VZOR: Tato práce/tato kniha, tato studie/* vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí
na Univerzitě Karlově č. P07 Psychosociální aspekty kvality lidského života**podprogram
Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva.***
*vyberte z nabídky
** vyberte název programu
*** vyberte název VVZ
2012
PRVOUK Název
P07

VVZ - PRVOUK
Název VVZ

Psychosociální aspekty kvality lidského života
Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah,
životních stylů a kvality života-determinanty a perspektivy
Ohrožené rodiny v ČR - účinné strategie pomoci
Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva

P08

Orientalistika a afrikanistika
Multikulturní dimenze Blízkého východu a Afriky a
související problémy Evropy
Koncepce "vlastního" a "cizího" v periferních kulturách
Východní Asie
Proměny jazykové a kulturní jinakosti zemí jižní a centrální
Asie

P09

Literatura a umění v mezikulturních
souvislostech
Literární brak:"triviální"a "pokleslé"žánry a podoby literatury
z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární
kultury
Proměny kulturních dějin anglofonních zemí-identity, periody,
kánony
Kultura a totalita & Ediční teorie a praxe

P10

Lingvistika
Románské jazyky ve světle jazykových korpusů
Romové v synchronní a diachronní perspektivě
Čeština v kontextu slovanských jazyků (Nabývání jazykové
kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a
dalšího slovanského jazyka)
Angličtina v zrcadle synchronních a diachronních korpusů
Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a
čeština
Jazykový management v jazykových situacích
Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence u
populace ČR
Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání
osobnosti mluvčího
Srovnávací jazykověda 2012 -2016

P11

Český národní korpus
Český národní korpus

P12

Historie v interdisciplinární perspektivě
Fontes. Prameny k českým dějinám
Formování a vývoj národních identit ve středoevropském
prostoru v 19.a 20.století

Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách
Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální
politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální
transfery a jejich důsledky
Profilace-asimilace-koexistence-integrace-reflexe (vývoj
jazykových, konfesních,etnických a národních identit v areálu
východní a jihovýchodní Evropy)
České země jako otevřený prostor svébytné historické
zkušenosti v Evropě. Od počátku 18.do 21.století

P13

Racionalita ve vědách o člověku
Proměny etiky (antické inspirace v současné morální a
politické filosofii)
Poznání a normativita
Kultury jako metafory světa
Moderní logika, její metody a aplikace

P14

Archeologie mimoevropských oblastí
Transformace společenských struktur pozdně antické
společnosti v egyptské Západní poušti
Výzkum civilizace starověkého Egypta. Kulturní a politické
adaptace severoafrického civilizačního okruhu v průběhu
starověku (5.tis.př.Kr.-1.tis.po Kr.

P03

Rozvoj psychologických věd

P15

Škola a učitelská profese v kontextu
rostoucích nároků na vzdělávání

P17

Společenské vědy: zkoumání společnosti
a politiky

