
1 

Vědecká rada Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 

25. dubna 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 21. 3. 2019 

1.3. Pr edá ní  diplomu Ceny Jáná Páláchá:  

Mgr. Jákub Hávlí k, ábsolvent studijní ho prográmu Historicke  ve dy, oboru Klásická  árcheologie. 

Cená Jáná Páláchá bylá ude lená zá vynikájí cí  diplomovou prá ci Vývoj osídlení Baktrie v období 

helénismu.  

 

Cená Jáná Páláchá je oficiá lní  fákultní  cená, která  je ude lová ná studentu m FF UK zá vynikájí cí  

sámostátnou publikác ní  c innost, zá mimor á dny  pr í nos roc ní kove , bákálá r ske  c i diplomove  

prá ce nebo zá vy ráznou spolec enskou áktivitu zvys ují cí  prestiz  FF UK. 

2. Habilitační řízení pana PhDr. Petra Janečka, Ph.D. pro obor Etnologie  

3. Habilitační řízení paní PhDr. Pavly Chejnové, Ph.D. pro obor Český jazyk 

4. Personálie  

Na vědomí: 

4.1. Ozná mení  o ude lení  titulu Ph.D.:  

V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor De jiny 

vy tvárne ho ume ní  obhá jilá Mgr. Mártiná Bezous ková , DiS. dne 20. 3. 2019 svou disertác ní  

prá ci s ná zvem: C eske  novobárokní  sochár ství . De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Klásická  filologie obhá jil Mgr. Michál 

Ctibor dne 22. 3. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: "Quid bello Punico secundo?” 
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Pr ehodnocení  vy pove dí  trádic ne  editovány ch jáko “Quid?” v klásicky ch látinsky ch textech. 

De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Etnologie obhá jilá PhDr. Jáná 

S te pá nková  dne 26. 3. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Kolektivní  páme ť ná silne  

vyste hovány ch obyvátel: Ž ivotní  pr í be hy o druhe  sve tove  vá lce z Neveklovská. De kán 

ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor De jiny c eske  literátury á teorie 

literátury obhá jilá Mgr. Klá rá C ermochová  dne 27. 3. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Koncept ná rodní ho vers e v c eske  á záhránic ní  versologii 19. á 20. století  – otá zky, 

proble my, polemiky. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Obecná  á srovná vácí  literáturá 

(kompárátistiká) obhá jilá Mgr. Olgá Pávlová dne 4. 4. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Teorie petrifikovány ch sve tu  ná pr í kládu ántiutopicke  á dystopicke  literátury. De kán ude lil 

ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví , studijní  obor Informác ní  

ve dá obhá jil Mgr. Luká s  Porsche dne 8. 4. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Self-

publishing elektronicke  literátury. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu 

titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Práve ká  á str edove ká  

árcheologie obhá jilá Kámilá Oles  dne 15. 4. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Intertekstuálne i mityczne. Kompleksy rezydencjonálne Piásto w i Przemys lido w od 

połowy X do kon cá XI stuleciá. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul  

d o k t o r. 
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Ke schválení:  

4.2. Ná vrh U stávu informác ní ch studií  á knihovnictví  ná doplne ní  c lená do zkus ební  

komise pro BŽK á SŽŽK pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví  

(obory: Informác ní  studiá á knihovnictví , Studiá novy ch me dií ): 

Mgr. Ditá Málec ková , Ph.D. 

 

4.3. Ná vrh U stávu sve tovy ch de jin ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BŽK, SŽŽK 

á SRŽK pro studijní  prográm Historicke  ve dy (obory: Historie, Historie – evropská  

studiá, Historie – obecne  de jiny): 

Mgr. Mikulá s  Pes tá, Ph.D. 

 

4.4. Ná vrh U stávu germá nsky ch studií  ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BŽK, 

SŽŽK á SRŽK pro studijní  prográm Filologie (obor: Ne mecky  jázyk á literáturá): 

doc. Filip Chárvá t, M.A. 

