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Hodnocení vědecké kvalifikace uchazeče
Jan Radimský vystudoval v letech 1996-2001 magisterský obor Francouzština – italština na
Filozofické fakultě UK v Praze. Pod vedením prof. Sylvy Hamplové pokračoval na FF UK
v Praze v interním doktorském studiu oboru Románské jazyky (2002-2005), které ukončil
obhajobou francouzsky psané dizertace Les composés italiens actuels [Současná italská
kompozita]. Aktualizovaná verze této dizertace vyšla r. 2006 v Paříži. V rámci doktorského
studia absolvoval také dvouměsíční studijní pobyt na Univerzitě v italském Terstu (2003).
V letech 2007-2009 byl řešitelem individuálního výzkumného projektu Grantové agentury
akademie věd, který se stal podkladem pro monografii Verbo-nominální predikát
s kategoriálním slovesem (2010). Na základě této monografie se Jan Radimský roku 2011
habilitoval v oboru Lingvistika konkrétních jazyků – románské jazyky na FF MU v Brně.
V letech 2013-2015 a 2017-2019 byl pak řešitelem dvou individuálních grantových projektů
GAČR zaměřených na výzkum kompozit na základě dat z velkých jazykových korpusů.
Ve své badatelské práci se orientuje Jan Radimský především na empirický jazykovědný
výzkum založený na datech z jazykových korpusů a elektronických slovníků. Pro svou
diplomovou práci excerpoval materiál z prvních, ještě neanotovaných elektronických korpusů
italských a francouzských deníků na CD-ROM. Monografii Les composés italiens actuels
(2006) založil na excerpci a analýze dat z tehdejšího největšího elektronického slovníku
italštiny Grande dizionario dell’uso, přičemž tuto práci cituje mj. prestižní příručka Wordformation : an international handbook of the languages of Europe (Müller Peter O. et al., 2015)
jako referenční empirickou analýzu italských neoklasických kompozit nově atestovaných

v posledních dekádách 20. století. Monografie Verbo-nominální predikát s kategoriálním
slovesem (2010) je založena na konfrontaci teoretického syntaktického popisu, který vznikl
v románských zemích, s detailními excerpcemi českých dat z Českého národního korpusu.
Přináší tak ucelený a originální popis kategoriálních konstrukcí v češtině, který je citován ve
většině bohemistických a v některých slavistických studiích na toto téma. Podobně empiricky
založená je i monografie Noun-Noun compounds in Italian (2015), která – třebaže vyšla
v malém nakladatelství autorovy domovské univerzity – je citována mj. v příručce Compounds
and compounding (2017) Laurieho Bauera, předního světového odborníka na kompozita,
vydané v Cambridge University Press.
Jan Radimský je autorem čtyř odborných monografií, dvaceti tří vědeckých článků
v odborných recenzovaných časopisech, jedenácti článků ve sbornících, pěti kapitol
v monografiích (vč. čtyř obsáhlých hesel v prestižním Novém encyklopedickém slovníku
češtiny) a jedné monografie vědecko-pedagogické. Editoval či spolueditoval osm
tematických čísel časopisů nebo sborníků a s příspěvkem vystoupil na dvaceti pěti
mezinárodních konferencích. Publikované texty i výstupy na konferencích jsou ve čtyřech
jazycích (v angličtině, francouzštině, italštině a češtině), což ukazuje mezinárodní rozměr jeho
odborné práce i schopnost oslovit odborné publikum spjaté s různorodým filologickým
zázemím. Součástí jeho odborného profilu je i práce organizační; působí jako šéfredaktor
odborného časopisu Echo des études romanes (dostupný i elektronicky na www.eer.cz),
pořádal či spolupořádal několik mezinárodních konferencí věnovaných obecně lingvistickým
otázkám (např. frankofonní konference věnované teoriím Pražské školy v Č. Budějovicích,
v Nových Hradech, v italském Miláně a francouzském Nancy; konference NOOJ
v Č. Budějovicích z oblasti komputační lingvistiky) a aktivně se podílí také na pravidelných
doktorských frankofonních konferencích v rámci zemí Visegrádu.
O vysoké kvalitě odborné práce Jana Radimského svědčí také pozitivní zpětná vazba
akademického prostředí. Byl řešitelem tří vědeckých projektů (2x GAČR, 1x GAAV), uvádí přes
70 citací a ohlasů svých prací (z nichž více než polovina je zahraničních) a byl pozván k 25
přednáškám na významných univerzitách v Itálii (Università cattolica del Sacro cuore v Miláně,
Università per Stranieri di Siena, Università degli studi di Padova, Università l’Orientale
v Neapoli, Università degli studi di Palermo), ve Francii (Université Paris Descartes, Université
de Franche-Comté v Besançonu), v Polsku (Univerzita A. Mickiewicza v Poznani) i v ČR (MFF
UK Praha, FF UK Praha, FF MU Brno).
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru obecná a diachronní lingvistika.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
Jako pedagog působil Jan Radimský nejprve krátce na Jazykovém centru Filozofické fakulty
UK v Praze (2001-2002). Od roku 2002 trvale vyučuje na Ústavu romanistiky Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, který byl nejprve afiliován k Pedagogické fakultě (do
r. 2007) a posléze k nově vzniklé fakultě Filozofické. Zde vedl od počátku přednášky a
semináře z francouzské lingvistiky, v rámci nově vzniklé Filozofické fakulty se zasloužil o
zavedení bakalářského i magisterského studia italské filologie (od r. 2007) a soustavně
zajišťuje výuku klíčových lingvistických předmětů italianistiky. Pro studenty navazující
magisterské italianistiky získal díky svým vědeckým kontaktům řadu partnerských univerzit pro
Erasmové pobyty v Itálii a dojednal zejm. meziuniverzitní dohodu o studiu double-degree
s Università cattolica del Sacro cuore v Miláně, v rámci které již úspěšně vystudovaly dvě
české studentky. Vedle romanistických předmětů (v češtině, francouzštině a italštině) vyučuje
Jan Radimský také korpusovou lingvistiku, v posledních letech v angličtině, vzhledem k časté
přítomnosti zahraničních studentů z partnerských univerzit. Na Ústavu romanistiky FF JU se
2

