A-I – Základní údaje o žádosti o akreditaci

Název vysoké školy:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Název součásti vysoké školy: Filozofická fakulta

Obor řízení:

Románské jazyky

Typ řízení:

Habilitační řízení – řízení ke jmenování
profesorem

Schvalující orgán:

Vědecká rada FF JU, Vědecká rada JU

Datum schválení žádosti:
Odkaz na elektronickou podobu žádosti:
Odkaz na relevantní vnitřní předpisy:
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/vnitrni-predpisy-b/pdf-soubory/statutff-ju.pdf
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/vnitrni-predpisy-b/pdf-soubory/radhabilitacniho-rizeni-a-rizeni-ke-jmenovani-profesorem.pdf
http://www.ff.jcu.cz/veda-a-vyzkum/habilitacni-rizeni-1
Odkaz na údaje o zahájených a uskutečněných řízeních:
http://www.jcu.cz/o-univerzite/uredni-deska/habilitacni-rizeni-na-ju-v-roce2014.docx
http://www.ff.jcu.cz/veda-a-vyzkum/habilitacni-rizeni-1

B-I – Charakteristika oboru řízení
Vysoká škola

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Součást vysoké školy

Filozofická fakulta

Název oboru řízení

Románské jazyky

Typ oboru řízení

Habilitační řízení

Charakteristika a vymezení oboru řízení
Oblast vzdělávání: Filologie
Obor Románské jazyky patří na českých univerzitách k tradičně etablovaným filologickým oborům. Na Filozofické
fakultě JU navazuje na stejnojmenný doktorský studijní program a zaměřuje se na synchronní i diachronní bádání
v oblasti lingvistiky románských jazyků, konkrétně francouzštiny, španělštiny a italštiny, a to jak samostatně, tak i
v kontrastivní perspektivě vzhledem k češtině.
Románská filologie se na Jihočeské univerzitě dynamicky rozvíjí od počátku 90. let minulého století, nejprve jako
filologie francouzská a španělská, od roku 2008 i filologie italská. Doktorský studijní program Románské jazyky
byl akreditován v roce 2013 poté, kdy se habilitovali klíčoví pracovníci střední generace (doc. Aurová, doc. Pešek,
doc. Radimský). O akreditaci habilitačního řízení dosud Jihočeská univerzita nežádala.
Související oblast výzkumu zahrnuje všechny tři zmíněné románské jazyky a soustředí se především na analýzu
textových vztahů v rámci diskurzu (doc. Aurová, doc. Pešek), na slovotvorbu (doc. Radimský) a na terminologickou
i terminografickou analýzu právního jazyka (dr. Pešková, dr. Petrů, doc. Radimský). Na metodologické rovině je
společným jmenovatelem snaha o využití prostředků, které nabízí současná korpusová a komputační lingvistika.
Výzkum v oblasti románských jazyků odpovídá vědecké a publikační strategii Ústavu romanistiky Filozofické
fakulty JU a je podpořen také institucionálně prostřednictvím výzkumného centra Teorie, metody a modely
v současném jazykovědném výzkumu (zřízeno od r. 2019), a dále především řadou externích grantů. Od r. 2013 bylo
na Ústavu romanistiky FF JU řešeno 6 grantů GAČR (z toho 4 granty lingvistické), což je v národním kontextu
ojedinělé.
Na Filozofické fakultě JU jsou akreditovány další dva obory habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování
profesorem, a sice České dějiny a Teorie a dějiny novější české literatury. Všechny obory spojuje okrajově zejm.
vazba k dějinám kultury, nicméně jsou vymezeny a specifikovány rozdílným badatelským zaměřením i předmětem
studia. Požadavky na habilitační řízení jsou pro všechny obory shodně vymezeny v Řádu habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem FF JU v Českých Budějovicích. Daný řád je v souladu se zákonem č. 111/1989
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.
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C-I – Požadavky na uchazeče o habilitační řízení/řízení ke jmenování profesorem
Vysoká škola

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Součást vysoké školy

Filozofická fakulta

Název oboru řízení

Románské jazyky

Schvalující orgán

Vědecká rada FF JU, Akademický senát FF JU

Schváleno dne

2. 11. 2017, 9. 11. 2017

Účinnost od

1. 12. 2017

Požadavky kladené na uchazeče habilitačního řízení
Rámcové požadavky na uchazeče habilitačního řízení odpovídají Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který schválil Akademický senát
FF JU dne 9. 11. 2017 s účinností od 1. 12. 2017, a dále Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který schválil Akademický senát JU dne 18. 9. 2016 a
je registrován MŠMT s účinností ke dni 10. 11. 2016.
Na tento řád navazuje metodický pokyn JU č. 1/2019, schválený a vydaný rektorem JU s účinností od 1. 1. 2020.
Tyto materiály jsou dostupné zde:
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/vnitrni-predpisy-b/pdf-soubory/rad-habilitacniho-rizeni-a-rizeni-kejmenovani-profesorem.pdf
http://www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni
V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její
obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě
hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Habilitační řízení je otevřeno i pro uchazeče
z jiných vědeckých pracovišť mimo JU. Požadavky kladené na uchazeče habilitačního řízení reflektují standardy
habilitačního řízení uvedené v zákoně o vysokých školách a oborů habilitačního řízení uskutečňovaných na FF JU.
Minimální požadavky kladené na uchazeče habilitačního řízení
Odborné monografie
Kapitoly v odborných monografiích a články v odborných periodikách
 z toho články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech
 a články v domácích recenzovaných odborných časopisech
Souvislá pedagogická praxe na VŠ (celosemestrální výuka)
Obhájené bakalářské/diplomové práce, které uchazeč vedl
Soupis citací (s výjimkou autocitací)
Přednášky na zahraničních konferencích a univerzitách/vědeckých institucích
Grantové projekty, u nichž byl uchazeč (spolu)řešitelem či členem týmu
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1 (kromě hab. práce)
20
3
10
3 roky
3
10
3
2

Požadavky kladené na uchazeče řízení ke jmenování profesorem
Nerelevantní
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D-I – Související vědecká nebo umělecká činnost
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Přehled řešených grantů a projektů souvisejících s oborem řízení
Řešitel/spoluřešitel

