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Program Léta s FF UK 2016 

29.–31. srpna 2016 (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) 

 
Pondělí 29. srpen 2016 

9:30–10:00 
Prezence účastníků (místnost č. 18, přízemí) 
 
10:00 
Zahájení Léta s FF UK  
Jan Bičovský, Ph.D. (proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy) 
 
10:30–12:00 
Jaroslava Jindrová, Ph.D. (Ústav románských studií) 
Současné problémy lusofonního světa 
V přednášce se zaměříme na Společenství zemí portugalského jazyka (CPLP), postavení Portugalska v 
rámci tohoto společenství a v rámci Evropské unie. Prostor bude též věnován lusofonním zemím v Africe 
a pozici Brazílie mezi světovými velmocemi. 
 
13:00–14:30 
Dora Poláková, Ph.D., Dana Kratochvílová, Ph.D. (Ústav románských studií) 
Španělština nemusí být španělská vesnice: Hispánská abeceda 
Co vás napadne, když se řekne „španělština“? Tanečnice flamenca? Miguel de Cervantes? Moře? Pod 
španělštinou se toho ale skrývá mnohem více. Během tohoto setkání vám vyučující z Oddělení 
hispanistiky představí španělský jazyk a hispánskou kulturu z různých úhlů. Pod každým písmenem 
abecedy se skrývá nějaká zajímavost o španělštině, španělsky psané literatuře, ale také o hudbě nebo 
úžasné jihoamerické přírodě. Přijďte se seznámit s hispánskou abecedou a objevte magický svět 
propojený jediným krásným jazykem: španělštinou. 
 
 
15:00–16:30 
Lucie Sedláčková, Ph.D. (Ústav germánských studií) 
Prstem po mapě s nizozemskými a vlámskými romány a filmy 
Představujete si Nizozemsko jako zemi nekonečných tulipánových polí, kde všichni chodí v dřevácích a 
jedí goudu? Představujete si Belgii jako věčně upršenou zemi, kde lidé neustále v potemnělých 
hospůdkách pijí silná piva a pojídají hranolky? V této přednášce se pokusíme ukázat, jak vypadá 
nizozemská a vlámská literární a filmová krajina. Nejprve si uděláme pořádek v pojmech nizozemský, 
holandský, belgický a vlámský a posléze se zaměříme na literaturu a kinematografii v nizozemštině. Na 
nich si ukážeme, že nizozemské i vlámské prostředí je mnohem pestřejší, stejně jako jsou tyhle dvě země 
kulturně pestré a národnostně i etnicky bohaté. Společně s nizozemskými/vlámskými spisovateli a 
režiséry zavítáme do různých koutů oblasti, kde se mluví nizozemsky, ale upozorníme rovněž na to, že 
příslušníci těchto dvou národů byli a jsou náruživými cestovateli a nezřídka děj svých románů a filmů 
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situují do oblastí velmi vzdálených a exotických. Budeme tedy mít rovněž možnost porovnat lokální a 
globální aspekty nizozemské literatury a kinematografie a možná se budete divit, do jakých končin vás 
nizozemská díla mohou zavést, alespoň tedy prstem po mapě. 
 
 

Úterý 30. srpen 2016 
 
9:00–10:30 
Orkida Backus Borshi, Ph.D. (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií)  
Albánština: jazyk neznámý? 
Cílem přednášky je ozřejmit základní pojmy související s albánštinou, jazykem, jenž pro okolní svět stále 
ještě představuje velikou neznámou. Přednáška je rozdělená do tří částí: v té první věnované jazykové 
typologii se zaměříme na stručnou charakteristiku gramatického systému s důrazem na umístění 
albánštiny mezi flektivní a analytické jazyky. Druhá složka nabídne pohled na albánštinu z hlediska dvou 
prominentních dialektů: toskštiny a gegštiny. Závěrečná část pak nastíní nesourodost a rozmanitost 
jazykových výpůjček, které albánština získala vlivem jazykového kontaktu se sousedními jazyky nebo 
které do jazyka pronikly díky/kvůli politickému vývoji v albánsky mluvícím areálu. 
 
