Jazykovědné sdružení
České republiky
Letenská 4, 118 51 Praha 1
tel.: 225 391 438
http://jazykovednesdruzeni.cz/
kontaktní mail: martina.smejkalova@pedf.cuni.cz

Zápis z volebního valného shromáždění
Jazykovědného sdružení České republiky
konaného ve čtvrtek 19. března 2015 ve 13.30 hod.
v místnosti č. 205 v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1
Volební shromáždění proběhlo následujícím způsobem:
1) V prostoru před sálem, kde se konalo shromáždění, byla před jeho začátkem
provedena jmenovitá prezence přítomných členů JS.
2) Každému členu JS byly rozdány
- volební lístky pro první, příp. druhé a další kolo voleb;
- pozvánka s programem shromáždění;
- návrh na změny ve zveřejněném znění stanov, o kterých se bude hlasovat.
3) V místě konání shromáždění byly veřejně vyloženy v 10 exemplářích návrhy nových
Stanov JS.
4) V 13.30 hod. předseda JS prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., zahájil shromáždění a uvítal
přítomné. Konstatoval, že podle prezenční listiny není přítomna nadpoloviční většina
členů Jazykovědného sdružení (z celkového počtu 302 členů by muselo být přítomno
více než 151 členů sdružení, na prezenční listině bylo těsně před zahájením
shromáždění 43 podpisů, tj. přítomno bylo 14,2 % členů). V souladu se stanovami
oznámil konání náhradního valného shromáždění s odloženým začátkem. Valné
shromáždění je v tom případě způsobilé se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.
5) Předsedající prof. Mareš uvedl přednášku prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.,
Frazeologie a idiomatika: jejich podstata a proměnlivost názorů na ně (u příležitosti 75.
narozenin). Poté proběhla diskuse k přednesenému tématu.
6) V 14.30 hod. předseda JS prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., zahájil jednání náhradního
valného shromáždění Jazykovědného sdružení.
Jednání mělo tyto body:



Předložení a schválení programu valného shromáždění (navrhuje prof. Mareš):
schváleno.
 Volba mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatelky (navrhuje prof. Mareš):
- mandátová komise: Václava Holubová, Jana Klímová: schváleno
- volební komise: Anna Černá, Michaela Lišková, Petr Nejedlý: schváleno
- návrhová komise: Božena Bednaříková (mimopražské pobočky), Jana Hoffmannová (za
hlavní výbor): schváleno
- zapisovatelka: Martina Šmejkalová: schváleno
 Mandátová komise ověřila oprávnění přítomných k účasti, podala zprávu o počtu
přítomných a o počtu oprávněných k hlasování.
 Mandátová komise podala zprávu o usnášeníschopnosti schůze. Přítomno bylo 43
členů JS a shromáždění bylo prohlášeno za usnášeníschopné.
7) Zpráva o činnosti JS ČR ve funkčním období 2012–2015 (podává P. Mareš). V období
2012–2015 výbor pracoval ve složení:
prof. Petr Mareš – předseda JS ČR
prof. Hana Gladkova a doc. Marie Vachková – místopředsedkyně
doc. Martina Šmejkalová – vědecká tajemnice
dr. Václava Holubová – hospodářka
Dr. Jana Klímová se starala o webové stránky JS ČR.
Dále ve výboru pracovaly: doc. Božena Bednaříková, doc. Mirjam Friedová, prof. Jana
Hoffmannová. Jako náhradník spolupracoval s výborem dr. Milan Harvalík.
Doc. Friedová a doc. Vachková se rozhodly už na další období do výboru nekandidovat;
jménem všech členů výboru i Jazykovědného sdružení (hlavně pražských členů) jim bylo
poděkováno za jejich práci.
Byla připomenuta památka významných členů JS, již zemřeli v období funkčního období
2012–2015. Oznámeno bylo úmrtí prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. (23. července
1919 Písek - 18. března 2015 Praha). Shromáždění uctilo památku zesnulých členů
Jazykovědného sdružení povstáním a minutou ticha.
Představena byla aktivita JS ČR v tomto období, tematické i jubilejní semináře a
přednášky a jeho další činnosti: zapojování studentů do práce JS, publikační činnost v
rámci Jazykovědných aktualit, jejich postupná digitalizace, osamostatnění a aktualizace
WWW stránek sdružení. Anotovaná témata přednášek začala být nově rozesílána před
začátkem každého běhu. S uspokojením byl konstatován nárůst přihlášek mladých
kolegů do JS.
Byly představeny změny vyplývající z nového Občanského zákoníku a s tím související
práce na nových Stanovách JS.
Zpráva o činnosti JS ČR byla schválena všemi hlasy.