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou nebo Zdroj Období
uměleckou činnost související s oborem řízení
doc. Mgr. Miroslava
Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině:
B-GAČR 2017Aurová, Ph.D.
komparativní textová analýza aktualizátorů a ostatních
2019
souvisejících prvků
doc. PhDr. Jan Radimský,
Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštině
B-GAČR 2017Ph.D.
2019
PhDr. Josef Prokop, Ph.D.
Jehan de Nostradame a jeho fabulace v Životech slavných a
B-GAČR 2016starých provensálských básníků
2018
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Geneze výkladového diskurzu ve staré a střední francouzštině: B-GAČR 2014Ph.D.
aspekty textové strukturace v překladech latinských naučných
2016
spisů
doc. PhDr. Jan Radimský,
Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině
B-GAČR 2013Ph.D.
2015
Přehled o nejvýznamnější publikační a další vědecké nebo umělecké činnosti s mezinárodním rozsahem
AUROVÁ, Miroslava (2016), El orden de palabras y el dinamismo comunicativo: una contribución al estudio
contrastivo del español y checo, Hermenéus, Revista de Traducción e Interpretación,18, str. 27-58. ISSN 11397489, IF 0,103.
AUROVÁ, Miroslava (2016), La perspectiva funcional de la oración (PFO) en la traducción: Paradigmas e
instrucciones selectivas. Mutatis Mutandis, 9, 2, str. 383-400. ISSN 2011799X, 18 stran. IF 0,100.
PEŠEK, Ondřej (2013), Relations argumentatives et relations thématiques – la perspective fonctionnelle des
structures causales dans les textes de Chrétien de Troyes, Verbum, XXXV N° 1-2, Nancy, Presses Universitaires de
Nancy, str. 67- 87, ISSN 0182-5887.
PEŠEK, Ondřej (2016), La culture de la langue selon Vilém Mathesius - principes et conséquences d’une approche
structurale et fonctionnelle globale, La Linguistique, 52/1 p. 5-19, Paris, PUF, ISSN 0075-966X.
PEŠEK, Ondřej (2017), La « Rectorique de Cyceron » traduite par Jean d'Antioche : organisation du texte et son
marquage. Études de linguistique textuelle diachronique. Jihočeská univerzita, edice Epistémé, České Budějovice,
243 stran, ISBN 978-80-7394-665-4.
PEŠEK, Ondřej (2018), Les organisateurs textuels dans les traductions françaises médiévales: le marqueur d’autre
part, In: Driss Ablali, Guy Achard-Bayle, Sandrine Reboul-Touré, Malika Temmar (éds.), Texte et discours en
confrontation dans l’espace européen, Peter Lang: Bern (Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford,
Wien), str. 285-304.
RADIMSKÝ, Jan (2006), Les composés italiens actuels. Cellule de recherche en linguistique, Paris, 270 s. ISBN 29526027-0-0.
RADIMSKÝ, Jan (2015), Noun+Noun Compounds in Italian. A corpus-based study. Jihočeská univerzita, edice
Epistémé, České Budějovice, 387 s., ISBN 978-80-7394-551-0.
RADIMSKÝ, Jan (2018), Does French have verbal-nexus Noun+Noun compounds? Linguisticae Investigationes,
41:2, John Benjamins, Amsterdam, p. 214-224.
RADIMSKÝ, Jan (2018), Inflection of binominal ATAP compounds in French and Italian: a paradigmatic account.
Lingue e linguaggio, XVII. 2, Mulino, Bologna, p. 261-272.

Tento přehled zahrnuje pouze 10 nejvýznamnějších výstupů s mezinárodním přesahem.
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Informace o dalším zapojení vysoké školy do mezinárodní spolupráce související s oborem řízení
V oblasti jazykovědného výzkumu si garantující Ústav romanistiky FF JU vybudoval funkční a stabilní síť
zahraničních spolupracovníků, angažmá zahraničních kolegů je podepřeno konkrétními publikačními výstupy, jež
jsou výsledkem společných vědecko-výzkumných aktivit. Mezi zahraniční institucionální partnery patří především
Université Paris Descartes (Paříž, Francie), Université de Lorraine (Metz / Nancy, Francie), Università cattolica del
Sacro cuore (Milán, Itálie), Universidad de Salamanca (Salamanca, Španělsko). V odpovídajícím programu
doktorského studia jsou některé práce realizovány pod dvojím vedením (co-tutelle), a to jednak ve spolupráci
s Université Paris-Sorbonne, jednak ve spolupráci s Université de Lorraine. Společně s Université de Lorraine
probíhají pravidelné doktorské semináře.
Ve spolupráci se svými institucionálními partnery pořádal či spolupořádal Ústav romanistiky FF JU následující
mezinárodní konference:
Simulatio et Dissimulatio: Mezinárodní literární konference na téma předstírání a zastírání v literatuře. (6. 4. - 7. 4.
2017)
Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE: traduire et interpréter dans la diversité: Intenzivní studijní
program pořádaný jako výstup projektu tzv. Strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ „Systèmes
juridiques et droit des entreprises dans l´UE : traduire et interpréter dans la diversité“. (1. 2. - 12. 2. 2016)
III Jornadas sobre Hispanismo, Educación y Cultura Digital: Přednáškový cyklus českých a španělských odborníků
z oblasti španělského jazyka, literatury a kultury, konaný v rámci Dnů španělské kultury v Českých Budějovicích.
(30. 3. - 31. 3. 2016)
XXe École doctorale francophone (section linguistique, traductologique et didactique): 20. frankofonní doktorská
škola, spolupořádaná sdružením Gallica, s účastí českých, polských, maďarských a slovenských doktorandů a
profesorů. Lingvisticky, traduktologicky a didakticky orientovaná. Téma: „Nouveaux paradigmes, méthodes et
outils“. (22. 9. - 24. 9. 2016)
„NOOJ 2016“ - 13. ročník mezinárodní konference: Mezinárodní lingvistická konference zaměřená na
informatický nástroj lingvistického výzkumu NOOJ. Pořádáno ve spolupráci s Université de Franche-Comté v
Besançonu a The NOOJ association. (9. - 11. 6. 2016)
II Jornadas sobre Hispanismo, Edición y Cultura Digital: Přednáškový cyklus českých a španělských odborníků z
oblasti španělského jazyka, literatury a kultury, konaný v rámci Dnů španělské kultury v Českých Budějovicích.
(23. 4. - 24. 4. 2015)
Usage, norme et codification à l’âge des corpus informatisés: 5. mezinárodní kolokvium v rámci cyklu „Théories
et concepts du Cercle linguistique de Prague au seuil du XXIe siècle“. (11. 6. - 12. 6. 2014)
„Al pie de la(s) letra(s)“ – Encuentro de hispanistas: Setkání hispanistů 2014 v Českých Budějovicích. (17. - 18.
10. 2014)
31ème Colloque international sur le Lexique et la Grammaire: 31. konference z cyklu mezinárodních konferencí,
které od r. 1981 každoročně pořádají pokračovatelé významného francouzského lingvisty Maurice Grosse. (19. 22. 9. 2012)
Perspective fonctionnelle de la phrase: L'apport du Cercle linguistique de Prague – Konference k myšlenkovému
odkazu Pražské lingvistické školy, Université de Lorraine-ATILF-CREM, Nancy, Francie. (24. - 25. 10. 2012).
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E-I – Související doktorský studijní program
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Název doktorského studijního programu odpovídajícího oboru řízení
Románské jazyky 7310V 127
Uskutečňován od
Akademický rok

