
40

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
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URL: http://www.ujc.cas.cz
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Charakteristika

Dialektologické oddělení je jediným vědeckým pracovištěm 
v České republice, které se soustavně zabývá výzkumem dia-
lektů českého národního jazyka a jejich působením na běžnou 
mluvu. Po dokončení Českého jazykového atlasu (I 1992, II 
1997, III 1998, IV 2002, V 2005, Dodatky 2011), stěžejní-
ho díla české bohemistiky včleňujícího dialekty do kontex-
tu českého národního jazyka i do souvislostí nadnárodních 
v pohledu diachronním a synchronním, se současná bádání 
soustřeďují na výzkum nářečního lexika v apelativní i propriál-
ní sféře. V oddělení je mimo jiné archivován historicky cenný, 
rozsáhlý soubor audionahrávek spontánních promluv mluv-
čích z Moravy a Slezska, pořízený v 60. a 70. letech 20. stol. 

Organizační členění

Dialektologické oddělení je součástí Ústavu pro jazyk český 
Akademie věd České republiky, v. v. i., který sídlí v Praze, Le-
tenská 4.
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Projekty a granty

Vědecká činnost pracoviště se rozvíjí v souladu se zaměřením 
ÚJČ. V dialektologickém oddělení vzniká za podpory Grantové 
agentury ČR Slovník nářečí českého jazyka, zahrnující slovní 
zásobu dialektů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Rozsáhlý 
a reprezentativní materiál pomístních jmen z Moravy a české 
části Slezska je zpracováván v elektronickém Slovníku pomíst-
ních jmen na Moravě a ve Slezsku. V současnosti se rovněž 
pracuje na vytvoření elektronické verze Českého jazykového 
atlasu.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce je zaměřena především na dva pro-
jekty: Slovanský jazykový atlas (Obščeslavjanskij lingvističeskij 
atlas), zpracovávaný od r. 1965 a přinášející zeměpisný obraz 
dialektů všech slovanských jazyků, a Evropský jazykový atlas 
(Atlas linguarum Europae), který probíhá od r. 1970 a jehož 
cílem je publikování atlasu nářečí geneticky příbuzných i nepří-
buzných evropských jazyků.

Spolupráce s vysokými školami

Pracovníci se podílejí na výuce domácích i zahraničních stu-
dentů na Masarykově univerzitě v Brně, spolupracují s vyso-
kými školami při řešení jejich grantových projektů, podílejí se 
na výchově vědeckých pracovníků, působí jako členové oboro-
vých rad MU a různých komisí.

Služby veřejnosti 

Oddělení zajišťuje jazykovou poradnu, přednášky o problema-
tice jazykové správnosti, o českých dialektech a o pomístních 
jménech, pracovníci publikují příspěvky s aktuální jazykovědnou 
tematikou, vystupují v rozhlase a televizi.