10:45–12:15  
doc. Lucie Pultrová (Ústav řeckých a latinských studií) 
Latina kdysi a dnes 
Těžko hledat na světě jiný jazyk, který by měl tak barvitou historii jako právě latina. Užívání latiny, 
doložené téměř po tři tisíce let, se v průběhu času zásadně proměňovalo. Jak se k sobě mají latina 
velkého Cicerona, latina našich nejstarších legend a třeba moderní románské jazyky? „Kterou“ latinu se 
to dnes vlastně učíme? A k čemu je vůbec latina v moderním světě ještě dobrá? 
 
13:00–14:15 
Mgr. Radka Nováková (Ústav jazyků a komunikace neslyšících) 
Jazyk, který se „mluví“ rukama a „poslouchá“ očima 
Přednáška podá základní informace o českém znakovém jazyce a o jeho uživatelích – českých neslyšících. 
Nastíní podobu různých „světů“, v nichž slyšící a neslyšící Češi žijí, stručně objasní strukturní rozdíly mezi 
českým znakovým jazykem a češtinou i rozdíly v užívání obou jazyků.  
   
14:30–17:00  
doc. Miroslav Popelka (Ústav pro archeologii) 
Malý letní archeologický workshop 
Program workshopu je rozdělen na dvě části, které se ovšem vzájemně prolínají. Jednak je to část 
teoretická, tvořená celkem třemi prezentacemi s odborným výkladem. První je věnována vysvětlení 
obsahu a významu oboru archeologie. Druhý příspěvek představí problematiku vztahu archeologie a 
veřejnosti, ukáže možnosti zajímavé a současně vzdělávací prezentace archeologie pomocí praktických 
ukázek některých pravěkých technologií a rekonstrukci použití konkrétních archeologických nálezů. Třetí 
prezentace je ukázkou odborného zpracování problematiky výskytu leváctví již v dávných dobách 
pravěku. V praktické části se seznámíme s některými originálními archeologickými nálezy, kterých se 
budete také moci dotknout (např. keramické nádoby starší více než 7 tisíc let). Také tato část programu 
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je doprovázena výkladem o použití předmětů a jejich významu pro archeologické bádání. Prezentován 
bude také vybraný antropologický materiál. Závěrem setkání si budete moci vyzkoušet vlastní 
dovednosti při napodobování předloh pravěkých keramických plastik. 
 

Středa 31. srpen 2016 
 
9:30–11:45 
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
Má (Karlova) univerzita paměť? 
Přednáška s exkurzí do Karolina a Archivu Univerzity Karlovy. V rámci exkurze do Karolina si 
prohlédneme aktuálně přístupné nadzemní prostory, jako je Aula Magna, Aula Minor či Vlastenecký sál. 
Prohlídka bude pokračovat do podzemí do muzea Univerzity Karlovy, kde jsou zároveň původní 
románské a gotické prostory rotlevovského domu. Exkurze bude zakončena v univerzitním archivu, kde 
si ukážeme písemnosti, které jsou k dějinám UK zachovány, vysvětlíme si způsob práce v archivu a 
zjistíme, co se v něm lze všechno dozvědět. 
 
13:00–15:00 
Dita Válová, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky) 
Evropské filosofické myšlení za hranicemi Evropy: atraktivita a nebezpečí 
V kurzu bude řeč o „stěhování myšlenek“ původem z antických filosofických škol směrem na Východ 
v období raného a vrcholného středověku. Budeme svědky mohutného překladatelského hnutí, které 
nemělo v dějinách lidstva – tedy přinejmenším do objevu online překladačů – obdobu. Pokusíme se 
odpovědět na otázky, čím byly řecké filosofické školy přitažlivé pro formování vzdělané islámské a 
židovské elity a v čem byly potenciálně nebezpečné. Stranou nezůstane ani téma, jak originální symbióza 
řeckých idejí se základními koncepty obou monoteistických náboženství zpětně ovlivnila myšlení 
v Evropě. 
 
15:10–15:45 
Předání certifikátů a focení účastníků 
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