2013/2014
Počet zapsaných studentů

Uskutečňován do
Počet úspěšných absolventů

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

3
4
1
3
0
1
0

1
1

P
Počet neúspěšných
studentů
2
3
2

1

Název doktorského studijního programu odpovídajícího oboru řízení
Románské jazyky P0231D090012
Uskutečňován od
Akademický rok

2019/2020
Počet zapsaných studentů

2019/2020
2020/2021

5
1

Uskutečňován do
Počet úspěšných absolventů

7

P
Počet neúspěšných
studentů
1

F-I – Přehled akademických pracovníků zajišťujících obor řízení
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název oboru řízení
Příjmení, jméno
Aurová, Miroslava
Pešek, Ondřej
Radimský, Jan

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta
Románské jazyky
Akademické tituly
Doc. Mgr., Ph.D.
Doc. PhDr., Ph.D.
Doc. PhDr., Ph.D.

Rok narození
1975
1976
1976

F-II – Přehled akademických pracovníků s perspektivou habilitace
Příjmení, jméno

Akademické tituly

Rok narození

Pešková, Jana
Petrů, Ivo
Ripamonti, Fabio
Šmídová Markéta

PhDr., Ph.D.
JUDr. Mgr., Ph.D.
Dott., Ph.D.
Mgr., Ph.D.

1975
1977
1975
1989

Rok zahájení
habilitačního řízení
2022/2023
2028
2028
2028

F-III – Členové vědecké/umělecké rady vysoké školy
Příjmení, jméno

Akademické tituly

Považován za významného
odborníka v oboru

Pelán, Jiří

Prof. PhDr., Ph.D.

Pešek, Ondřej

Doc. PhDr., Ph.D.

dějiny italské literatury, dějiny české
literatury, komparatistika
románské jazyky, francouzská
lingvistika, obecná lingvistika

Odkaz na úplné složení vědecké/umělecké rady
vysoké školy

http://www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/vedecka-radaju/clenove

F-IV – Členové vědecké/umělecké rady součásti vysoké školy
Příjmení, jméno

Akademické tituly

Štichauer, Pavel

Doc. Mgr., Ph.D.

Považován za významného
odborníka v oboru

románské jazyky, italská lingvistika,
obecná lingvistika
Radimský, Jan
Doc. PhDr., Ph.D.
románské jazyky, francouzská a
italská
lingvistika,
obecná
lingvistika
Pešek, Ondřej
Doc. PhDr., Ph.D.
románské jazyky, francouzská
lingvistika, obecná lingvistika
Pelán, Jiří
Prof. PhDr., Ph.D.
dějiny italské literatury, dějiny
české literatury, komparatistika
http://www.ff.jcu.cz/veda-a-vyzkum/vedecka-radaOdkaz na úplné složení vědecké/umělecké rady
1/copy_of_slozeni-vedecke-rady
součásti vysoké školy
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Miroslava Aurová
Tituly
pp.
40
Rok narození
1975
typ vztahu k VŠ
rozsah
pp.
40
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu

Doc. Mgr., Ph.D.
N
do kdy
N
do kdy
rozsah

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2018: jmenována docentkou pro obor Hispanistika na FF UK v Praze
2005: Doktorské studium, Obecná lingvistika – typologie, FF UK v Praze
1999: Učitelství pro SŠ, španělština – latina, PF JU v Českých Budějovicích
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2008 - dosud: Ústav romanistiky, FF JU v Českých Budějovicích, odborná asistentka, vedoucí oddělení španělské
filologie
2002 - 2007: Katedra romanistiky, PF JU v Českých Budějovicích, odborná asistentka
1999 - 2001: Katedra klasické filologie, PF JU v Českých Budějovicích, asistentka
Obor habilitačního řízení
Hispanistika
Obor
řízení
profesorem

Rok udělení hodnosti

2018
k jmenování Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
FF UK Praha
WOS Scopus ostatní
Řízení konáno na 5
0
28
VŠ

Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Vedení BP (50), DP (55), oponentura diss. prací (9x), oponentura habilitace (1x).
Garant oboru (Španělský jazyk pro vzdělávání se zaměřením na střední školy).
Vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací.
Garant a vyučující v předmětech obecné a španělské lingvistiky (např. Current Trends in Linguistics, Syntax I a II,
Vývoj a historie španělského jazyka, Lexikologie a sémantika španělštiny, Fonetika a fonologie španělštiny).
Člen a předseda komisí SZZ pro obory španělský jazyk a literatura.
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
Monografie:
AUROVÁ, M. (2017), Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově lingvistický přístup. České
Budějovice, Jihočeská univerzita, edice Epistémé 2017.
Odborné články a studie:
AUROVÁ, M. (2019), Análisis contrastivo en la enseñanza de la traducción el caso de las «partículas» . In Cristina
Carrasco, María Cantarero Muñoz, Coral Díez Carbajo (eds.): Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato,
fundamentos y aplicaciones. Universidad de Salamanca, str. 55 - 64.
AUROVÁ, M. (2018), La posición y la pespectiva de los actualizadores en la perspectiva contrastiva – análisis de
textos traducidos (checo – español). Romanistica Comeniana, 1 (2018), str. 3-16.
AUROVÁ, M. (2016), El orden de palabras y el dinamismo comunicativo: una contribución al estudio contrastivo
del español y checo. Hermenéus. Revista de Traducción e Interpretación, 18, str. 27-58.
AUROVÁ, M. (2016), La perspectiva funcional de la oración (PFO) en la traducción: Paradigmas e instrucciones
selectivas. Mutatis Mutandis, 9, 2, str. 383-400.
Působení v zahraničí

Podpis

datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Jiří Pelán
Tituly
Rok narození
1950
rozsah
člen VR
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Praha
pp.