8) Zpráva o hospodaření JS ČR ve funkčním období 2012–2015 (podává V. Holubová):
schváleno všemi hlasy.
9) Zpráva revizní komise (podává M. Šemelík). Byly oznámeny pozitivní výsledky
kontroly všech aspektů účetnictví. Schváleno všemi hlasy.
10) Projednání a schválení nových Stanov JS ČR (podává H. Gladkova)
H. Gladkova seznámila shromáždění s návrhem Stanov a přečetla změny, které byly
učiněny na žádost členů JS v době veřejného připomínkování znění Stanov.
Byl schválen způsob hlasování o stanovách i o pozměňovacích návrzích.
Z pléna byly ohlášeny další pozměňovací návrhy dr. Nejedlého a doc. Adama.
Na základě konsensu bylo přistoupeno k hlasování o novém znění Stanov
Jazykovědného sdružení po zapracování pozměňovacích návrhů en bloc.
Stanovy Jazykovědného sdružení byly schváleny všemi hlasy.
11) Volby do Hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR pro funkční období 2015–
2017 a do revizní komise Jazykovědného sdružení.
Seznámení s kandidátkami, představení členů nově kandidujících do hlavního výboru JS
(podává H. Gladkova).
Volební kandidátka do Hlavního výboru JS ČR:
1. Božena BEDNAŘÍKOVÁ (Katedra bohemistiky FF UP Olomouc)
2. Hana GLADKOVA (Katedra jihoevropských a balkanistických studií FF UK)
3. Milan HARVALÍK (Ústav pro jazyk český AV ČR)
4. Jana HOFFMANNOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR + Ústav translatologie FF UK)
5. Václava HOLUBOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
6. Lucie JÍLKOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
7. Jana KLÍMOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
8. Jana MACUROVÁ (Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem)
9. Petr MAREŠ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
10. Petr POŘÍZKA (Katedra bohemistiky FF UP Olomouc)
11. Kateřina ROMAŠEVSKÁ (Katedra jihoevropských a balkanistických studií FF UK)
12. Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
13. Martina ŠMEJKALOVÁ (Katedra českého jazyka PedF UK)
Volební kandidátka do revizní komise:
1. Ivana BOZDĚCHOVÁ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
2. Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
3. Martin ŠEMELÍK (Ústav germánských studií FF UK)
Instrukce k provedení prvního kola voleb (podává H. Gladkova a P. Nejedlý)

Přestávka s občerstvením, provedení voleb
12) Zpráva volební komise.
V prvním kole byli do Hlavního výboru JS zvoleni:
1. Hana GLADKOVA (Katedra jihoevropských a balkanistických studií FF UK)
2. Jana HOFFMANNOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR + Ústav translatologie FF UK)
3. Václava HOLUBOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
4. Lucie JÍLKOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
5. Petr MAREŠ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
6. Petr POŘÍZKA (Katedra bohemistiky FF UP Olomouc)
7. Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
8. Martina ŠMEJKALOVÁ (Katedra českého jazyka PedF UK)
V prvním kole byli do Revizní komise JS zvoleni:
1. Ivana BOZDĚCHOVÁ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
2. Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
3. Martin ŠEMELÍK (Ústav germánských studií FF UK)
13) Organizace druhého kola voleb (P. Nejedlý).
Přestávka, provedení volby
V druhém kole voleb byla do Hlavního výboru JS zvolena
Jana KLÍMOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Jako první náhradnice byla zvolena
Božena BEDNAŘÍKOVÁ (Katedra bohemistiky FF UP Olomouc)
14) Organizace třetího kola voleb (P. Nejedlý).
Přestávka, provedení volby
Jako druhá náhradnice byla zvolena
Kateřina ROMAŠEVSKÁ (Katedra jihoevropských a balkanistických studií FF UK)
15) Různé – bez připomínek.
16) Usnesení valného shromáždění JS ČR, konaného dne 19. března 2015 v Praze,
přednesla J. Hoffmannová (Příloha).
Schváleno všemi hlasy.

17) Závěr shromáždění (P. Mareš).
Zapsala: M. Šmejkalová
Schválil: Hlavní výbor Jazykovědného sdružení ČR na své schůzi dne 9. dubna 2015
1 příloha

