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vztahu vnímání písmen a slov. Na ni navazuje kapitola o porozumění: předkládá představy 
o vztahu syntaktické a sémantické analýzy probíhající v mysli, významu kontextu a obecně 
pragmatické roviny komunikace, dále zmiňuje vnitřní řeč a její funkci pro čtení, rozebírá 
rozdíly v porozumění samostatným větám a spojitému diskurzu. Poslední kapitola o jazyce 
se soustředí na produkci, problémy s jejím zkoumáním, vlivné teorie mluvení i psaní a také 
na poruchy obou produkčních modů.

Čtenář může k učebnici přistupovat různě, nicméně nejvhodnějším hlediskem je patrně 
snaha zorientovat se v některé konkrétní oblasti. Souvislému čtení všech čtyř, neřkuli více 
kapitol se kniha přece jen trochu vzpírá. Jinými slovy: text je sympatický i poněkud proble-
matický zároveň svým ne zcela tradičním přístupem k výkladu. Příliš nesyntetizuje, nenabízí 
jeden ucelený pohled, daleko více nechává na čtenáři, co si vybere. Staví proti sobě významné 
či podnětné teorie a koncepty, výzkum v dané oblasti ilustruje provedenými experimenty, 
vysvětluje jejich metodologii a výsledky zasazuje do kontextu, to vše se snahou o stručnost a 
nezaujatost. Zvláště důraz na experimentální rovinu je v českém prostředí cenný.

Uvážíme-li, že čtyři kapitoly nejúžeji související s lingvistikou dohromady zabírají přes 
sto třicet stran, lze je s čistým svědomím zařadit mezi základní česky dostupné studijní ma-
teriály k psycholingvistice, kognitivní lingvistice a příbuzným disciplínám např. vedle Úvodu 
do psycholingvistiky Ivy Nebeské nebo Úvodu do kognitivní lingvistiky Moniky Schwarzové 
(recenzovaného v minulém čísle SALi).

Ondřej Dufek

Workshop Moderní technologie a didaktika jazyka

Na půdě Technické univerzity v Liberci (TUL) proběhl 8. října 2010 již druhý veřejný 
workshop projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk1 (dále C2J), reg. č. 
CZ.1.07/2.2.00/07.0259. Projekt je na TUL realizován v rámci Operačního programu MŠMT 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Cílem workshopu Moderní technologie a didaktika jazyka bylo vyvolat diskusi o vlivu mo-
derních technologií na výuku jazyka a o jejich využití ve výuce cizích jazyků. Předneseno bylo 
celkem deset příspěvků. 

V úvodním bloku se Marie Hádková (PF UJEP) v referátu Meze a možnosti nových tech-
nologií při výuce dětí-cizinců zabývala příkladem ostenze ve výukovém procesu a představila 
výsledky zajímavého výzkumu PF UJEP mezi učiteli II. stupně ZŠ, zaměřeného na jejich 
proškolenost v oblasti integrace dětí-cizinců v českých školách. V následném příspěvku E-lear-
ningové kurzy v oboru čeština jako cizí jazyk představily Jaromíra Šindelářová a Romana Tlustá 
(PF UJEP) ukázky připravovaných studijních opor projektů OPVK s názvy Čeština pro žáky-
cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 
Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení, které budou využity v 
jejich e-learningových kurzech.

V druhém bloku workshopu představil Karel Šebesta (FF UK v Praze) v příspěvku K 
přípravě učitelů češtiny jako cizího/druhého jazyka program přípravy učitelů v nově akre-

1 Viz internetové stránky <www.c2j.cz>.
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ditovaném navazujícím magisterském studijním programu Učitelství češtiny jako cizího 
jazyka na FF UK ve srovnání s některými podobně zaměřenými programy na 
univerzitách ve Švédsku. Navazující vystoupení Svatavy Škodové a Ilony Mazůrkové (FP 
TUL) Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk na TUL v Liberci představilo kon-
cepci navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v rámci projektu 
C2J včetně reflexe studijního programu, jeho pozitiv a nedostatků.

V třetím bloku byl přednesen příspěvek Michaely Adamovičové (FF JČU) Meze a možnosti 
prezentace českých reálií pro studenty češtiny pro cizince v tištěných médiích, který se na základě 
analýz tří vybraných učebnic pro úrovně A1–A2 dle SERR zabýval prezentací českých reálií a 
způsobem práce s nimi. Příspěvek Marie Síčové (FP TUL) Korpus verbálních interakcí mezi 
lektorem a studenty češtiny jako cizího jazyka shrnul postup prací na autorčině diplomové 
práci, stejně tak referát Evy Břečkové (FP TUL) Jazykové a sociokulturní aspekty integrace 
vietnamských občanů v České republice.

Poslední blok workshopu byl věnován referátům představujícím postupy při budování 
jazykové databanky a elektronického korpusu v rámci projektu C2J. 

Kateřina Šormová (FF UK v Praze) v referátu Využití jazykové databanky a elektronického 
korpusu při výuce romských žáků představila způsob sběru a zpracování jazykového materiálu 
pro databanku romských mluvčích a možnosti jejího využití. 

Barbora Štindlová (FP TUL), Vladimír Petkevič (FF UK v Praze) a Alexandr Rosen (FF 
UK v Praze) přednesli příspěvek Emendace a chybová anotace žákovských korpusů, ve kterém 
představili vícerovinnou emendaci a anotaci korpusu, koncepci rovin, specifika lingvistického 
pojetí emendace a anotace, ruční a automatickou emendaci a anotaci včetně konkrétních 
ukázek a typů ručně určovaných chyb. 

Tomáš Jelínek (FF UK v Praze) workshop uzavřel příspěvkem Post-processing, v němž 
představil možnosti automatického zpracování manuálně anotovaného chybového korpusu; 
ukázal, kdy je možné automatickou anotaci využít a jaká omezení přináší. 

Kateřina Šormová

Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě 
New Challenges for Multilingualism in Europe: Dubrovník 11.–15. dubna 2010

V polovině dubna 2010 se v Dubrovníku konala mezinárodní konference, jejímž ústředním 
tématem byly nové výzvy pro mnohojazyčnost v Evropě. Z Filozofické fakulty Univerzity Kar-
lovy se konference zúčastnili Jiří Nekvapil, Tamah Sherman, Vít Dovalil, Oliver Engelhardt, 
Mira Nábělková, Dagmar Sieglová a Marián Sloboda. Většinu z těchto lingvistů spojovala 
účast v sociolingvistickém projektu nazvaném Languages in a Network of European Excellence 
(LINEE, 6. rámcový program Evropské komise), který se v letech 2006–2010 otázkám mnoho-
jazyčnosti věnoval na evropské, státní a regionální úrovni (podrobnosti k celému projektu viz 
na www.linee.info, stejně jako k výstupům shrnutým v několik desítek stran čítající Závěrečné 
zprávě). Konference byla organizována pod záštitou jednoho z partnerů této sítě (Ústav pro 
antropologický výzkum v Záhřebu) a představovala jeden ze závěrečných výstupů projektu. 

Zvolené téma konference přilákalo více než 300 odborníků z více než 50 zemí celého světa, z 
nichž badatelé projektu LINEE tvořili necelou čtvrtinu. Hlavní program konference byl členěný 
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