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Přijímací řízení ........................................................................................................................................................ 15 
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O ústavu: personální složení 
Personální složení ústavu bylo v průběhu roku 2017 více méně stabilizované. Ústav měl v tomto roce 

celkem 15 členů, z toho 10 na akademické pozici (v průběhu roku došlo ke změně na 9 + 1 DPČ), 2 na 

pozici instruktora výuky, 1 na pozici tlumočníka a 2 na administrativní pozici; zároveň byla jedna členka 

ústavu na rodičovské dovolené a v průběhu roku jedna ze členek ústavu na mateřskou dovolenou. 

Souhrnná výše úvazků ÚJKN byla 11,665 (včetně rodičovské a mateřské dovolené). Během celého roku 

ústav spolupracoval s externími pedagogy, tlumočníky a přepisovateli (celkem se zhruba 40–50 externími 

spolupracovníky).  
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Věda 

Progres Q 10: Jazyk v proměnách času, místa, kultury 
2017–2019 zapojení doc. Vaňkové do projektu Progres Q 10: Jazyk v proměnách času, místa, 

kultury – projekt Univerzity Karlovy 

Grantová agentura UK 
2015–2017 Kalendářní jednotky ve znakových jazycích (hlavní řešitel: dr. Richterová, vedoucí: 

prof. Macurová, spoluřešitelé: Bc. Břinková, Bc. Fritz, Mgr. Hynková Dingová, Ph.D., 

Mgr. Nováková) 

Grantová agentura ČR 
2017–2019 zapojení prof. Macurové do projektu Publicistika a korespondence Karla Havlíčka. 

17-13671S (GA ČR), hl. řešitel doc. Adam 

Jiné domácí granty 
2017 zapojení dr. Hudákové a Mgr. Zbořilové do projektu na vytvoření Koncepce výuky 

českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – český jazyk jako druhý jazyk 

(https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13561)  

2017 zapojení dr. Hudákové a Mgr. Novákové do projektu na vytvoření Koncepce výuky 

českého znakového jazyka (https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13527) 

2016–2019 zapojení dr. Richterové do Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI, LM2015044 

(hlavní řešitel Mgr. Křen, Ph.D.), a to jako řešitelky dílčího úkolu – korpus DEAF 

(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LM2015044)  

Zahraniční granty 
2016–2019 zapojení Mgr. Novákové do projektu Promoting excellence in sign language instruction 

(ProSign2) carried out in the ECML’s 2016–2019 programme 

(http://www.ecml.at/Thematicareas/SignedLanguages/Projects/tabid/1663/language/en-

GB/Default.aspx) 

2017–2019 zapojení dr. Prokšové do projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

(Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664; http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/)  

Organizace konferencí 
 konference Dny kulturní lingvistiky 2017: Hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém 

obrazu světa, hl. organizátorka doc. Vaňková, Praha, 23.–24. 5. 2017.  

 

http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty/ga-uk/kalendarni-jednotky-ve-znakovych-jazycich/
http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty/ga-uk/kalendarni-jednotky-ve-znakovych-jazycich/
http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty/ga-uk/kalendarni-jednotky-ve-znakovych-jazycich/
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13561
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13527
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LM2015044
http://www.ecml.at/Thematicareas/SignedLanguages/Projects/tabid/1663/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/Thematicareas/SignedLanguages/Projects/tabid/1663/language/en-GB/Default.aspx
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/
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Publikace 

Monografie 
 VAŇKOVÁ, I., VODRÁŽKOVÁ, V., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.): Horizonty kognitivně-kulturní 

lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, 2017. ISBN 

978-80-7308-727-2. 

 Spoluautorka PROKŠOVÁ, H. In: ADAM, R. a kol.: Gramatické rozbory češtiny. Praha: 

Karolinum, 2017. 

Články 
 HUDÁKOVÁ, A.: Vzdělávání žáků se sluchovým postižením: legislativa a praxe. 

In: HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ V. Koheze speciální pedagogiky. IV. Olomoucké 

speciálněpedagogické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 209–217. ISBN 

978-80-244-5256-2. 

 HUDÁKOVÁ, A.: Neslyším, studuji vysokou školu. Unie, 2017, roč. 21, s. 12. 

 HUDÁKOVÁ, A., FILIPPOVÁ, E: Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí – uživatelů 

českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie. Studie 

z aplikované lingvistiky, 2017, roč. 8, s. 53–64. ISSN 1804-3240. 

 MACUROVÁ, A.: Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice. Slovo a slovesnost, 2017, 

roč. 78, č. 3, s. 226–236. ISSN 0037-7031. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L.: Z historie českého znakového jazyka – Johann Mücke a první slovníček 

znaků (1834). Studie z aplikované lingvistiky, 2017, roč. 8, č. 1, s. 65–80. ISSN 2336-6702. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L.: Znaky pro měsíce a dny v českém znakovém jazyce a jejich 

motivace. Speciální pedagogika, 2017, roč. 27, č. 1, s. 3–30. ISSN 1211-2720. 