Prof. PhDr., Ph.D.
do kdy
do kdy
rozsah
40

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2008 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Ph.D., v oboru románská literatura)
1974 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (PhDr.)
1973 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor francouzština – italština, komparatistik
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2017 - dosud: ÚRS FF UK Praha, oddělení italianistky, profesor
2000 - 2017: ÚRS FF UK Praha, oddělení italianistky, docent, vedoucí oddělení
1991 - 2000: ÚRS FF UK Praha, oddělení italianistky, odborný asistent, vedoucí oddělení
1990 - 1991: Nakladatelství Odeon, Praha, šéfredaktor
1975 - 1990: Nakladatelství Odeon, Praha, redaktor
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
Italská literatura
2000
FFUK
WOS Scopus ostatní
Obor
řízení
k jmenování Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na 26
6
265
profesorem
VŠ
Dějiny novější české literatury
2017
JU
Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Vedené (obhájené) disertační práce: 12
Členství v oborových radách doktorského studijního programu:
dosud: člen Oborové rady DS Románské literatury při ÚRS FF UK Praha.
dosud: člen Oborové rady DS Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) FF UK Praha.
dosud člen Oborové rady DS Teorie a dějiny novější české literatury (FF JU v Českých Budějovicích)
Garant:
1999 - 2015: Filologie navazující - oborový garant
2014 - 2020: Filologie navazující - oborový garant
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
PELÁN, J. - V. Černý (eds.) (2020), Italská renesanční literatura I.II, Praha: Karolinum.
Kompletní publikační činnost viz: https://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/italstina/jiri-pelan/
PELÁN, J. (2019), Bohumil Hrabal. A Full-lenght Portrait. Praha: Karolinum.
PELÁN, J. (2017), D’Annunzio: Poet of paradox. In: Dusk and dawn. Literature between two centuries. Voldřichová,
Beránková, E., Grauová, Š. (ed.): Praha: Filozofická fakulta, s. 353-385.
PELÁN, J. (2017), Klasicismus: geneze a vývoj. In: Tureček, D., Zajac, P. (eds.): Český a slovenský literární
klasicismus. Brno: Host.
Působení v zahraničí
10-12/1989: překladatelské stipendium, Centre du Livre, Paříž
03-06/2002: vědecké stipendium, Maison des Sciences de l´homme, Paříž
04-05/2006: vědecké stipendium, Maison des Sciences de l´homme, Paříž
03-04/ 2009: Udine, Università degli Studi, přednáškový pobyt
Přednášky, konference:
Řím, Udine, Siena, Turín, Pisa, Florencie, Catanzaro, Paříž, Lisabon, Wolfenbüttel, Varšava, Bukurešť, Bratislava
Podpis

datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Ondřej Pešek
Tituly
pp.
40
Rok narození
1976
typ vztahu k VŠ
rozsah
pp.
40
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu

Doc. PhDr., Ph.D.
N
do kdy
N
do kdy
rozsah

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2012: jmenován docentem pro obor Románské jazyky na FF UK v Praze
2009: FF MU v Brně rigorózní řízení PhDr. - obor francouzský jazyk a literatura
2000 - 2005: FF MU v Brně - doktorské studium Ph.D. - obor románská jazykověda
1994 - 1999: PF JU v Č. Budějovicích-magisterské studium: obor francouzský jazyk-latinský jazyk, učitelství pro
SŠ
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2019 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, děkan
2013 - 2019: FF JU v Českých Budějovicích, proděkan pro studium
2010 - 2019: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, ředitel
2008 - 2010: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, odborný asistent
1999 - 2007: PF JU v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky, odborný asistent
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
Románské jazyky
2012
FF UK Praha
WOS Scopus ostatní
Obor
řízení
k jmenování Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na 12
4
71
profesorem
VŠ
Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Garant navazujícího magisterského programu Románská filologie.
Garant doktorského studijního programu Románské jazyky.
Školitel studentů v doktorském studiu (1 práce obhájená, 3 vedené).
Vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací (40 obhájených BP, 28 obhájených DP).
Garant a vyučující v předmětech obecné a francouzské lingvistiky (např. Základy obecné lingvistiky, Teorie Pražské
školy, Syntax I a II, Vývoj a historie francouzského jazyka, Textová lingvistika)
Člen a předseda komisí SZZ pro obory francouzský jazyk a literatura.
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
PEŠEK, O. (2019), Korpusy a významové struktury: komputační sonda do textů moderního českého
jazykovědného myšlení, In: Vladimír Papoušek a kol., Pokušení neviditelného – Myšlení moderny, Praha:
Akropolis, str. 144-181.
PEŠEK, O. (2018), Les organisateurs textuels dans les traductions françaises médiévales: le marqueur d’autre part,
In: Driss Ablali, Guy Achard-Bayle, Sandrine Reboul-Touré, Malika Temmar (éds.), Texte et discours en
confrontation dans l’espace européen, Peter Lang: Bern (Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York,
Oxford, Wien), str. 285-304.
PEŠEK, O. (2017), La « Rectorique de Cyceron » traduite par Jean d’Antioche : organisation du texte et son
marquage. Études de linguistique textuelle diachronique. České Budějovice, Jihočeská univerzita, edice Epistémé,
243 stran, (100%).
PEŠEK, O. (2017), La structuration du discours démonstratif en ancien français – les procédés de topicalisation
dans la traduction du De inventione de Cicéron, In: Sophie Prévost & Benjamin Fagard (éds.), Le français en
diachronie. Dépendances syntaxiques, morphosyntaxe verbale, grammaticalisation, Bern (Berlin, Bruxelles,
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien), Peter Lang, str. 109 – 132.
PEŠEK, O. (2016), La culture de la langue selon Vilém Mathesius – principes et conséquences d’une approche
structurale et fonctionnelle globale. La Linguistique, 52/1 str. 5-19, Paris, PUF.
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Působení v zahraničí
srpen 2010
vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et
Sociales - Sorbonne
červen-srpen 2004
vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et
Sociales - Sorbonne
červen-srpen 2003
vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et
Sociales - Sorbonne
listopad-prosinec 2001 studijní pobyt na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales Sorbonne
červenec 2000
stáž na univerzitě v Caen
Podpis
datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Jana Pešková
Tituly
pp.
40
Rok narození
1975
rozsah
do kdy
pp.
40
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
do kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu rozsah