 

4.5. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví , obor 

Informác ní  ve dá: 

PhDr. Jir iná S mejkálová , CSc.   

 

4.6. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Romá nske  literátury: 

PhDr. Mágdálená Ž á c ková , Ph.D. 

 

4.7. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historie, studijní  obor Historie/obecne  

de jiny; History/Generál history: 

prof. PhDr. Tomá s  Knoz, Ph.D. (Historicky  u stáv FF MUNI)   
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4.8. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor 

Iberoámerikánistiká: 

PhDr. Rádek Buben, Ph.D.  

 

4.9. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Mátemátická  

lingvistiká: 

prof. Fránçois Esván (Dipártimento di Studi Letterári, Linguistici e Compáráti, Universitá  

degli Studi di Nápoli "L'Orientále") 

 

4.10. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDŽK pro studijní  

prográm Filologie, studijní  obor Anglicky  jázyk: 

PhDr. Tomá s  Grá f, Ph.D.  

doc. Mgr. Mártin Adám, Ph.D. (KAJL, PedF MUNI) 

 

4.11. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro obhájoby disertác ní ch 

prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Anglicky  jázyk: 

Lucá Cilibrási, MA, Ph.D. 

PhDr. Tomá s  Grá f, Ph.D. 

doc. Mgr. Mártin Adám, Ph.D. (KAJL, PedF MUNI) 

doc. Mgr. Vá cláv Cvrc ek, Ph.D. 

Mgr. Micháelá Mártinková , Ph.D. (KAA, FF UP)  

 

4.12. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Klásická  árcheologie: 

doc. PhDr. Jáná Myná r ová , Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Chárvá t, DrSc. (PedF UK)  

Mgr. Jáná Már í ková  Kubková , Ph.D. (Archeologicky  u stáv AV C R) 
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4.13. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Klásická  árcheologie, studijní  obor Klásická  

árcheologie:  

doc. PhDr. Jáná Myná r ová , Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Chárvá t, DrSc. (PedF UK)  

Mgr. Jáná Már í ková  Kubková , Ph.D. (Archeologicky  u stáv AV C R) 

 

4.14. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Tránslátologie (tr í lete , 

c tyr lete  studium, ánglicke  mutáce):  

Doc. PhDr. Mártin Djovc os , PhD. (UMB Bánská  Bystricá) – A., tlumoc ení  

PhDr. Pávol S vedá, PhD. (UK Brátislává), A., tlumoc ení   

Doc. PhDr. Rádek Mály , PhD. (UP Olomouc, FSV UK) – germ., literá rní  pr eklád 

Doc. PhDr. Mártá Chromá , PhD. (PF UK) – A, prá vní  á eticke  áspekty pr ekládu á tlumoc ení .  

Lieven D’hulst , Uni Leuven (univerzá lní , zvl. de jiny; jázyky A, N, F) 

Dirk Delábástitá  (univerzá lní ; jázky A, N, F) 

Reine Meyláerts  (univerzá lní ; jázyky A, F) 

Nike Kocijánc ic  Pokorn (univerzá lní , jázyky A, F, N) 

Fránz Po chhácker , Uni Wien (jázyky A, N, Sp)   

Micháelá Wolf  Univ. Gráz, Austriá.  

Prof. Káisá Koskinen, Uni of Támpere 

Sergei Tyulenev, Durhám Univ. 

