Zápis z volebního valného shromáždění Jazykovědného sdružení ČR, jež se uskutečnilo
22. března 2018 od 13.30 hodin v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1
1) V 13.30 hod. předseda JS ČR prof. Mareš přivítal účastníky. V souladu se stanovami JS ČR
oznámil, že valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů. Jelikož
tato situace nenastala, vyhlásil náhradní valné shromáždění s odloženým začátkem, tedy o půl
hodiny později.
2) Tajemnice JS doc. Šmejkalová uvedla slavnostní přednášku prof. PhDr. Jarmily Panevové,
DrSc., na téma K homonymii a synonymii v gramatice. Po přednášce se uskutečnila diskuse
k přednesenému tématu.
3) V 14.30 hod. prof. Mareš zahájil jednání náhradního valného shromáždění.
Jednání mělo tyto body:
Předložení a schválení programu valného shromáždění (navrhuje prof. Mareš), a to v této
podobě (schváleno):
1. Volba návrhové, volební a mandátové komise
2. Zpráva o činnosti JS ČR za r. 2017
3. Zpráva o hospodaření JS ČR za r. 2017
4. Zpráva revizní komise
5. Seznámení s kandidátkou, představení členů nově kandidujících do hlavního výboru JS
6. Instrukce k volbám
Přestávka s občerstvením, provedení voleb
7. Zpráva volební komise
8. Různé
9. Usnesení a závěr.
Ad 1. Volba návrhové, volební a mandátové komise (navrhuje prof. Mareš):
návrhová komise: prof. Hoffmannová, doc. Bozděchová (schváleno)
mandátová komise: dr. Holubová, dr. Klímová (schváleno)
volební komise: dr. Černá, dr. Michalec, dr. Nejedlý (schváleno)
Mandátová komise ověřila oprávnění přítomných k účasti, podala zprávu o počtu přítomných,
o počtu oprávněných k hlasování a o usnášeníschopnosti schůze. Přítomno bylo 42 členů JS a
shromáždění bylo prohlášeno za usnášeníschopné.

Ad 2. Zpráva o činnosti JS ČR ve funkčním období 2015–2018 (podává P. Mareš).
Hlavní výbor pracoval ve složení:
prof. Petr Mareš – předseda JS ČR
prof. Hana Gladkova a prof. Jana Hoffmannová – místopředsedkyně
doc. Martina Šmejkalová – vědecká tajemnice
dr. Václava Holubová – hospodářka
Členy výboru byli: dr. Lucie Jílková, dr. Jana Klímová, dr. Petr Pořízka (jednání výboru se
neúčastnil), doc. Lucie Saicová Římalová, dr. Kateřina Romaševská.
Dále prof. Mareš připomenul práci zesnulých členů JS ČR, jimž plénum vzdalo hold minutou
ticha, a věnoval se připomenutí odborné činnosti JS v uplynulých třech letech.
Zpráva o činnosti JS ČR byla schválena všemi hlasy.
Ad 3. Zpráva o hospodaření JS ČR (podává V. Holubová): schváleno všemi hlasy
Ad 4. Zpráva revizní komise. Byly oznámeny pozitivní výsledky kontroly všech aspektů
účetnictví. Schváleno všemi hlasy.
Ad 5. Volby do Hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR a do revizní komise
Jazykovědného sdružení.
Seznámení s kandidátkami, představení členů kandidujících do hlavního výboru JS
Ad 6. Instrukce k provedení prvního kola voleb.
Ad 7. Zpráva volební komise.
V prvním kole byli do Hlavního výboru JS zvoleni:
Hana GLADKOVA (Katedra jihoevropských a balkanistických studií FF UK)
Jana HOFFMANNOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Václava HOLUBOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Lucie JÍLKOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Marie KOPŘIVOVÁ (Ústav Českého národního korpusu FF UK)
Petr MAREŠ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)

Karolína SKWARSKA (Slovanský ústav Akademie věd ČR)
Martina ŠMEJKALOVÁ (Katedra českého jazyka PedF UK)
V prvním kole byli do Revizní komise JS zvoleni:
Ivana BOZDĚCHOVÁ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
Eva HAVLOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR
Martin ŠEMELÍK (Ústav germánských studií FF UK)
V druhém kole voleb byly náhradnicemi HV JS zvoleny
Jana KLÍMOVÁ (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Kateřina ROMAŠEVSKÁ (Katedra jihoevropských a balkanistických studií FF UK)
Ad 8. Různé – bez připomínek.
Ad 9. Bylo předneseno usnesení valného shromáždění JS ČR. Schváleno všemi hlasy.
4) Prof. Mareš poděkoval členům JS za účast a rozloučil se s nimi.
Zapsala: M. Šmejkalová
Schválil: Hlavní výbor Jazykovědného sdružení ČR na své schůzi dne 14. června 2018
Příloha: Usnesení valného shromáždění JS ČR

