny a českého znakového jazyka 

16. 12. 2014 dr. Okrouhlíková byla hostem pořadu Kontakt Dvojky (ČRo), hovořila na téma Výzkum znakového jazyka 

listopad–prosinec: odborná stáž jedné středoškolské studentky v rámci akce 24 hodin s FF UK 

studenti ÚJKN v r. 2014 obohatili sekci Paměť českých neslyšících na webu www.pametnaroda.cz o tři nové medailonky 

neslyšících pamětníků 

Mgr. Hynková Dingová v rámci vnitřní soutěže o rozvojové prostředky na r. 2014 přeložila do českého znakového 

jazyka Standard podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na UK 

v Praze 

http://www.pametnaroda.cz/

