Lingvistické aplikace (KOL/VLAP), 3 kr.
Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.
Pondělí, 11:30 – 13:00
Předmět seznámí studenty se současnými trendy v oblasti lingvistických aplikací (počítačová
analýza přirozeného jazyka, rozpoznávání a syntéza řeči, vývoj chatovacích botů atd.)
a s možnostmi využití lingvistických vědomostí v praxi.
Doporučuje se i pro studenty prvního ročníku bakalářského studia a studenty prvního ročníku
magisterského studia bez předchozích lingvistických znalostí.

Matematické modelování textu (KOL/VMOD), 4 kr.
Mgr. Vladimír Matlach
Pondělí, 13:15 – 14:45
Předmět se zaměří na aplikaci některých metod kvantitativní lingvistiky a rovněž na metody
strojového učení a jejich aplikaci v prostředí statistického softwaru R.
Doporučuje se absolvování KOL/KVANT a/nebo KOL/LEXP.

Programování 1 (KOL/PRO1), 3 kr.
Mgr. Vladimír Matlach
Pondělí, 15:00 – 16:30
Předmět seznámí studenty se základy programování v jazyce Python, přičemž programovací
úlohy budou navrženy se zřetelem k potřebám lingvistky a práce s textem.

Život, informace a jazyk (KOL/VS6BC pro bakaláře, KOL/VZIJ pro magistry), 4 kr.
Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.
Pondělí, 16:45 – 18:15
Seminář základním způsobem uvádí do historie a současného stavu biosémiotiky. Témata
seminářů představují vybrané biosémiotické školy, teorie či přístupy, výběrově přední
představitele biosémiotiky.

Forenzní chvilky (KOL/VS1BC pro bakaláře, KOL/VSM1 pro magistry), 4 kr.
Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D., Mgr. Lukáš Zámečník Hadwiger, Ph.D.
Úterý, 17:30 – 19:15
Předmět seznámí studenty s možnostmi aplikace kvalitativních i kvantitativních
lingvistických metod při určování autorství textu. Kurz bude veden prakticky a hravě
– v každém kurzu bude úkolem posluchačů odhalit literární falzum. Studenti se mohou tvorby
padělků samozřejmě také zúčastnit.

Reflexe lingvistických teorií v beletrii (KOL/VREF), 3 kr.
Mgr. Lukáš Zámečník Hadwiger, Ph.D.
Středa, 11:30 – 13.00
Kurz prostřednictvím četby literárních textů (Borges, Cortázar, Calvino ad.) seznamuje
studenty se základními lingvistickými teoriemi.

Fikce a realita: věda ve vědecké fantastice (KOL/VFIRE), 4 kr.
Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D., Mgr. Lukáš Zámečník Hadwiger, Ph.D.
Středa, 18:30 – 20:00
V semináři budou konfrontovány texty vědecké fantastiky s texty populárně vědními, science
fiction teorie s teoriemi vědeckými, fikční světy takových teorií se světem aktuálním,
respektive vědou vykládaným. Průběh semináře bude založen na představení konkrétního
vědeckého tématu a na jeho ilustrativním dokladování pomocí sci-fi textů.
Doporučuje se i pro studenty prvního ročníku bakalářského studia a studenty prvního ročníku
magisterského studia bez předchozích lingvistických znalostí.

Úvod do gótštiny (KOL/VS2BC pro bakaláře, KOL/VSM2 pro magistry), 4 kr.
Nostr. Mgr. Maxim Vyzhlakov
Čtvrtek, 11:30 – 13.00
Seminář seznámí studenty s gótštinou, tj. mrtvým jazykem, v němž je psána nejstarší
dochovaná germánská literární památka (Wulfilova Bible), a zasadí tento jazyk do kontextu
historického vývoje germánských a rovněž obecně indoevropských jazyků.

Metodologie popisu jazyka (KOL/VS3BC pro bakaláře, KOL/VSM4 pro magistry), 3 kr.
František Kratochvíl, Ph.D.
Pátek, 9:45 – 11:15
Tento kurz připravuje studenty k terénnímu výzkumu jazyků menšin žijících v České
republice a otevírá jim perspektivu menšin na většinovou společnost. Vytváří tak prostředí
k aplikaci jazykovědných a kulturních znalostí a připravuje studenty k improvizaci v reálných
podmínkách terénního výzkumu.

Série přednášek zahraničních hostů (KOL/VSP a další zkratky – viz níže), 2 kr.
Čtvrtek, 15:00 – 16:30
Kurz předpokládá účast na několika (třech až čtyřech) přednáškách v průběhu semestru.
Přednášky se budou konat v anglickém jazyce.
Studenti, kteří již tento předmět splnili v předchozích letech, si ho rovněž mohou zapsat pod
následujícími zkratkami: KOL/VS4BC a KOL/VS5BC (bakaláři), KOL/VSM3 a KOL/VSM5
(magistři).
Doporučuje se i pro studenty prvního ročníku bakalářského studia a studenty prvního ročníku
magisterského studia bez předchozích lingvistických znalostí.