 PROKŠOVÁ, H., SMEJKALOVÁ, K.: Odchylky od spisovné jazykové normy v současných 

právních textech. Správní právo, vyd. Ministerstvo vnitra, 2017, roč. 50, č. 7, s. 354–363. 

Kapitoly v monografiích 
 GARDELKOVÁ, B., VAŇKOVÁ, I.: Hněv v českém znakovém jazyce. In: VAŇKOVÁ, I., 

VODRÁŽKOVÁ, V., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky 

Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2017, s. 72–97. ISBN 978-80-7308-727-2. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L.: Zvířata ve znakových jazycích 19. století. In: VAŇKOVÁ, I., 

VODRÁŽKOVÁ, V., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky 

Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2017, s. 165–197. ISBN 978-80-7308-727-2. 

 PROKŠOVÁ, H.: Předložkový instrumentál v současné češtině. In: ULIČNÝ, O. (ed.): Struktura 

v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017.  

 VAŇKOVÁ, I., MACUROVÁ, A., HYNKOVÁ DINGOVÁ, N.: Jinakost obrazů světa, jinakost 

stereotypů. Obraz domova v češtině a českém znakovém jazyce. In: VAŇKOVÁ, I., 

VODRÁŽKOVÁ, V., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.). Horizonty kognitivně – kulturní lingvistiky. 
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Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, 2017, s. 131–155. ISBN 

978-80-7308-727-2 (print) 978-80-7308-728-9 (online). 

 VAŇKOVÁ, I., HULEJA, J.: Domov v konceptualizaci českých vysokoškolských studentů. 

In: BIELIŃSKA-GARDZIEL, I., BRZOZOWSKA, M., ŻYWICKA, B. (eds.). Nazwy wartości 

w językach europejskich. Raport z badań empirycznych. Wydawnictwo Państwowa Wyższa 

Szkoła Wschodnioeuropejska, 2017, s. 33–56. ISBN 978-83-62116-13-3. 

 VAŇKOVÁ, I.: Ježíšek v dnešní češtině a české kultuře. Metodologické inspirace současné 

etnolingvistiky: na cestě ke kognitivní definici. In: ORGOŇOVÁ, O., BOHUNICKÁ, A., 

MÚCKOVÁ, G., MUZIKOVÁ, K., POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Z. (eds.). Jazyk 

a jazykověda v súvislostiach. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2017, 

s. 103–114. ISBN 978-80-223-4422-7. 

 VAŇKOVÁ, I.: Majitelé vlastní bělosti. Příběhy o bílé v poezii Jana Skácela. In: FILAR, D., 

KRZYŻANOWSKI, P. (eds.). Barwy slów. Studia lingwistyczno-kulturowe. Lublin: 

Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2017, s. 827–845. ISBN 978-83-227-9007-

6. 

 ZBOŘILOVÁ, R.: Emoce v české somatické frazeologii. In: VAŇKOVÁ, I., VODRÁŽKOVÁ, 

V., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky Schémata a stereotypy 

v mluvených a znakových jazycích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, s. 65–71. 

ISBN 978-80-7308-727-2. 

Recenze 
 MACUROVÁ, A.: Jemina Napier: Linguistic Coping Strategie in Sign Language Interpreting. 

Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2016, 223 s. ISBN 978-156368-658-0. Speciální 

pedagogika, 2017, roč. 27, č. 2, s. 188–190. ISSN 1211-2720. 

 MACUROVÁ, A.: Jack Hoza: Interpreting in the Zone. How the Conscious and Unconscious 

Function in Interpretation. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2016, 270 s. ISBN 

9781563686665. Speciální pedagogika, 2017, roč. 27, č. 1, s. 112–114, ISSN 1211-2720. 

 MACUROVÁ, A.: Gromová, E. – Hodáková, S. – Perez, E. – Zahorák, A. Audiovizuálny preklad 

a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich. Nitra: Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016, 97 s. ISBN 978-80-558-1119-2. Speciální pedagogika, 

2017, roč. 27, č. 2, s. 191–192. ISSN 1211-2720. 

 MACUROVÁ, A.: Baker, A., van den Bogaerde, B., Pfau, R., Schermer, T. (eds.) The linguistics 

of sign languages: an Introduction. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing 

Company, 2016, 378 s. ISBN PB 8 9790 272 1231 3, HB 978 90 272 1230 6. Speciální 

pedagogika, 2017, roč. 27, č. 3–4, s. 285–288. 

Účast členů ÚJKN na konferencích a ostatní přednášky 
 BASOVNÍKOVÁ, M., ZBOŘILOVÁ, R.: Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém 

jazyce. Dny kulturní lingvistiky. Hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa. Praha, 

23.–24. 5. 2017. Přednáška. 