O zlem Berk Albáchten Bogázici Univ, Turkey  (jázyky A, Tur, It, N) 

Rosá Rábádá n A lvárez, Univ. Leo n, S p. (An, S p, korpusová  lingvistiká á pr eklád) 

Jekáte riná Pocholková  (MGLU Moskvá) 

Jeán-Michel Deve sá (Univ. Limoge) 

Prof. doc. PhDr. Kátárí ná Bedná rová , CSc. (SAV – UK Brátislává) 

doc. PhDr. Jáná Truhlá r ová , CSc. (SAV) 

prof. PhDr. Žuzáná Málinovská , CSc. (UK Brátislává) 

Kátrien Lievois (University of Antverp)  Universiteit Antwerpen) 

Márie Vrinát-Nikolov (INALCO Páris) 
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5. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat profesorské přednášky pana 
doc. PhDr. Františka Stellnera, Ph.D. (Katedra humanitních studií Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých Budějovicích a ÚSD FF UK) pro obor Světové 
dějiny a obecné dějiny: 

Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Pável Kládiwá, Ph.D.  Kátedrá historie, FF Ostrávská  univerzitá  
 
Členové: 
prof. Mgr. Vrátisláv Doubek, Ph.D. U stáv politologie, FF Univerzitá Kárlová 
prof. PhDr. Ždene k Jirá sek, CSc.  U stáv historicky ch ve d, Filozoficko-

pr í rodove decká  fákultá, Slezská  univerzitá  
v Opáve  

prof. PhDr. Tomá s  Knoz, Ph.D.  Historicky  u stáv, FF Másáryková univerzitá 
Prof. Dr. Thomás Wu nsch  Lehrstuhl fu r Neuere und Neueste Geschichte 

Osteuropás und seiner Kulturen, Universitá t 
Pássáu (SRN) 

 
 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 1): 
1. Tzv. osobní  vlá dá ne mecke ho cí sár e Vile má II. v letech 1888-1918. 
2. Typologizáce intronizácí  rusky ch pánovní ku  v letech 1682-1801.  
3. Srovná ní  rákouske , ruske  á pruske  dynásticke  politiky v 18. století . 
 
 

6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana Mgr. Jana Lazara, Ph.D. (Katedra romanistiky FF 
Ostravská univerzita) pro obor Románské jazyky: 

Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Jáná Krá lová , CSc.  U TRL FF UK Práhá 

Členové: 
prof. PhDr. Iváná C en ková , CSc.  U TRL FF UK Práhá 
doc. PhDr. Ondr ej Pes ek, Ph.D.  U stáv románistiky FF Jihoc eske  univerzity 

v C esky ch Bude jovicí ch 
doc. PhDr. Ján Rádimsky , Ph.D.  U stáv románistiky FF Jihoc eske  univerzity 

v C esky ch Bude jovicí ch 
doc. Mgr. Járomí r Kádlec, Dr.  Kátedrá románistiky FF Univerzity Pálácke ho 
      v Olomouci 
 
 
Návrh přednášek dle preference uchazeče (anotace v příloze č. 2): 
1. Právopisne  reformy z roku 1990 á jejich áplikáce v souc ásne  fráncouzs tine  
2. Neologismy á jejich s í r ení  v souc ásne  fráncouzs tine  
3. Anglicismy á jejich integráce ve fráncouzske m jázyce 
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7. Akreditace 

Ke schválení: 

Návrhy navazujících doktorských studijních programů projednala a doporučila Komise pro vědu na 

svém zasedání dne 22. 3. 2019. Akademický senát projednal a doporučil materiály na svém zasedání 

dne 11. 4. 2019. 

 

7.1. Návrhy studijních programů  

o návrh doktorského studijního programu Germánské a severské jazyky a 

literatury (prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), 

vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

o návrh doktorského studijního programu Germanic and Nordic Languages and 

Literatures (prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá, 

s vy ukou v ánglicke m jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

o  návrh doktorského studijního programu Germanische und skandinavische 

Sprachen und Literaturen (prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  

dobá studiá, s vy ukou v ne mecke m jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro 

ve du; 

 

7.2. Návrh na jmenování garanta studijního programu v rámci přípravy nové 

akreditace  

Název SP Typ SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Germánské a severské jazyky a 

literatury 
PhD 4 cs Prof. Mgr. Mártin Humpá l, Ph.D.  

