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Ústav FF UK: Ústav východoevropských studií 

Garant za FF UK: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. 

Pracoviště AV ČR: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 

 

Plán spolupráce 

Aktivity v rámci navrhovaného projektu se budou odehrávat ve dvou rovinách. První oblastí 

bude pedagogické působení zaměstnanců Slovanského ústavu AV ČR na FF UK v zimním 

semestru akademického roku 2012/2013. Větší participaci vědeckých pracovníků SLÚ AV 

ČR na výukové činnosti Ústavu východoevropských studií FF UK považujeme za žádoucí a 

přínosnou vzhledem ke koncepci areálových studijních oborů realizovaných ÚVES FF UK 

(resp. dalšími slavistickými pracovišti na FF UK). V rámci akreditovaného navazujícího 

magisterského oboru Východoevropská studia tvoří specializační lingvistický modul, 

zahrnující předměty zaměřené na všeobecnou a srovnávací slavistiku, které se dlouhodobě 

věnuje SLÚ AV ČR, jednu z profilových součástí studijního plánu. 

Druhým cílem projektu bude organizace osmého ročníku Konference mladých slavistů a 

následná příprava rukopisu publikačního výstupu konference. Zamýšlené mezinárodní setkání 

mladých odborníků (s převahou doktorandů) navazuje na tradici každoročních úspěšných 

vědeckých sympozií na FF UK s mnoha relevantními domácími i zahraničními ohlasy a 

vlastní publikační řadou (více informací na: www.slavkonf.com). Plánovaná konference bude 

probíhat pod odbornou záštitou obou partnerských institucí, přičemž se předpokládá zapojení 

nejen jejich interních zaměstnanců, ale i doktorandů FF UK do přípravného týmu. Pracovníci 

SLÚ AV ČR budou významnou měrou zapojeni jak do organizace a realizace vědeckého 

setkání (odborné konzultace, komunikace s potenciálními zájemci, moderování konferenčních 

sekcí, aktivní účast na konferenci), tak i do přípravy konferenčního publikačního výstupu 

(formou redakce a odborné revize příspěvků).      

 

 

specifikace pedagogického působení zaměstnanců SLÚ AV ČR v rámci projektu:  

PhDr. Julie Jančárková, Ph.D., pracovnice Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur 

SLÚ AV ČR 

- realizace přednáškového cyklu se zaměřením na ruské výtvarné umění v zimním semestru 

akademického roku 2012/2013 

 

PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D., vedoucí Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie 

SLÚ AV ČR 

- realizace semináře se zaměřením na synchronní srovnávací slavistiku v zimním semestru 

akademického roku 2012/2013 

 

Mgr. Kateřina Spurná, pracovnice Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie SLÚ AV ČR 

- realizace semináře se zaměřením na čtení a lingvistickou analýzu slovanských 

hagiografických textů v zimním semestru akademického roku 2012/2013 

  

http://www.slavkonf.com/