 HUDÁKOVÁ, A.: Řeč orientovaná na neslyšící dítě. 37. studentský workshop Žďárek. Mělník, 

12.–14. 5. 2017. Přednáška 



6 
 

 HUDÁKOVÁ, A.: Neslyšící, lidská práva a studium na vysoké škole. Lidská práva osob se 

sluchovým postižením a rovnoprávnost. Praha, 30. 11. 2017. Přednáška. 

 HUDÁKOVÁ, A., FILIPPOVÁ, A.: Czech Deaf children's socio-cognitive and pragmatic 

competence assessed through Theory of Mind Task Battery. 14th International Congress for the 

Study of Child Language. Lyon, 17.–21. 7. 2017. Poster. 

 HUDÁKOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R.: Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český 

znakový jazyk. Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Praha, 11.–

12. 4. 2017. Poster. 

 HUDÁKOVÁ, A., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., NEDBALOVÁ, Ž., LACHMANOVÁ, D., 

PORTYCH, T., HOLUBOVÁ, K.: Specifika vysokoškolského studia studentů se sluchovým 

postižením. Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením – praktická část. 

Praha, 14. 11. 2017. Přednáška. 

 OKROUHLÍKOVÁ, L.: Obraz českého znakového jazyka v 19. a 20. století. Interakce v socio-

kognitivní, antropologické a historické perspektivě (Society on the move: Socio-cognitive and 

historical aspects of human interaction). Praha, 11.–12. 4. 2017. Poster.  

 PROKŠOVÁ, H.: Čím zaléváte bazalku na parapetu? 37. studentský workshop Žďárek. Mělník, 

12.–14. 5. 2017. Přednáška.  

 PROKŠOVÁ, H.: Changes of the instrumental structures in Czech: The case of preposition 

S (with). H. Király Péter 100. Budapešť, 22.–23. 11. 2017. Přednáška. 

 VAŇKOVÁ, I.: Lingvistika kognitivní, kulturní, antropologická, axiologická? Stereotyp duše 

a duše jako hodnota v českém obrazu světa. Dny kulturní lingvistiky. Hodnoty, stereotypy 

a schémata v jazykovém obrazu světa. Praha, 23.–24. 5. 2017. Přednáška. 
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Výuka 

Předmětové portfolio 

Letní semestr 2016/2017  

V letním semestru akademického roku 2016/2017 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského 

studia (v jednooborovém i dvouoborovém studiu) a v 1. ročníku (jednooborového) navazujícího 

magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Ve všech ročnících probíhala výuka 

v povinných předmětech dle stávajících akreditací: pro 1. a 2. ročník bakalářského studia s platností 

od r. 2015; pro 3. ročník bakalářského studia s platností od r. 2008. V 1. ročníku navazujícího 

magisterského studia probíhala výuka dle akreditace z roku 2016. 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů (celkem 35)  

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 

Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 4 

Creative writing 

Český znakový jazyk a děti 

Čtení odborných textů ČNES pro uživatele ČZJ 

Čtení současných prací o znakových jazycích 

Dějiny hluchoty 

Diplomový seminář (jaro 2017) 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK II 

Filozofie jazyka 

Jazyková politika a legislativní rámec vzdělávání neslyšících 

Konverzace v ČZJ II 

Konverzace v ČZJ IV 

Lexikografie znakového jazyka B 

Odborný text a odborný styl 

Práce s fotoaparátem a s videokamerou 

Praktické aspekty vzdělávání neslyšících B 

Praxe komunikační 

Problematika hluchoty: aktuální otázky (jaro 2017) 

Problematika tlumočení znakového jazyka 

Profese tlumočníka pro neslyšící B 

Překladová cvičení II 

Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář 

Psaná čeština českých neslyšících 

Seminář praktické češtiny II 

Současný český jazyk IV – nauka o textu a stylu 

Současný český jazyk V – spisovný jazyk a jazyková kultura 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300472
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300040
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300479
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300477
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300331
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300486
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300417
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300457
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300322
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300487
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300390
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300465
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300438
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300038
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300470
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300146
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300437
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300319
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300462
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300344
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300434
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300443
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300436
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300455
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300456
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Theory of Mind: Development of Perspective 

Tlumočení ve specifických oblastech (umělecké, tlumočení u lékaře) 

Typologie znakových jazyků 

Úvod do sociolingvistiky 

Výchova a vzdělávání neslyšících 

Zápis znakového jazyka 

Základy českého znakového jazyka I 

Základy českého znakového jazyka II 

 

Zimní semestr 2017/2018  

V zimním semestru akademického roku 2017/2018 probíhala výuka ve všech třech ročnících bakalářského 

studia (v jednooborovém i dvouoborovém studiu) a v 2. ročníku (jednooborového) navazujícího 

magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. V 1., 2. a 3. ročníku bakalářského studia 

probíhala výuka v povinných předmětech dle akreditace z roku 2015. V 2. ročníku navazujícího 

magisterského studia probíhala výuka dle akreditace z roku 2016. 

Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů (celkem 27) 

Bakalářský seminář 

Český znakový jazyk a děti 

Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících B 

Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK I 

Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících 

Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu (podzim 2017) 

Gesto a znak v dějinách myšlení 

Historické kořeny dnešní češtiny a českého znakového jazyka 

Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících 

Konverzace v ČZJ I 

Konverzace v ČZJ III 

Konverzace v ČZJ V 

Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků B 

Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2017) 

Překladová cvičení 

Seminář praktické češtiny I 

Technika přípravy na tlumočení a překlad 

Titulkování pro neslyšící 

Tlumočení pro věřící 

Tlumočnické modely a teorie B 

Úvod do kognitivní lingvistiky 

Úvod do psycholingvistiky 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300485
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300475
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300403
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300440
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300441
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300442
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300396
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300397
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300508
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300040
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300469
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300414
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300503
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300474
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300419
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300504
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300445
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300491
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300389
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300384
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300466
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300473
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300045
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300435
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300494
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300430
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300046
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300463
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300444
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300439
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Úvod do studia jazyka – doplňkový seminář 

Úvod do tlumočení 

Workshop korpus českého znakového jazyka 

Základy českého znakového jazyka I 

Základy českého znakového jazyka II 

Hosté ve výuce 
Ve výuce oboru Čeština v komunikaci neslyšících se mj. snažíme o intenzivní propojování výuky 

s „praxí“. Proto jsme v tomto roce v 15 předmětech přivítali 30 hostů, některé z nich opakované̌. Zde 

uvádíme témata jednotlivých přednášek. 

Letní semestr 2016/2017 

15. 3. 2017 Český národní korpus (Psaná čeština českých neslyšících) 

21. 3. 2017 Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku (Dějiny 

hluchoty) 

22. 3. 2017 (Polo)zapomenuté příběhy (Dějiny hluchoty) 

28. 3. 2017 Animace znakového jazyka: avatar (Lexikografie ZJ) 

6. 4. 2017 Tlumočení neslyšícím u lékaře (Profese tlumočníka pro neslyšící) 

12. 4. 2017 Důsledek a příčina v psané češtině českých neslyšících (Psaná čeština českých 

neslyšících) 

18. 4. 2017 Český znakový jazyk ve filmové historii neslyšících (Lexikografie ZJ) 

18. 4. 2017 Uživatelka ČZJ (Konverzace v ČZJ IV) 

27. 4. 2017 Akademický slovník současné češtiny (Lexikografie ZJ) 

4. 5. 2017 Komunitní tlumočení mimo Prahu (Modul tlumočnický 3) 

17. 5. 2017 Tlumočení ČZJ (PVS/VS Tlumočení ve specifických oblastech (umělecké, tlumočení 

u lékaře)) 

 

Zimní semestr 2017/2018 

12. 10. 2017 Specifika profese tlumočníků/překladatele mluvených jazyku (Tlumočnické modely 

a teorie) 

12. 10. 2017 Profese tlumočníků/překladatelů mluvených jazyků (Úvod do tlumočení) 

16. 10. 2017 Neslyšící zástupce ředitelky (Kultura českých neslyšících) 

23. 10. 2017 Zkušenost v integraci ve škole a komunikace v rodině (Kultura českých neslyšících) 

30. 10. 2017 Uživatelka KI (Kultura českých neslyšících) 

31. 10. 2017 Multimodální korpusy (Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků, Odborný 

modul 2) 

7. 11. 2017 Přednáška o sluchadlech (Úvod do studia hluchoty) 

13. 11. 2017 Ohluchlá osoba (Kultura českých neslyšících) 

13. 11. 2017 Tlumočení v církevní oblasti (Tlumočení pro věřící) 

14. 11. 2017 Kochleární implantáty (Úvod do studia hluchoty) 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300507
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300447
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300505
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300396
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d1114ab0645f2d962680393eba7f0d1c&tid=&redir=predmet&kod=ACN300397
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16. 11. 2017 Nejefektivnější modely tlumočení (Tlumočnické modely a teorie) 

20. 11. 2017 CODA (Kultura českých neslyšících) 

23. 11. 2017 Komunitní tlumočení v historii a dnes (Úvod do tlumočení) 

23. 11. 2017 Situace tlumočníka ZJ – profesní organizace, expertní komise, možnosti vzdělávání 

(Úvod do tlumočení) 

27. 11. 2017 Usherův syndrom (Kultura českých neslyšících) 

27. 11. 2017 Překlad žalmů (Tlumočení pro věřící) 

29. 11. 2017 Uživatelka ČZJ (Konverzace v ČZJ III) 

5. 12. 2017 Logopedka CKID ve FN Praha Motol (Komunikační přístupy ve vzdělávání 

neslyšících) 

11. 12. 2017 Překlad textů starého zákona (Tlumočení pro věřící) 

12. 12. 2017 Český znakový a MZS, přednáška pro studenty PedF (Tlumočnické modely a teorie) 

14. 12. 2017 Komunitní tlumočení realizované mimo Prahu (Tlumočnické modely a teorie) 

Exkurze 
Nedílnou součástí některých předmětů jsou exkurze. V roce 2017 bylo v rámci třinácti předmětů 

realizováno 36 exkurzí. 

