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Ústav srovnávací jazykovědy byl založen rozhodnutím AS FF UK v roce 1994 jako
pokračovatel pracoviště, které v r. 1919 založil na Karlově univerzitě rozluštitel
chetitského jazyka prof. Bedřich Hrozný.
Ústav je filologickým a teoretickým vědecko-pedagogickým pracovištěm, jehož členové se
zabývají srovnávací jazykovědou, především indoevropskou a semitskou, která je opřena o
filologii starých jazyků, především Předního východu, a to všech klíčových regiónů této
oblasti (Mezopotámie, Malé Asie a Íránu), ovšem s důrazem na tradiční oblasti klínopisné a
srovnávací jazykovědu, jež vychází z materiálu starých jazyků této oblasti (zejména
indoevropské a hamitosemitské). Filologické zájmy členů ústavu mohou tyto regiony
přesahovat, v zásadě se však tyto zájmy pohybují v rámci jazyků indoevropských či
hamitosemitských. Kromě toho členové ústavu pokrývají svou odbornou praxí v míře
nutné především pro komplexní pojetí studijního oboru klínopis i kulturně-historickou
problematiku této oblasti ve starověku.
Pedagogická oblast
Na ústavu jsou v současnosti pěstovány 2 obory, a to obor srovnávací jazykověda a obor
klínopis, a to jako bakalářské studium. V příštím období je nutno akreditovat navazující
magisterské studium srovnávací jazykovědy, jakož i bakalářské studium oboru klínopis,
oba v dvouoborové podobě, aby bylo možno využít kombinací s vhodnými dalšími obory,
pěstovanými na fakultě. V případě příznivého stavu je možno uvažovat o rozšíření na další
filologické obory, které by vhodně využily kompetencí členů ústavu.
Kromě toho se členové ústavu podílejí i na výuce dalších oborů, především obecné
lingvistiky a fonetiky, hebraistiky, arabistiky, dějin a kultur islámských zemí, a případně
dalších oborů, pěstovaných na fakultě. Zapojování do studijních plánů dalších oborů se
členové ústavu snaží průběžně rozšiřovat.
V rámci volitelných a volných přednášek nabízí ústav své přednášky také pro zájemce z řad
fakultní veřejnosti. Ústav usiluje o to, aby nabízel též kursy metodologické, vhodné
například pro posluchače filologických oborů, dále pak kursy jazyků méně obvyklých,
ovšem nabízejících zajímavé rozšíření pro studenty fakulty (např. gótština, ugaritština,
kontaktní jazykové formy apod.). I nadále budeme realizovat přednášku Indoevropeistika
pro filology, která je již zařazena do řady studijních plánů filologických oborů. Ústav se
bude snažit nabídnout další obdobné přednášky s celofakultním dosahem.
Ústav klade velký důraz na podporu doktorských studií. Snaží se získávat studenty pro
tato studia, poskytovat jim podporu a snaží se je zapojovat do vědeckých projektů,
řešených na ústavu.

Odborná a vědecká činnost
Dominantním vědeckým zaměřením ústavu je srovnávací jazykověda (indoevropská a
semitská), korpusová jazykověda, zaměřená především na staré jazyky, a filologie
jednotlivých starých jazyků. Kromě toho je pěstována i složka kulturní, především pro
oblast starověké Mezopotámie, ale i pro další oblasti.
Nedílnou součástí vědecké, přednáškové a publikační aktivity členů ústavu je složka
kulturně popularizační, jejímž smyslem je přibližovat zejména kulturní a myšlenkový
odkaz staroorientálních předovýchodních civilizací širší veřejnosti.
Vědeckou aktivitu rozvíjejí členové ústavu ve spolupráci s dalšími zejm. filologickými
zahraničními a domácími vědeckými a pedagogickými pracovišti s cílem, aby tato aktivita
navazovala na aktuální vědecké trendy ve světě.
Vědecké práce ústavu se podle možností účastní i studenti oboru srovnávací jazykověda a
klínopis: magisterští studenti především ve svých diplomních pracech, ale nejen tam,
doktorandi jsou pak již plnohodnotně zapojováni do řešení vědeckých témat řešených na
ústavu.