N
N

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2011: Rigorózní řízení, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Studijní program: Filologie Románské jazyky. PhDr.
2006: Doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Studijní program: Filologie Románské jazyky. Ph.D.
1999: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů pro SŠ, španělština - latina
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2008 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, odborná asistentka
2010 - 2013: mateřská a rodičovská dovolená
2006 - 2008: mateřská a rodičovská dovolená
2002 - 2007: PF JU v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky, odborná asistentka
1999 - 2002: Státní jazyková škola Tábor, Jazyková škola AGE České Budějovice (výuka španělštiny)
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
WOS Scopus ostatní
Obor
řízení
k jmenování Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na
0
6
profesorem
VŠ
Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Vedení BP (30), DP (20), oponentura dis. prací (5x, z toho 4x na zahraniční univerzitě).
Garant oboru (Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod).
Školitel studentů v doktorském studiu (2 vedené práce).
Vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací.
Garant a vyučující v předmětech španělské a aplikované lingvistiky (např. Morfosyntax I-III, Lingvistika odborného
jazyka, Textová lingvistika, Odborný překlad, Právní terminologie, Kontrastivní lingvistika češtiny a španělštiny).
Člen komisí SZZ pro obory Španělský jazyk a literatura, Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod,
Překladatelství španělského a anglického jazyka.
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
PEŠKOVÁ, J. (2019), El corpus como herramienta para investigar rasgos específicos de los textos traducidos: el
empobrecimiento léxico. In Cristina Carrasco, María Cantarero Muñoz, Coral Díez Carbajo (eds.): Traducción y
sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones. Ediciones Universidad de Salamanca, Colección
Aquilafuente: 265, 2019, str. 351-358.
PEŠKOVÁ, J. (2018), Kontrastivní analýza vybraných významů povahy slovesného děje v češtině a ve španělštině.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Epistémé. Theoria ISBN 978-80-7394-717-0; 159 str.
PEŠKOVÁ, J. (2018), ¿Qué complica el estudio de la aspectualidad en las lenguas checa y española? Aproximación
contrastiva a los aspectos y las Aktionsarten. In Hernández Socas, E., Batista Rodríguez J.J., Sinner C. (eds.)
Clases y categorías lingüísticas en contraste. Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin
2018, s. 117-134. ISSN 1436-1914.
PEŠKOVÁ, J. (2018), K překladu českých významů povahy slovesného děje: aplikace myšlenek Jiřího
Levého. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2, 2018, Univerzita Karlova, str. 129-140. ISSN 0567-8269.
PEŠKOVÁ, J. (2015), Problemas de la traducción de textos de contenido jurídico: búsqueda de los equivalentes más
apropiados. Revista Hikma n.º 14, Universidad de Córdoba, str. 127-140. ISSN 1579-9794.
Působení v zahraničí
1. 7. 2004 - 31. 8. 2004: Španělsko (Madrid): odborná stáž pro hispanisty (MAE- AECI)
1. 7. 2003 - 31. 8. 2003: Španělsko (Madrid): odborná stáž pro pedagogy a překladatele (MAE-AECI)
Podpis

datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Ivo Petrů
Tituly
pp.
40
Rok narození
1977
rozsah
pp.
40
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu

JUDr. Mgr., Ph.D.
N
do kdy
N
do kdy
rozsah

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2009: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium – studijní program: Teoretické právní vědy, obor:
Veřejné právo I (ústavní právo, evropské právo, mezinárodní právo veřejné)
2003: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium - obor: Právo
2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium - obor: Francouzský jazyk a literatura
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od r. 2019 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, vedoucí oddělení francouzské filologie
1/2008 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, odborný asistent
10/2005 - 12/2007: PF JU v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky, odborný asistent
03/2004 - 09/2005: Advokátní koncipient v advokátní kanceláři Gide, Loyrette, Nouel
11/2003 - 02/2004: Správní rada na Ministerstvu vnitra ČR, odbor Mezinárodní spolupráce a evropské integrace
Obor habilitačního řízení
Obor
řízení
profesorem

Rok udělení hodnosti

k jmenování Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
WOS Scopus ostatní
Řízení konáno na
8
VŠ

Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Vedení bakalářských a diplomových prací (136 celkem).
Garant studijního programu Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod.
Garant a vyučující v předmětech aplikované lingvistiky a v právních předmětech (např. Právní francouzština,
Obchodní francouzština, Odborný překlad, Právní terminologie; Úvod do českého práva, Obchodní právo, Evropské
právo).
Člen komisí SZZ pro obory Francouzský jazyk a literatura, Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod.
Lektor na akcích Komory soudních tlumočníků.
Předseda maturitních komisí na dvojjazyčném česko-francouzském gymnáziu PdC v Táboře.
Předseda Alliance française de Bohême du Sud.
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
PETRŮ, I. (2017), Les normes dans la traduction des textes juridiques européens : du français vers le tchèque.
Usage, norme et codification, Louvain-la-Neuve, EME Éditions, s. 195-204.
PETRŮ, I. (2016), La traduction juridique : entre équivalence fonctionnelle et équivalence formelle. Études
romanes de Brno, Vol. 37, Num. 2, s. 177-189.
PETRŮ, I. (2015), Codification de la terminologie juridique dans les définitions légales. Echo des études romanes,
Vol. XI / Num. 1, s. 125-135.
Působení v zahraničí
2012 - 2014: výukové pobyty na Université de Bretagne Sud (Francie) – zajištění předmětu Instituce Evropské unie
10/2001 - 06/2002: studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Paris II – Panthéon-Assas (Francie)
Podpis

datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Jan Radimský
Tituly
pp.
40
Rok narození
1976
typ vztahu k VŠ
rozsah
pp.
40
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu

Doc. PhDr., Ph.D.
N
do kdy
N
do kdy
rozsah

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2002 - 2005: FF UK v Praze, oddělení italského jazyka, doktorské prezenční studium oboru Románské jazyky
1996 - 2001: FF UK v Praze, obor francouzština-italština, magisterské prezenční studium
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od r. 2019 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, proděkan pro akreditace a řízení kvality
od r. 2019 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, ředitel; vedoucí oddělení italské filologie
2008 - 2019: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, odborný asistent (od r. 2011 docent)
2006 - 2009: FF UK v Praze, Ústav románských studií, odborný asistent (úvazek 0,5)
2002 - 2007: PF JU v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky, odborný asistent
2001 - 2002: FF UK v Praze, asistent na Jazykovém centru
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
Lingvistika konkrétních jazyků 2011
FF MU v Brně
WOS Scopus ostatní
románské jazyky
Obor
řízení
k jmenování Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na 26
5
63
profesorem
VŠ
Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Garant navazujícího magisterského programu Překladatelství.
Garant bakalářského programu Italský jazyk a kultura.
Školitel studentů v doktorském studiu (2 práce obhájené, 2 vedené).
Vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací (úspěšně obhájených 64 BP a 32 DP).
Garant a vyučující v předmětech obecné, italské a francouzské lingvistiky (např. Korpusová lingvistika, Italská
morfologie, Syntax italštiny, Fonetika italštiny, Francouzská lingvistika odborného jazyka).
Člen a předseda komisí SZZ pro obory italský a francouzský jazyk a literatura.
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
Monografie:
RADIMSKÝ, J. (2018), Fonetika italštiny. Karolinum, Praha, 150 s., ISBN 978-80-246-3805-8 (100%).
RADIMSKÝ, J. (2015), Noun+Noun Compounds in Italian. A corpus-based study. Jihočeská univerzita, edice
Epistémé, České Budějovice, 387 s., ISBN 978-80-7394-551-0. (100%).
Odborné články a studie:
RADIMSKÝ, J. (2019), Les composés N-N de subordination : un paradigme émergent. Studia romanica
posnaniensia, XLVI/1, Poznań, Adam Mickiewicz University Press, p. 167-180. ISSN: 0137-2475.
RADIMSKÝ, J. (2018), Inflection of binominal ATAP compounds in French and Italian: a paradigmatic
account. Lingue e linguaggio, XVII. 2, Mulino, Bologna, p. 261-272.
RADIMSKÝ, J. (2016), Analytický predikát s kategoriálním slovesem. In: Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová,
J. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Nakladatelství Lidové
noviny, Praha.
Působení v zahraničí
Únor - březen 2003 - Studijní pobyt, Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, Università degli
studi di Trieste, Terst, Itálie.
Podpis
datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Fabio Ripamonti
Tituly
pp.
40
Rok narození
1975
rozsah
pp.
40
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu

Dott., Ph.D.
do kdy 0921
do kdy 0921
rozsah

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2015: doktorské studium na FF UK v Praze, obor románské jazyky
2002: Filozofická fakulta Státní univerzity v Miláně, obor románská filologie
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2008 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky
září 2007 - prosinec 2007: PF JU v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky
září 2002 - říjen 2009: Vyučující italského jazyka a literatury na česko-italském jazykovém gymnáziu na Praze 9
listopad 2009 - prosinec 2011: Vyučující italského jazyka a literatury na Klasickém gymnáziu na Praze 4
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
WOS Scopus ostatní
Obor
řízení
k jmenování Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na 1
profesorem
VŠ
Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací (úspěšně obhájené: 3 BP a 2 DP).
Garant a vyučující v předmětech praktického italského jazyka a italské lingvistiky (Textová lingvistika, Vývoj a
historie italského jazyka).
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
Články:
RIPAMONTI, F. (2019), Anomalie morfologiche in alcuni paradigmi verbali del dialetto insubre lombardo nordorientale (Monte di Brianza), in: Écho des études romanes, Vol. XV, No. 1-2, FF JU, České Budějovice, s. 31-52.
ISSN 1801-0865.
RIPAMONTI, F. (2018), Normatività e trasgressione nella distribuzione paradigmatica del suppletivismo verbale
romanzo, in: Études romanes de Brno, Vol. 39, No. 1, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, s. 79-93.
ISSN 1803-7399.
Monografie:
RIPAMONTI, F. (2017), Il suppletivismo verbale romanzo in diacronia, České Budějovice, Episteme (publikace
financována grantem GAFF/VMO3/2016).
Překlady z češtiny do italštiny:
RIPAMONTI, F. (2018), Žáčková Rossi, Michaela (a cura di) - Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma – numero
11, Praga – Roma, Historický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7286-328-0. ISSN 1214-9438.
Recenze:
RIPAMONTI, F. (2019), Radimský Jan - Fonetika italštiny, Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, in:
Études romanes de Brno, Vol. 40, No. 1, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, s. 159-162. ISSN 18037399.
Působení v zahraničí

Podpis

datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Markéta Šmídová
Tituly
pp.
20
Rok narození
1989
rozsah
pp.
20
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu

Mgr., Ph.D.
do kdy
do kdy
rozsah

1023
1023

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2014 - 2020: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, program Románské jazyky se zaměřením
na španělský jazyk, doktorské prezenční studium
2012 - 2014: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, obor Španělský jazyk, navazující magisterské
prezenční studium
2010 - 2012: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, obor Španělský jazyk a literatura, bakalářské
prezenční studium
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od r. 2020 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, odborný asistent (úvazek 0,5)
2014 - 2020: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, podíl na výuce jako interní doktorand ústavu
Obor habilitačního řízení
Obor
řízení
profesorem

