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Zápis ze schůze 20. května 2016 

Přítomni: Mgr. Alžběta Bezdíčková, Václav Horký, Mgr. Tomáš Koptík, Doc. Milan 

Malinovský, Sylva Nováková, Ph.D., Zora Obstová, Ph.D., Martin Šemelík, Ph.D. 

 

Omluveni: Alena Prošková, Ph.D., Doc. Marie Vachková, Gabriela Zapletalová, Ph.D.  

 

Zora Obstová pronesla přednášku na téma „Monokolokabilní slova v současné češtině a 

italštině“, k níž následovala diskuze.  

 

Za nové členy KMF byli následně na základě zaslaných přihlášek, resp. na základě hlasování 

přijati: Dr. Zora Obstová, Dr. Tereza Klabíková Rábová a Jegor Veretelnik.  

 

Následovala zpráva Mgr. Koptíka k finanční situaci KMF, která se díky efektivnějšímu 

výběru členských příspěvků v poslední době zlepšila. V dohlednu pošleme výzvu k zaplacení 

příspěvků na rok 2016. Nezapomínejme též na nutnost rozšiřovat současnou členskou 

základnu. Je zřejmé, že bez nových členů budou aktivity KMF do budoucna hůře 

financovatelné. Na rok 2016 KMF získal dotaci od AV ČR, a to ve výši 28.000,- Kč (projekt 

„Přednášky“) a 9.000,- Kč (projekt „Skupina pro románskou kontrastivní lingvistiku“).   

 

Dr. Šemelík shrnul aktivity KMF v roce 2015 a nastínil rámcový program letošních akcí 

(např. podpora konference k výročí J. Levého, pořádané ÚTRL FF UK; dokončení nového 

čísla Ročenky aj.). Dr. Nováková vznesla dotaz, zda KMF bude nějak reagovat na skutečnost, 

že letos uplyne 100 let od vydání de Saussurova Kursu obecné lingvistiky. Dr. Šemelík 

odpověděl, že nikoli, že se ale aktivitě jednotlivých členů KMF v této věci žádné meze 

nekladou. Dále pak informoval o následujících skutečnostech: KMF byl zaregistrován jako 

zapsaný spolek, platí nové stanovy, web funguje bez větších problémů.   

 

Přítomní se shodli na postupu ve věci neplatících členů: Budou dopisem vyzváni k zaplacení, 

pokud nebudou příspěvky uhrazeny, bude jim ukončeno členství (viz stanovy KMF).  

 

Dr. Nováková vznesla dotaz, zda by nebylo možné zvýšit atraktivitu publikování v Ročence 

tím, že by Ročenka byla vydávána jako speciální číslo jiného časopisu. K nízké účasti na 

schůzi podotkla, že by příští setkání bylo praktické uspořádat v jinou, pozdější hodinu. 

Nakonec upozornila na možnost publikování v časopisu Cizí jazyky, kterému se nedostává 

příspěvků.  

 

Hlavní výbor KMF se všemi podněty bude zabývat.    

 

Zapsal: Martin Šemelík, Ph.D., tajemník                                 