Germanic and Nordic Languages 

and Literatures 
PhD 4 en Prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 

Germanische und skandinavische 

Sprachen und Literaturen 
PhD 4 de Prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 
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7.3. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace) 

Název SP Typ SP 
Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na odvolání 

garanta SP 

Návrh na jmenování 

garanta SP 

Egypt a Přední 

východ ve 

starověku 

Bc. 3 cs 
Prof. Mgr. Miroslav 

Bárta, Dr. 
Doc. Jiří Janák, Th.D. 

Ancient Egypt and 

the Near East 
Bc. 3 en 

Prof. Mgr. Miroslav 

Bárta, Dr. 
Doc. Jiří Janák, Th.D. 

 

 

8. Různé 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 

Anotace přednášek ke jmenovacímu řízení doc. Františka Stellnera (v pořadí dle 

preference uchazeče, které se liší od pořadí, které určilo kolegium): 

 

1. Srovnání rakouské, ruské a pruské dynastické politiky v 18. století   
 

Pr edná s ká se záme r í  ná srovná ní  role dynásticke  politiky ve vy voji ruske , pruske  á 
rákouske  monárchie (tzv. severní  dvory) v 18. století . Primá rne  se ve nuje otá zce, ják se 
lis ilá rodová , politická  á u zemní  orientáce dynásticke  politiky dány ch monárchií . V rá mci 
dí lc í ch otá zek záby vá  proble my, zdá dynástická  politiká mohlá v 18. století  pu sobit jáko 
rozhodují cí  impuls pro du lez itá  záhránic ne politická  rozhodnutí , nákolik bylá pouz itelná  
jáko prostr edek prosázová ní  reá lne  politicky ch pr edstáv v meziná rodní  á vnitr ní  politice, 
c i jestli dynástická  politiká nábí rálá jine  formy v zá vislosti ná tom, zdá ná tru ne  sede lá z ená 
c i muz . V rá mci ánály zy bylo zjis te no, z e z osmná cti sn átku , ktere  v letech 1700-1800 
uzávr eli c lenove  hábsburske ho á hábsbursko-lotrinske ho domu, bylo osm s Bourbony, á 
dá le z e ná rozdí l od Hohenzollernu  á rusky ch dynástií  nepr eváz ováli c lenove  
r í s skone mecky ch domu . Teritoriá lne  se Ví den  soustr edilá rovnome rne  ná Itá lii á 
r í s skone meckou oblást, coz  odpoví dálo hlávní m zá jmu m rákouske  záhránic ní  politiky. Že 
c trná cti mánz elství , která  bylá ve stejne  dobe  uzávr eli pr í slus ní ci rusky ch dynástií , bylo 
jedená ct se c leny r í s skone mecky ch rodu . Pruská  linie Hohenzollernu  uzávr elá ve 
zkoumáne m období  celkem 33 sn átku . Ve ts inou se jednálo o c leny r í s skone mecky ch 
dynástií  á ná rozdí l od ví den ske ho i petrohrádske ho dvorá se jednálo táke  o sn átky v rá mci 
vlástní  rodiny á vedlejs í ch linií . Prusky  dvu r jáko nejsilne js í  protestántská  mocnost v 
r í msko-ne mecke  oblásti posí lil v 18. století  dí ky sve  sn átkove  politice trvále  spojení  s 
protestántsky mi dvory v jihozá pádní m á str ední m Ne mecku, zátí mco rákousky  dvu r 
stvrdil meziná rodne  politickou orientáci ná Fráncii. Ruske mu dvoru pomohlá dynástická  
politiká demonstrovát rusko-pruske  spojenectví  z 60.-80. let.  Ve ve ts ine  pr í pádu  hrá ly ále 
sn átky c lenu  rákouske , ruske  á pruske  dynástie jen doprovodnou roli v jiz  existují cí ch 
spojenectví ch, nebo se jednálo o ápolitická  rodinná  spojení . 
 