Rok udělení hodnosti

k jmenování Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
WOS Scopus ostatní
Řízení konáno na
VŠ

Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Vyučující v předmětech španělské lingvistiky (Syntax španělštiny, Korektivní fonetika španělštiny, Obchodní
španělština, Praktický jazyk – španělština, Další románský jazyk – španělština)
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
Odborné články a studie:
ŠMÍDOVÁ, M. (2020/2021), Polivalencia y flexibilidad distribucional de los marcadores che y boludo (v tisku).
ŠMÍDOVÁ, M. (2018), Problemas metodológicos relativos al análisis sociolingüístico de los marcadores
conversacionales. XXe école doctorale de l'Association Gallica 2016. Brno: Université Masaryk. s. 207–220.
ŠMÍDOVÁ, M. (2017), Análisis sociolingüístico de boludo. Studia romanistica, Vol. 17, No. 1/2017. Ostrava:
Ostravská univerzita. s. 141–154.
ŠMÍDOVÁ, M. (2016), Los marcadores che y boludo: ¿un caso de rivalidad conversacional? Linguistica Pragensia,
Vol. XXVI, No. 2/2016. s. 47–64.
Působení v zahraničí
listopad 2019: dvoutýdenní odborné školení, Centro para el Estudio de Lenguas, Escuela de Humanidades,
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.
září - listopad 2015: studijní pobyt a výzkumná stáž, Centro para el Estudio de Lenguas, Escuela de Humanidades,
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.
únor - květen 2014: studijní pobyt a výzkumná stáž, Centro para el Estudio de Lenguas, Escuela de Humanidades,
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.
září 2011 - únor 2012: studijní pobyt, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, Granada, Španělsko.
Podpis
datum
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F-V – Personální zabezpečení – akademičtí pracovníci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysoká škola
Filozofická fakulta
Součást vysoké školy
Románské jazyky
Název oboru řízení
Jméno a příjmení
Pavel Štichauer
Tituly
Rok narození
1977
rozsah
člen VR
Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení
rozsah
Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ
typ prac. vztahu
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Praha
pp.

Doc. Mgr., Ph.D.
do kdy
do kdy
rozsah
40

Údaje o oboru vzdělání na VŠ
2011 - Habilitační řízení v oboru Románské jazyky FF UK, titul doc.
2000 - 2004 - Doktorské studium v oboru románské jazyky - italský jazyk, titul Ph.D.
1995 - 2000 - FF UK v Praze, obor francouzština - italština, titul Mgr.
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2002 - dosud: FF UK v Praze, Ústav románských studií, asistent (2002 - 2004), odborný asistent (2004 - 2011),
docent (od r. 2011 - dosud).
2011 - 2018: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, docent (poloviční úvazek)
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na Ohlasy publikací
VŠ
Románské jazyky
2011
FF UK v Praze
WOS Scopus ostatní
Obor
řízení
k jmenování Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na 3
14
71
profesorem
VŠ
Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení
Garant bakalářského programu Italianistika FF UK Praha.
Garant navazujícího magisterského programu Italianistika FF UK Praha.
Vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací.
Školitel studentů v doktorském studiu (7 obhájených prací, 3 vedené práce v akademickém roce 2020/2021).
Člen Oborové rady doktorského studijního programu Románské jazyky (FF UK Praha + FF JU v Č. Budějovicích).
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení
ČERMÁK, Petr, Dana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga NÁDVORNÍKOVÁ, Pavel ŠTICHAUER, Leontýna
BRATÁNKOVÁ, Štěpánka ČERNIKOVSKÁ, Jan HRICSINA, Jiří JANČÍK, Jaroslava JINDROVÁ, Zuzana
KRINKOVÁ, Petra LAUFKOVÁ, Daniel PETRÍK a Eliška TŘÍSKOVÁ, (2020), Complex Words, Causatives,
Verbal Periphrases and the Gerund: Romance Languages Versus Czech (A Parallel Corpus-Based Study). Praha:
Karolinum.
ŠTICHAUER, P. (2019), Kanonická typologie a smíšené časování v románských jazycích. Časopis pro moderní
filologii [online]. 101(1), 21–39.
ŠTICHAUER, P. (2019), Mixed paradigms in Italo-Romance. A case of morphologization of auxiliary selection?
In: Italian Dialectology at the Interfaces. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 79–100.
ŠTICHAUER, P. (2019), Ohrožená komplexita: smíšené systémy perifrastického časování v některých italských
dialektech. Slovo a slovesnost. 80(4), 285–305.
ŠTICHAUER, P. (2018), Lexical splits within periphrasis: mixed perfective auxiliation systems in ItaloRomance. Morphology. 28(1), 1–23.
Působení v zahraničí
25. 10. 2018, Research Centre for Romance Linguistics, University of Oxford, Přednáška Mixed perfective
auxiliation systems in some Italian dialects: morphological aspects.
15. - 20. 10. 2017, Université Paris Diderot - Paris 7, UFR de linguistique. Výukový pobyt Erasmus+.
Přednášky La productivité morphologique en diachronie (Master 2), La périphrase flexionnelle dans les langues
romanes (Master 1).
8. - 11. 5. 2017, University of Surrey, UK, Surrey Morphology Group, přednáška Lexical splits and inflectional
periphrasis in Romance v rámci Surrey Linguistics Circle, 9. 5. 2017).
Listopad - prosinec 2007, Paříž, Francie, Maison des sciences de l’homme (chercheur invité - stipendium
Fondation Maison des sciences de l’homme).
Únor - červen 2002, Siena, Itálie, Università degli Studi di Siena (vládní stipendijní pobyt).
Podpis
datum
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G-I – Hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje
Vysoká škola