Letní semestr 2016/2017 

5.–10. 2. 2017 exkurze do škol (MŠ, ZŠ a SŠ) pro sluchově postižené v Prešově, Červenici 

a Bratislavě (Modul komunikační3, Praktické aspekty vzdělávání) 

 6. 2. 2017 Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov 

 7. 2. 2017 Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 

 8. 2. 2017 ZŠ a MŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska ul., Bratislava 

 9. 2. 2017 SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova ul., Bratislava 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK v Bratislavě 

 10. 2. 2017 Spojená škola internátna, Hrdličkova ul., Bratislava 

2. 3. 2017 exkurze do škol pro sluchově postižené v Praze ve Výmolově ul. (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

8. 3. 2017 exkurze do České televize — natáčení tlumočení pro Televizní klub neslyšících 

(Modul tlumočnický 3, Profese tlumočníka pro neslyšící, PVS/VS Tlumočení 

ve specifických oblastech (umělecké, tlumočení u lékaře)) 

30. 3. 2017 exkurze do Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy 

pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

6. 4. 2017 exkurze do Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, 

Praha, Holečkova ul. (Výchova a vzdělávání neslyšících) 

11. 5. 2017  exkurze do BMŠ Pipan + Centra pro dětský sluch, Praha-Stodůlky (Výchova 

a vzdělávání neslyšících) 

11. 5. 2017 exkurze do Divadla Spejbla a Hurvínka – tlumočené představení (Modul tlumočnický 

3, Profese tlumočníka pro neslyšící) 
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17. 5. 2017 exkurze tlumočení u městského soudu (Modul tlumočnický 3, Profese tlumočníka 

pro neslyšící) 

17. 5. 2017 exkurze studentů se střední školy z Radlic, Praha, Výmolova ul. (Doplňková čeština) 

18. 5. 2017 exkurze do Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (Modul tlumočnický 3, 

Profese tlumočníka pro neslyšící) 

 

Zimní semestr 2017/2018 

3. 10. 2017 exkurze do ZŠ Curie, Praha 1 (Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu) 

11. 10. 2017  exkurze do Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (Exkurze do institucí 

spojených s komunitou Neslyšících) 

17. 10. 2017 exkurze do ÚČNK (Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků, Odborný 

modul 2) 

17. 10. 2017 exkurze do META, o. p. s. – Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole 

(Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu) 

18. 10. 2017 exkurze do Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (Exkurze 

do institucí spojených s komunitou Neslyšících) 

24. 10. 2017 exkurze do Ústavu aplikované a formální lingvistiky – korpusy (Notace znakového 

jazyka a korpusy znakových jazyů, Odborný modul 2) 

25. 10. 2017 exkurze do Klubu přátel červenobílé hole (Exkurze do institucí spojených s komunitou 

Neslyšících) 

31. 10. 2017 exkurze do ZŠ a PŠ, Neratovice Byškovice (Exkurze do škol hlavního vzdělávacího 

proudu) 

1. 11. 2017 exkurze do Pražského spolku neslyšících (Exkurze do institucí spojených s komunitou 

Neslyšících) 

2. 11. 2017 exkurze do České unie neslyšících (Exkurze do institucí spojených s komunitou 

Neslyšících) 

15. 11. 2017 exkurze do Jablíčka dětem (Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících) 

15. 11. 2017 exkurze do ÚJČ AV ČR (Struktura a fungování českého znakového jazyka) 

16. 11. 2017 exkurze do ZŠ Integrál, Praha 2 (Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu) 

21. 11. 2017 exkurze do MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1 

(Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících) 

22. 11. 2017 exkurze do Tichého domu neslyšících (Exkurze do institucí spojených s komunitou 

Neslyšících) 

23. 11. 2017 exkurze do 53. skautského oddílu, Potkani pro neslyšící (Exkurze do institucí 

spojených s komunitou Neslyšících) 

28. 11. 2017 exkurze do ZŠ Duhovka, Praha 6 (Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu) 

29. 11. 2017 exkurze do Czech Deaf youth (Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících) 

5. 12. 2017 exkurze do České televize – Zprávy v ČZJ (Exkurze do institucí spojených s komunitou 

Neslyšících) 
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6. 12. 2017 exkurze do Farnosti pro neslyšící (Exkurze do institucí spojených s komunitou 

Neslyšících) 

12. 12. 2017 exkurze do Gymnázia Jana Palacha, Praha 1 (Exkurze do škol hlavního vzdělávacího 

proudu) 
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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 2017 plnili 

dva studenti Praxi komunikační (absolvovali celkem šest týdenních praxí) a tři studenti Praxi 

tlumočnickou (absolvovali celkem 127 různě dlouhých průběžných praxí); Praxi odbornou neabsolvoval 

žádný student. Praxe byly realizovány celkem v 17 institucích a zařízeních.  