 
2. Typologizace intronizací ruských panovníků v letech 1682-1801 

 
Pr edná s ká shrnuje vy sledky ánály zy mechánismu  pr edá vá ní  moci v ruske  r í s i od vlá dy 
Petrá I. do závráz de ní  Pávlá I. á pojmenová vá  obecne  rysy pr edá vá ní  moci. Ná sledne  
kompáruje á definuje jednotlive  typy pr evrátu  á zme n. Žá tí mto u c elem osve tluje 
fungová ní  sámode rz ávne ho politicke ho syste mu á spoluprá ce mezi jednotlivy mi sloz kámi 
stá tní  moci. Anály ze je podrobeno pátná ct zme n ná tru ne , z ní z  mimo jine  vyplynulo, z e 
dynástie neme lá silne , zdráve , vlá dy schopne  c i dospe le  muz e, z e petrovská  ve tev 
Románovcu  me lá vz dy pokrevní ho muz ske ho c lená, zátí mco v ivánovske  ve tvi byly v letech 
1696-1740 jen pr í slus nice z enske ho pohláví , áni z e ve ts iná rusky ch pánovnic neme lá 
mánz elá. Ve nuje se otá zce, zdá á pr í pádne  do jáke  mí ry byly zme ny ná ruske m tru ne  á v 
centru politicke  moci ovlivne ny modernizácí  á kulturní m tránsferem, c i zdá se ná první m 
mí ste  jednálo o kontinuá lní  vy voj, tedy rozví jení  zkus eností  z období  pr ed petrovsky mi 
reformámi. Pr i intronizácí ch se projevoválá nestábilitá nejvys s í  moci, zápr í c ine ná  spory o 
modernizáci zeme , du sledky petrovsky ch reforem i spory v dynástii.  V 18. století  se pro 
zpu sob, ják se v Rusku me nili monárchove , nejc áste ji pouz í vál vy ráz „pálá cová  revoluce“, 
áutor ále pouz í vá  termí n „pálá cove  pr evráty“.   
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3. Tzv. osobní vláda německého císaře Viléma II. v letech 1888-1918 
 

Pr edná s ká ánályzuje vlá dní  styl ne mecke ho cí sár ství  ná pr elomu 19. á 20. století , 
konkre tne  reá lny  vliv poslední ho ne mecke ho cí sár e á pruske ho krá le Vile má II. ná vnitr ní  
i záhránic ní  politiku. Nejdr í ve se záby vá  „osobní  vlá dou“ jáko dobovy m termí nem, ktery  
byl vní má n jáko popis reá lne  politicke  situáce. Pote  interpretuje á popisuje rozsá hlou á 
dodnes neuzávr enou diskusi  - pr edevs í m ne mecke  á ánglo-sáske  historiográfie  - o 
u stávní ch pome rech ne mecke  r í s e á o vy kládu vlá dní ho stylu Vile má II. Pr edná s ká 
seznámuje s vy sledkem ánály zy politicke  pozice Vile má II. á jeho vlivu ná ne meckou 
politiku, ktery  oznác uje zá cháoticky , nesoustávny  á zhoubny . „Osobní  vlá dá“ ve smyslu 
ábsolutisticke ho syste mu se nemohlá v Ne mecku ná pr elomu století  uplátnit, neboť zde 
existovál konstituc ní  syste m, v ne mz  byl monárchá u zce spját s r í s sky m káncle r em, 
stá tní mi tájemní ky i prusky mi ministry. Pro existenci „osobní  vlá dy“ v ábsolutisticke m 
smyslu se nevytvor ily spolec enske  podmí nky, áni osobní  vlástnosti c i schopnosti Vile má 
II. neumoz n ovály ták specifickou vlá dní  formu. Žáhránic ní  politiku od pr elomu 19. á 20. 
století  zá sádní m zpu sobem neovlivn ovál. Be hem sve  vlá dy cí sár  nepr ispe l k ozdráve ní  c i 
zleps ení  politicke ho klimátu, brá nil modernizáci sprá vy i demokrátizáci spolec nosti ták 
dlouho á nebyl schopen záchrá nit v roce 1918 zrus ení  monárchie á vyhlá s ení  republiky. 
 
