Česká lingvistická
olympiáda
Milé soutěžící, milí soutěžící (nebo milé a milí soutěžící – je to gramaticky správně?), někteří jistě berete už nyní lingvistiku vážně a nanejvýš ještě přemýšlíte, kterým směrem se
vydat. Druzí naopak teprve tohle zaujetí mezi jinými rozpoznáváte a třeba byste ještě o
sobě jako o lingvistce či lingvistovi neuvažovali. Tak či onak, FF a MFF UK o vás stojí a
nabízí vám nejen vyzkoušet některý z lingvistických směrů, ale dokonce je kombinovat.
Možná že víte, jaké obory se letos otevírají, ale pro všechny případy, zveme vás mezi sebe
a představujeme se:
FF UK : Obecná jazykověda
Chcete porozumět otázkám lingvistiky
spojeným s rozšiřováním horizontu lingvistického bádání za hranice tradičně vymezované jazykové struktury, vzájemným
souvislostem jevů jazykových, komunikačních a sociokulturních? Pod povrchem
větných rozborů a gramatických cvičení
střední školy se skrývá oblast tak rozsáhlá
a bohatá, že za tři roky bakalářského studia
ještě ani nestihnete poznat všechny různé
aspekty, z nichž lze jazyk nahlížet. Jazyková typologie: srovnávání gramatických
konstrukcí a kategorií - jak neobyčejná
nebo obyčejná je čeština či angličtina ve
srovnání s dalšími jazyky? Osvojování jazyka: Jak probíhá zdánlivě samozřejmý, ale
přece tak podivuhodný proces osvojení
jazyka dětmi? Mezijazykové vztahy: Jak se
spolu jazyky stýkají a vzájemně se ovlivňují, jak funguje dvojjazyčnost? Jak probíhá
výzkum jazyka v praxi: terénní výzkum
minoritních jazyků na území Střední Evropy, zvl. romštiny, je důležitá součást studia.
Sociolingvistická problematika: výzkum

jazykových situací, multilingvismus, jazykový management (teorie jazykových
problémů). Chcete porozumět jazyku dál
než jen k rozložení souvětí na větu hlavní
a vedlejší? Stává se vám, že intuitivně cítíte něco zvláštního ve slovosledu, ve volbě slov, ve výslovnosti, ačkoli nikdo další
nic zvláštního nezpozoroval? Zajímá vás
bohatost spontánní řeči? Jste patrně obecný lingvista, jen o tom nevíte. Přihlaste se
k nám. -> ling.ff.cuni.cz
MFF UK: Matematická lingvistika
Zajímá vás, jak funguje strojový překlad?
Chcete, aby váš textový editor spolehlivě
odhaloval chyby? Chcete se svým počítačem komunikovat hlasem a česky? Zajímá
vás, jak lze přirozený jazyk popsat tak, aby
mu „porozuměl“ počítač? Či jak získat z jazykových dat relevantní informace? Pojďte
studovat obor Matematická lingvistika na
MFF UK – dozvíte se, jak pracují aplikace pro počítačové zpracování přirozeného
jazyka, budete prohlubovat logické myšlení a získáte výborné teoretické základy

informatiky i praktické zkušenosti s programováním. Seznámíte se s metodami
strojového učení, které se široce využívají
nejen v počítačové lingvistice, ale i ve finančnictví, ekonomice, biologii, lékařství
a dalších oborech, kde se provádí analýza
strukturovaných i nestrukturovaných dat.
Možná jste se nenadáli, že to, co spojuje
různé vaše zájmy, je jazyk a počítač: nejspíš
jste matematický lingvista a patříte k nám.
-> ufal.mff.cuni.cz
FF UK : Srovnávací jazykověda

FF UK : Fonetika
Lingvistika je oborem, který se zabývá
mezilidskou komunikací. Když si uvědomíme, jak ve svém každodenním životě
skutečně komunikujeme, zjistíme, že zvuk
řeči v konverzaci dělá mnohem víc, než jen
přenáší myšlenky. Řeč je něco, co používáme každý den, ale stále je toho hodně, co
o ní nevíme. Fonetika je moderním lingvistickým oborem, který kromě tvorby nebo
akustické struktury řeči zkoumá právě tyto
aktuální otázky mezilidské komunikace:
co děláme s hlasem, když chceme někoho
zaujmout? proč nám je někdo nesympatický, jakmile „otevře ústa“? je hlas každého
mluvčího unikátní? Pojďte s námi ve Fonetickém ústavu FF UK tato vzrušující tajemství řeči odhalovat! Pokud vás baví samostatná práce a výzkum, máte šanci se hned
od začátku zapojit do vědeckých projektů
ústavu, sbírat a analyzovat data a všímat si
jevů, které běžnému mluvčímu zůstávají
skryty, třebaže je sám produkuje! Slyšíte, že
má vaše angličtinářka českou výslovnost,
ačkoli ostatní netuší, o čem mluvíte? Po
týdnu v cizí zemi dokážete bezchybně napodobit místní jazyk? Okouzlují vás jazyky
už jen svým zvukem, melodií, rytmem?
Jste pravděpodobně fonetik a ještě o tom
nevíte. -> fu.ff.cuni.cz

Původ slov a původ jazyků fascinovaly
lidstvo odnepaměti. Historická srovnávací jazykověda vznikla, aby na tyto otázky
hledala odpovědi: aby hledala původní
významy slov a původní podoby jazyků,
jež už dávno vymizely, aby srovnáním příbuzných jazyků odhalovala jejich společné
rysy a konečně také jejich prajazyk. Metody jazykové rekonstrukce odkrývají v každém slově naší mateřštiny, ale i libovolného
jiného jazyka příběhy a změny, v okolních
jazycích, dávno vymřelých nebo současných ztracené příbuzné, jichž bychom se
nenadáli: studium srovnávací jazykovědy
je mnohem více než jen etymologie, ukazuje, jak se jazyky proměňují v čase, jak se
mění významy slov i jejich forma, jak slova
na první pohled zcela odlišná vzešla z jediného zdroje. Nezbytnou součástí studia Pozn: u oborů na FF je možno vzájemně
srovnávací jazykovědy jsou staré jazyky, libovolné dva kombinovat v dvoubor!
a to jak ty známé, jako řečtina, latina nebo
hebrejština, tak ty, k jejichž studiu je srovnávání nezbytné: ugaritšina, chetitština,
tocharština a další. Vytrval u vás někdy
zájem znát původ některého slova až tak
dlouho, že jste otevřeli etymologický slovník? S nejvyšší pravděpodobností ve vás
rozpoznáme srovnávacího jazykovědce!
www.ufal.mff.cuni.cz/clo
-> enlil.ff.cuni.cz