Praxe komunikační 

Plzeň, MŠ a ZŠ při FN – 1 týdenní praxe 

Praha, MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Výmolova ul. – 2 týdenní praxe 

Praha, Svaz neslyšících a nedoslýchavých – 1 týdenní praxe 

Rapšach, ZŠ – 1 týdenní praxe 

Třeboň, ZŠ – 1 týdenní praxe 

 

Praxe tlumočnická 

Brno, SŠ pro sluchově postižené – 5 průběžných praxí 

Hradec Králové, VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ – 11 průběžných praxí 

Praha, 3. LF UK – 6 průběžných praxí 

Praha, Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící – 9 průběžných praxí 

Praha, Česká komora tlumočníků znakového jazyka – 7 průběžných praxí 

Praha, Česká unie neslyšících – 12 průběžných praxí 

Praha, Člověk v tísni – 2 průběžné praxe 

Praha, MŠ Vybíralova – 4 průběžné praxe 

Praha, MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Výmolova ul. – 17 průběžných praxí 

Praha, Římskokatolická farnost Vršovice – 3 průběžné praxe 

Praha, Skautské středisko Arcus – 8 průběžných praxí 

Praha, Svaz neslyšících a nedoslýchavých – 15 průběžných praxí 

Praha, Tichý svět, o. p. s. – 16 průběžných praxí 

Praha, Asnep, z. s. – 12 průběžných praxí 
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Absolventi 
V r. 2017 absolvovalo obor Čeština v komunikaci neslyšících celkem 9 studentů, 6 studentů získalo titul 

Bc. a 3 studenti získali titul Mgr.  

Obhájené bakalářské práce 
 Komunitní tlumočení pro neslyšící v ČR – popis situace – vedoucí: Mgr. Naďa Hynková 

Dingová, Ph.D. 

 Korpusy znakových jazyků – vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 

 Obrazy n/Neslyšícího v kinematografii – vedoucí: Mgr. Radka Zbořilová 

 Profesní orientace neslyšících žáků – vedoucí: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

 Skryté titulky pro neslyšící diváky v českých celovečerních filmech na DVD – vedoucí: 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

 Znakované systémy angličtiny – vedoucí: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 

Obhájené diplomové práce 
 Konceptualizace emocí v českém znakovém jazyce (Na příkladu hněvu) – vedoucí: 

doc. PhDr. Irena Vaňková, Ph.D. 

 Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce – vedoucí: doc. PhDr. Irena Vaňková, 

Ph.D. 

 Stereotypy národností a znaky pro národy v českém znakovém jazyce – vedoucí: 

doc. PhDr. Irena Vaňková, Ph.D. 
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Přijímací řízení 
V roce 2017 jsme realizovali přijímací řízení do bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících se zahájením od akademického roku 2017/2018. Zaregistrovalo se 75 uchazečků, ke studiu 

bylo přijato 31 z nich, do studia nastoupilo 23 studentů. Během roku 2017 organizovaly ÚJKN a FF UK 

několik akcí, které byly zaměřené na uchazeče o studium. 

14. 1. 2017 Den otevřených dveří 

13. 5. 2017 Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících – uživatele ČZJ 

20. 5. 2017 Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících – uživatele ČZJ 

27. 5. 2017 Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících – uživatele ČZJ 

6. 6. 2017 Přijímací zkoušky do bakalářského studia (písemný test) 

22.–23. 6. 2017  Náhradní přijímací zkoušky (písemný test) 

16. 9. 2017 Open Square 
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Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 
V ÚJKN – stejně jako v jiných ústavech FF UK – studují též studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Podpora je jim poskytována v souladu s národními, univerzitními a fakultními dokumenty 

o této podpoře pojednávajícími. Kromě toho se ÚJKN soustřeďuje na poskytování podpory všem 

neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč FF UK a částečně též ostatních fakult UK. 

Nejinak tomu bylo v r. 2017. Kontaktní osobou pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých 

studentů FF UK byla dr. Hudáková. Koordinaci a administraci většiny forem podpory zajišťovala 

koordinátorka služeb Mgr. Slánská Bímová.  