K těmto účelům ústav usiluje o získání podpory svých projektů, a to na všech úrovních,
včetně studentských. Kromě snahy o zapojení do evropských projektů členové ústavu
usilují též o získání projektů z dalších grantových agentur, od Grantové agentury UK
(doktorandi) po Grantovou agenturu České republiky, nebo i resortní agentury (NAKI).
Důležité je též dobré dokončení projektů zařazených do vnitřních výzkumných záměrů
fakulty (program Lingvistika v rámci projektu PRVOUK) a pozornost bude věnována
případným návazným plánům.
Důležitým bodem této oblasti činnosti je též spolupráce se specialisty z jiných pracovišť, a
to jak na úrovni fakultní (Ústav latinských a řeckých studií, Ústav Českého národního
korpusu, Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, Ústav teoretické a komputační lingvistiky aj.) či
univerzitní, tak i na úrovni mezinárodní. Ústav plánuje pokračovat ve spolupráci
s Ústavem srovnávací jazykovědy frankfurtské univerzity (prof. Gippert), udržet
nadstandardní vztahy s indoevropeistikou v Jeně (prof. Kümmel), hodláme dále rozvíjet
ustavených kontaktů s univerzitou ve Freiburgu. Ústav bude usilovat o navázání dalších
kontaktů, a to především se snahou rozvinout projekty již na ústavu řešené.
Tyto aktivity se též promítají do publikačních aktivit členů ústavu. Ústav vydává
mezinárodní ročenku s názvem Chatreššar.
Oblast personálního rozvoje:
Pro zajištění obou oborů, pěstovaných na ústavu (tedy srovnávací jazykověda a klínopis),
má ústav pět interních pracovníků na plný úvazek. V určitých krátkodobých časových
etapách, nutných k plynulému zabezpečení přirozené generační obměny oboru, může mít
ústav i více pracovníků. Případní další interní pracovníci mimo výše uvedené počty jsou na
ústavu zaměstnáni především na vědeckých projektech, které ústav může získat. V případě
rozšíření filologického záběru je samozřejmě nutno uvažovat i o personálním rozšíření.

Z hlediska pěstovaných oborů je nezbytné, aby na ústavu byli vždy zastoupeni odborníci
na indoevropskou srovnávací jazykovědu, semitskou srovnávací jazykovědu, filologii
chetitštiny a filologii akkadštiny. Další specializace, které jsou na ústavu možné, jsou
specializace na filologii dalších starých jazyků; důležitá je též specializace na kulturní
otázky staré Mezopotámie.
Tyto profilující specializace mohou být v případě jednotlivých členů ústavu doplněny
případnými dalšími specializacemi.
Ústav podporuje kvalifikační postupy svých členů a dbá na to, aby na ústavu působili
minimálně dva docenti či profesoři.
Výhled dalších oblastí rozvoje základní součásti
Členové ústavu zajišťují budování i provoz ústavní knihovny. Tuto knihovnu považuje
ústav za důležitou pro svůj další rozvoj. Její doplňování je v rámci ústavu koordinováno a
ústav dbá na elektronické zpracování této knihovny a udržuje její obsah přístupný na
svých webových stránkách.
Součástí ústavní knihovny je i sbírka kappadockých tabulek a dalších předmětů z
vykopávek Prof. Dr. B. Hrozného. Ústavu se podařilo začlenit tuto sbírku do celosvětové
sítě CDLI (Cuneiform Digital Library Initiative, http://cdli.ucla.edu), dle možností bude
tuto aktivitu též dále rozvíjet (byl podán projekt NAKI, zabývající se právě touto
problematikou).
V mezích možností se členové ústavu snaží též o popularizaci výsledků své činnosti na
veřejnosti.
Členové ústavu se v různé míře podílejí na administrativní a jiné činnosti, které pro ústav
vyplývají z jeho postavení v rámci základních pracovišť filozofické fakulty UK a z jeho
další činnosti (např. účast v celofakultních grémiích, např. oborové radě apod.).
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