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Součást vysoké školy

Filozofická fakulta

Název oboru řízení

Románské jazyky

Hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje
Z hlediska kvality i kvantity vědecké práce je garantující pracoviště na velmi dobré úrovni, kterou bude třeba nadále
udržet a rozvíjet. O vysoké kvalitě dosavadního výzkumu na Ústavu romanistiky svědčí především množství
řešených vědeckých projektů s externím financováním: za posledních 20 let to bylo celkem 9 grantů GAČR a
2 granty GAAV, většina z nich v právě v oblasti románské lingvistiky. Výzkumná aktivita byla dosud nesena
především individuálními badateli, v posledních letech se ale více rozvíjí týmová spolupráce, která je podporována
i institucionálně v rámci fakulty (projekty interní grantové agentury GAJU, výzkumné centrum Teorie, metody a
modely v současném jazykovědném výzkumu financované z prostředků DKRVO) a zahrnuje spolupráci lingvistů
napříč všemi filologickými obory fakulty, tj. vedle romanistů také anglisty, germanisty a bohemisty.
Díky věkové struktuře klíčových pracovníků zajišťujících habilitační řízení (věk v rozmezí 43-44 let) je zajištěna
udržitelnost oboru v dlouhodobé perspektivě a zároveň jsou rovnoměrně pokryty všechny tři zkoumané románské
jazyky (doc. Aurová – španělština, doc. Pešek – francouzština, doc. Radimský – italština a francouzština). Dobré
jsou i vyhlídky kvalifikačního růstu, doc. Radimský zahájil jmenovací řízení v oboru Obecná a diachronní
lingvistika na FF MU v Brně v r. 2018, doc. Pešek zahájí jmenovací řízení v oboru Románské jazyky na FF UK
v Praze v roce 2021 a v horizontu cca pěti let zahájí jmenovací řízení také doc. Aurová. Na pracovišti dále působí
odborní asistenti ve středním a mladším věku s perspektivou habilitace v horizontu 5-10 let (dr. Pešková, dr.
Šmídová, dr. Petrů a dr. Ripamonti).
Plně dostačující je rovněž materiální a technické zabezpečení Filozofické fakulty Jihočeské univerzity umožňující
zabezpečení oborů a jejich rozvoj v této oblasti: prostory splňují všechny požadavky na moderní výuku a
badatelskou činnost, základní literatura a kompletní přístupy k oborovým i mezioborovým elektronickým
informačním zdrojům (např. J-store) jsou přístupné ve vedlejší budově Akademické knihovny JU.
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G-II – Popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti
Vysoká škola

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Součást vysoké školy

Filozofická fakulta

Název oboru řízení

Románské jazyky

Odkaz na poslední zprávu o
vnitřním hodnocení
Stručný popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti
Na všech úrovních řízení JU jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti
a s nimi souvisejících činností. Řídicí struktura JU je dána zákonem a vnitřními předpisy JU. V čele univerzity stojí
rektor, vedoucími zaměstnanci JU ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona jsou rektor, prorektoři, kvestor a děkani
fakult, kolegium rektora tvoří děkani všech fakult, prorektoři, kvestor a další vedoucí pracovníci dle uvážení rektora.
Řídící struktura JU je popsána v článku 13 Statutu JU. Základní popis systému zajišťování a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jeho jednotlivých procesů, orgánů a dalších relevantních
aktérů na úrovni univerzity i jejích jednotlivých součástí obsahují Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pravomoci a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí
činnosti a s nimi souvisejících činností dále rozpracovávají organizační řád JU, rektorátu JU a jednotlivých fakult a
příslušná opatření, nařízení či metodiky vydávané na celouniverzitní úrovni formou opatření rektora, prorektora či
kvestora, na úrovni fakult pak děkana, proděkana či tajemníka. Všechny uvedené předpisy dohromady tvoří funkční
celek, který je podrobován pravidelnému přezkoumávání na úrovni jednotlivých fakult i na úrovni celouniverzitní.
JU svým statutem zřídila Radu pro vnitřní hodnocení. Její závěry vycházejí z každoročně předkládaných Zpráv
garantů programu, z Hodnocení akademických pracovníků (HAP) a Studentského hodnocení výuky. Do kompetencí
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávání, tvůrčí a s nimi související činnosti patří i schvalování záměru
předložit žádost o akreditaci programů, rozšířit akreditaci nebo prodloužit dobu planosti akreditace studijních
programů a vyjadřuje se k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na JU. Pravidla systému
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností JU byla schválena dne 28. 7. 2017 a jsou zveřejněna na webové stránce Jihočeské
univerzity. Rada pro vnitřní hodnocení zpracovává taktéž podklady pro sebehodnotící zprávu univerzity.
Kvalitou habilitačních řízení a jmenovacích profesorských řízení, stejně jako jejich akreditacemi, se zabývají
vědecké rady fakult a Vědecká rada JU, které také přísluší – po projednání a schválení v kolegiu rektora a ve
vědeckých radách fakult – schvalování žádosti o institucionální akreditaci. Do rozhodování vstupují také všichni
členové akademické obce JU, jednak diskusemi nad materiály předkládanými k jednání podle § 9 zákona,
prostřednictvím volených zástupců v akademických senátech fakult a v Akademickém senátu JU, jednak v rámci
zpětnovazebních mechanismů.
Odkazy:
Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-as-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-juv-cb

Statut Rady pro vnitřní hodnocení
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni-jihoceskeuniverzity-v-ceskych-budejovicich
Jednací řád Vědecké rady JU
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/jednaci-rad-vedecke-rady-jihoceske-univerzityv-ceskych-budejovicich
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Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/rad-habilitacniho-rizeni-a-rizeni-ke-jmenovaniprofesorem-na-jihoceske-univerzite-v-ceskych-budejovicich
Organizační struktura JU
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2014/r_286_organiz_rad_ju.pdf/view

Organizační struktura rektorátu JU
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platnaopatreni/2020/r_445_organizacni-rad-rektoratu-ju.pdf/view
Statut FF JU
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/vnitrni-predpisy-b/pdf-soubory/statut-ff-ju.pdf
Jednací řád Vědecké rady FF JU
http://www.ff.jcu.cz/veda-a-vyzkum/vedecka-rada-1/jednaci-rad-vedecke-rady-ff-ju.pdf
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF JU
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/vnitrni-predpisy-b/pdf-soubory/rad-habilitacniho-rizeni-arizeni-ke-jmenovani-profesorem.pdf
Organizační struktura FF JU
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/organizacni-rad/organizacni-rad-ff-ju.pdf
Jednací řád Akademického senátu FF JU
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/akademicky-senat/jednaci-rad-as-ff-ju.pdf
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