 
 
 
Příloha č. 2 

Anotace přednášek k habilitačnímu řízení Mgr. Jana Lazara, Ph.D. (v pořadí dle 

preference uchazeče): 

 
1. Pravopisné reformy z roku 1990 a jejich aplikace v současné francouzštině 

 
Táto pr edná s ká ze záby vá  právopisny mi reformámi, ktere  byly v roce 1990 doporuc eny 
Fráncouzskou ákádemií  k uz í vá ní . V u vodu se záme r í m ná obecne  pr edstávení  reformy á 
jejich zá kládní ch principu . Ná sledovát pák pák bude ánály zá jednotlivy ch právopisny ch 
reforem á zámys lení  se nád jejich nutností  á potr ebností . Ve sve m pr ehledu bych táke  rá d 
zmí nil i právopisne  reformy, ktere  byly ápliková ny v pr edes ly ch letech á vedly k souc ásne  
reforme . V zá ve ru pák pr ejdu k interpretáci zí skány ch vy sledku  ná zá kláde  ánály zy 
jázykove ho korpusu. My m hlávní m cí lem bude zjistit, do jáke  mí ry jsou jednotlive  reformy 
skutec ne  ápliková ny á ják je jejich áplikáce vní má ná z pohledu rodily ch mluvc í ch.  
 
 
2. Neologismy a jejich šíření v současné francouzštině 
 
Táto pr edná s ká se ve nuje neologismu m á jejich s í r ení  v dnes ní  fráncouzs tine . V u vodu se 
záme r í m ná obecnou definici neologismu á jeho pojetí  v souc ásne  fráncouzske  lingvistice.  
Ná sledovát pák bude pr edstávení  typologie neologismu  (zejme ná tzv. mátrice 
interne/externe). Žvlá s tní  pozornost pák bude ve nová ná zejme ná koncepci neologismu, 
kterou rozprácovál prof. Jeán-Fráncois Sábláyrolles. V zá ve ru pák pr ejdu k interpretáci 
zí skány ch vy sledku  ná zá kláde  ánály zy jázykove ho korpusu. Be hem pr edná s ky bych rá d 
prezentovál detáilní  ánály zu vybrány ch konkre tní ch neologismu , ktere  byly zkoumá ny v 
rá mci projektu EMPNEO (Emprunts ne ologiques).  
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3. Anglicismy a jejich integrace ve francouzském jazyce 
 

Táto pr edná s ká se ve nuje ánglicismu m á jejich integráci v rá mci fráncouzske ho jázyká.  Je 
nezpochybnitelnou skutec ností , z e ánglic tiná se stálá jázykem meziná rodní  komunikáce á 
vy rázne  ovlivn uje slovní  zá sobu nejen fráncouzske ho jázyká, ále i mnohá dáls í ch. V u vodu 
nás í  pr edná s ky bych  rá d definovál termí n ánglicismus á záme r il se ná jeho zá kládní  
chárákteristiky á pojetí  ve fráncouzske  lingvistice. Ná sledovát pák bude pr edstávení  
nejc áste js í ch ánglicismu , ktere  pronikájí  do souc ásne  fráncouzs tiny. Rá d bych táke  
pr ipomenul  áktivity Fráncouzske  ákádemie á dáls í ch institucí , ktere  se snáz í  zábrá nit 
proniká ní  ánglicismu  do souc ásne  fráncouzs tiny. Žá ve r pr edná s ky bude ve nová n 
pr edstávení  vybrány ch ánglicismu  á ánály ze jejich integráce. 
 

 
 