Podpora se týkala tří základních oblastí: a) přípravy a realizace modifikací přijímacího řízení (pro 

8 uchazečů); b) vypracování tzv. funkční diagnostiky (celkem 7 diagnostik; 5 studentů FF, 1 student 

PedF, 1 student PF); c) zajišťování podpory při studiu (celkem 19 studentům; z toho 14 studentům FF, 

2 studentům PedF, 1 studentu PřF, 1 studentu PF a 1 studentu MFF). Podpora je nejčastěji poskytována 

formou tzv. služeb. Ty se týkají nejen výuky dle pravidelného rozvrhu, ale též mimořádných 

přednášek/seminářů, kterých se chce student zúčastnit individuálně, náhradní výuky, exkurzí, atestací 

(včetně státních závěrečných zkoušek), imatrikulací, promocí, konzultací s učiteli, návštěv studijního 

oddělení apod.  

Přehled vybraných poskytnutých služeb  
Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem (popř. mezi dalšími jazyky, jako je angličtina, 

mezinárodní znakový systém apod.) v roce 2017 využívalo 11 studentů a uchazečů o studium na FF UK 

a jeden student PřF UK. Tlumočili jak interní, tak externí tlumočníci (22 osob). Celkový objem 

tlumočených hodin byl cca 1 400. V zájmu zkvalitňování tlumočnických služeb proběhly v tomto roce 

2 supervize, během nichž nebyly odhaleny žádné závažné nedostatky; objevivší se méně závažné 

nedostatky byly individuálně řešeny s jednotlivými tlumočníky.  

Simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané (popř. mluvené angličtiny do angličtiny psané) 

v roce 2017 využívalo 7 studentů a uchazečů o studium na FF UK. Přepisovali pouze externisté (9 osob). 

Celkový roční objem přepisů byl 550 hodin. V zájmu zkvalitňování přepisovatelských služeb hledáme 

způsob, jak přepisy supervidovat.  

Zápisy z výuky (popř. studentské doučování) zajišťovali 7 neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým 

studentům jejich spolužáci (22 osob) v rámci tzv. asistence při studiu. Studenti byli za tuto činnost 

odměňováni formou stipendia. V roce 2017 činil objem této služby téměř̌ 1 300 hodin.  

Nadstandardní činnost pedagogů (oprava zápisů z výuky, příprava podkladů pro tlumočníky 

a přepisovatele, nadstandardní konzultace se studenty apod.) byla v r. 2017 zajištěna v objemu 450 hodin. 

Tuto činnost provádělo 21 pedagogů, někteří další pedagogové odvedli stejnou činnost, avšak z vlastní 

vůle ji neevidovali. Modifikaci studia realizovanou pedagogy využilo v roce 2017 celkem 8 studentů 

(7 studentů FF UK a 1 student PF). 

Specializovaná výuka pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK a UK: angličtina 

(celkem 14 studentů; z toho 9 studentů FF, 2 studenti PedF, 1 student PřF, 1 student PF, 1 student MFF); 

výuku v objemu 410 hodin poskytovali 3 pedagogové), čeština a jazyková podpora při psaní 

studentských prací (5 studentů FF; výuku v objemu 240 hodin zajišťovali 3 pedagogové), filozofie 

(2 studenti FF; výuku v objemu cca 50 hodin zajištoval 1 pedagog).  
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Další formy podpory, které ÚJKN v roce 2017 nabízel a poskytoval: výuka českého znakového jazyka 

pro studenty FF UK, U3V a pedagogické i nepedagogické pracovníky FF UK; překlady čeština-český 

znakový jazyk (překlady vybraných částí webových stránek ÚJKN a FF UK, překlady e-mailové 

komunikace s neslyšícími studenty, překlady otázek z celofakultních elektronických evaluací apod.); 

titulkování výukových videomateriálů a záznamu ze Dne otevřených dveří; technická podpora neslyšících, 

nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK (sálová indukční smyčka v jedné posluchárně a v kinosále, 

12 tabletů a 5 FM systémů Scola k zapůjčení, nahrávací studio a zázemí pro zpracování A-V záznamů 

apod.); metodická podpora pedagogických i nepedagogických zaměstnanců FF UK, resp. UK, kteří 

přicházejí do styku s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými studenty (v jejím rámci např. workshop 

realizovaný na objednávku IPSC UK); odborné konzultace při úpravě studijních plánů a modifikacích 

výuky a atestací u neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů různých oborů FF UK; osvětová 

činnost (publikace v tematickém tisku, veřejná vystoupení); depistáž, digitalizace, zpracování a archivace 

filmů z komunity českých neslyšících.  

Celkový přehled všech forem podpory je zveřejněn na webu ÚJKN v sekci služby 

(https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/).  

Všechny formy podpory a zejm. poskytované služby jsou již od roku 2011 pravidelně evaluovány. Děje 

se tak formou osobních schůzek s poskytovateli a příjemci služeb, formou e-mailové korespondence 

apod., od r. 2013/2014 též v rámci celofakultních (občas) a ústavních elektronických evaluací (vždy). 
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Přednášky a akce pro veřejnost 

Páteční přednášky pro veřejnost  
Od r. 2012 připravujeme cyklus přednášek na rozličná témata související s činností oboru Čeština 

v komunikaci neslyšících/Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Přednášky jsou přístupné jak 

studentům a pedagogům, tak 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 2017 se uskutečnilo celkem 20 přednášek pro veřejnost. Zde uvádíme témata 

jednotlivých přednášek. 