rovněž podílel na akreditaci doktorského studia oboru Románské jazyky, kde působí od
počátku (2013) jako garant a předseda oborové rady.
Krom svého kmenového pracoviště působil Jan Radimský také v letech 2006-2009 na
částečný úvazek (0,5) na Ústavu románských studií FF UK v Praze, kde vedl přednášky a
semináře z italské morfologie a syntaxe. Externě také vyučoval jeden semestr syntax
románských jazyků na FF MU v Brně.
Po dobu svého pedagogického působení vedl Jan Radimský 66 bakalářských a 33
magisterských diplomových prací. Byl školitelem několika doktorandů na předních českých
romanistických pracovištích (FF UK Praha, FF MU Brno a FF JČU České Budějovice), dvě
doktorandky pod jeho vedením již doktorskou práci obhájily. V rámci doktorského studia také
mj. oponoval dvě dizertace obhajované před mezinárodní komisí v režimu co-tutelle, a sice
mezi FF UK v Praze na straně jedné a Université Paris Diderot – Sorbonne, resp. Università
per Stranieri di Perugia na straně druhé.
Na svém domovském pracovišti FF JU v Českých Budějovicích působí v současné době jako
ředitel Ústavu romanistiky a proděkan pro akreditace a řízení kvality.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru obecná a diachronní lingvistika.
Hodnocení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké osobnosti v daném oboru
Doc. Jan Radimský patří k respektovaným lingvistům v českém i v mezinárodním měřítku.
V oblasti lingvistiky románských jazyků přispěl svými empirickými výzkumy především
k detailnímu poznání italských a francouzských kompozit typu N+N a italských neoklasických
kompozit, což jsou slovotvorné vzorce, které procházejí v průběhu posledních dvou staletí
významným vývojem. O tomto tématu pravidelně přednášel na nejvýznamnějších evropských
morfologických konferencích (IMM ve Vídni a v Budapešti, Décembrettes ve francouzském
Toulouse, ISMO ve francouzském Lille, Word-formation theories v Košicích) a na výročních
konferencích Società di Linguistica Italiana (Salerno, Udine). V oblasti lingvistiky bohemistické
navrhl nový formální způsob vymezení verbo-nominálních predikátů s kategoriálními slovesy
a detailně popsal vlastnosti této dosud velmi málo probádané konstrukce v současné češtině.
Téma českých verbo-nominálních predikátů zpracoval nejen monograficky a v odborných
článcích, ale také formou dvou obsáhlých hesel v Novém encyklopedickém slovníku češtiny.
K rozvoji oboru přispívá doc. Radimský i svými širšími zájmy. Jeho monografie Fonetika
italštiny (2018) je po mnoha desetiletích první česky psanou příručkou mapující výslovnost
současné italštiny v konfrontaci s češtinou, a vůbec první, která se neomezuje jen na
ortoepickou výslovnost (dosud byla k dispozici pouze skripta prof. Jaroslavy Pačesové o
ortoepické výslovnosti italštiny, jejichž koncepce sahá do poloviny 70. let minulého století).
Nezanedbatelná je též činnost organizační (pořádání konferencí) a editorská – je mj.
koeditorem dvou tematických čísel významného francouzského odborného časopisu La
linguistique (Paris, PUF) a jednoho tematického čísla časopisu Lingvisticæ Investigationes
(Amsterdam, John Benjamins); jako šéfredaktor se podílel na přípravě více než dvou desítek
čísel českého romanistického časopisu Echo des études romanes, jehož mezinárodní vědecké
radě předsedá jeden z nejvýznamnějších českých romanistů prof. Jiří Pelán.
Doc. Radimský se také významně podílel na profilování svého domovského romanistického
pracoviště na Jihočeské univerzitě, které po necelých třech dekádách od svého vzniku patří
k respektovaným centrům s prvními vlastními absolventy doktorského studia. V rámci nově
zřízeného výzkumného centra Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu
na Filozofické fakultě JU vede tým lingvistů sdružených ve výzkumné skupině Slovotvorné
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procesy a tvoření pojmenování, jejichž úkolem je empirická verifikace současných
slovotvorných modelů.
Závěr: Uchazeč je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v daném oboru. Významně
se zasluhuje o profilování a rozvoj tohoto oboru. Představuje jednu z vůdčích osobností
vědecké školy nebo výzkumného týmu v oboru.

Výsledek tajného hlasování komise
Počet členů komise
Počet odevzdaných hlasů
z toho
kladných

5
5
5
0

Záporných
0
Neplatných
Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké / umělecké
kvalifikace, pedagogické způsobilosti a profilu uchazeče jako význačné a uznávané vědecké
osobnosti předkládá komise Vědecké radě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity návrh

+

jmenovat uchazeče profesorem v oboru obecná a diachronní lingvistika.
na zastavení řízení.

Brno dne 30. 5. 2019
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