Letní semestr 2016/2017 

17. 3. 2017 Paměť českých neslyšících (Paměť národa) 

24. 3. 2017 Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka: adaptace testové 

baterie 

31. 3. 2017 Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP: vize, cíle, historie a současnost 

7. 4. 2017 Jazyk a trajektorie mladých Vietnamců v České republice 

21. 4. 2017 DEINE NAME WAS? - Studium na Univerzitě Hamburg 

28. 4. 2017 Prezentace studentů a pedagogů oboru Deaf Studies z University of Central 

Lancashire (UK) 

5. 5. 2017 Multimodální výzkum komunikace v kontextu kognitivní lingvistiky 

12. 5. 2017 I. evropské setkání neslyšících vědců a studentů (EDSU – European Deaf Students´ 

Union) 

 

Zimní semestr 2017/2018 

6. 10. 2017 Zprávy v českém znakovém jazyce 

13. 10. 2017 Forenzní lingvistika – jazykověda ve službách vyšetřování 

20. 10. 2017 ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

27. 10. 2017 Neslyšící v Polsku – věda, vzdělávání, výzkum, korpus 

3. 11. 2017 Neverbální komunikace u dětí 

10. 11. 2017 Dějiny tlumočení 

24. 11. 2017 Hodnocení posturální stability u neslyšících dospělých osob 

24. 11. 2017 SILENT PLAY – mezinárodní setkání neslyšící mládeže 

1. 12. 2017 Otevřené vzdělávání 

8. 12. 2017 Čtenářská gramotnost romských žáků 

15. 12. 2017 Zraková paměť jako determinant komunikačních kompetencí a kompetencí k učení 

u žáků se sluchovým postižením 

22. 12. 2017 Asistenční psi pro neslyšící 
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Akce připravené studenty a pedagogy ústavu  
Během výuky některých předmětů připravili studenti a pedagogové různé akce pro veřejnost.  

11. 2. 2017 Přednáška „Víte, co zkoumáme: Nevíte? Přijďte a uvidíte!“ 

20. 3. 2017 Přednáška studentů Modulu tlumočnického 3 pro zahraniční studenty 1. ročníku 

oboru všeobecné lékařství na 3. LF UK (Modul tlumočnický 3) 

24. 3. 2017 Přednáška studentů Modulu tlumočnického 3 pro studenty 1. ročníku oboru 

všeobecné lékařství na 3. LF UK (Modul tlumočnický 3) 

7. 4. 2017 Přednáška studentů Modulu tlumočnického 1 pro studenty 1. ročníku oboru 

všeobecné lékařství na 3. LF UK (Modul tlumočnický 1) 

13. 4. 2017 Multižánrový festival Praha slyší neslyšící (v rámci Týdne diverzity) 

18. 5. 2017 Dětská univerzita FF UK: Pověz mi to rukama (Modul komunikační 3, Praktické 

aspekty vzdělávání neslyšících) 

22. 5. 2017 Program pro děti z MŠ Sokolovská (Modul komunikační 3, Praktické aspekty 

vzdělávání neslyšících) 

25. 5. 2017 Program pro děti z MŠ Sokolovská (Modul komunikační 3, Praktické aspekty 

vzdělávání neslyšících) 

1. 12. 2017 Program pro děti v MŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8 (Didaktika a metodika výchovy 

a vzdělávání neslyšících) 

8. 12. 2017 Seminář CLIL (Didaktika a metodika výchovy a vzdělávání neslyšících) 

12. 12. 2017 Dětská univerzita FF UK: Pověz mi to rukama (Modul komunikační 3, Praktické 

aspekty vzdělávání neslyšících) 

12. 12. 2017 Přednáška pro studenty PedF: Český znakový jazyk a MZS 
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Univerzita třetího věku 
ÚJKN se podílí také na výuce v rámci univerzity třetího věku, a to kurzy českého znakového jazyka, 

které vedou neslyšící členové ústavu, rodilí mluvčí českého znakového jazyka. V roce 2017 jsme 

realizovali v letním semestru ak. roku 2016/2017 kurz Český znakový jazyk pro začátečníky II. 

V zimním semestru ak. roku 2017/2018 jsme realizovali Kurz českého znakového jazyka I.  
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Další akce spojené s činností ústavu  
15. 2. 2017 Seminář pro učitele o službách pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty 

16. 3. 2017  Výběrové řízení Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 

20. 9. 2017 Výběrové řízení Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2017/2018 

21.–22. 9. 2017 Souznak – přednáškové setkání studentů a pedagogů oboru ČNES 

2. 10. 2017 Setkání studentů a pedagogů ČNES k zahájení akademického roku 2017/2018 


