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Hodnocení vědecké kvalifikace uchazečky
Habilitantka absolvovala v r. 2002 magisterské studium MU na fakultě přírodovědecké (obor
matematika a geografie) a paralelně na fakultě pedagogické (obor francouzský jazyk a
literatura) a rozšířila si kvalifikaci kratším studiem obecné a aplikované lingvistiky a
japonského jazyka a literatury v Paříži. V letech 2002-2007 absolvovala doktorandské
studium pod dvojím vedením na univerzitách v Paříži a v Brně v oboru obecná a aplikovaná
jazykověda (u nás se specializací na románské jazyky), které v lednu 2007 završila získáním
titulu Ph. D. Na tento průběh studia upozorňujeme proto, že ukazuje široké zaměření dr.
Polické, které se promítá v jejím pojetí studia a vlastní odborné a vědecké práce.
Publikační činnost dr. Polické, kterou zahájila v r. 2004, je rozsáhlá. Stěžejní místo v ní
zaujímá monografie Universaux argotiques des jeunes: analyse linguistique dans les
lycées professionnels français et tchèques (Univerzália slangu mládeže: jazykovědná

analýza na učilištích ve Francii a v ČR) vydaná r. 2009. Dále publikovala 19 odborných
statí, z toho většinu v karentovaných časopisech, 15 kapitol v odborných publikacích a 15
článků v konferenčních sbornících. Její odborný profil dokresluje celkem 56 vystoupení
(z toho některé ve spoluautorství) na mezinárodních konferencích věnovaných
sociolektům a s tím spojeným tématem mluvy mládeže a jazykových reflexí
vícejazyčnosti a migrace. Konference proběhly nejen v ČR, ale i ve Francii a dalších 10
zemích (mj. ve Finsku, Kanadě a Velké Británii). Většinou jde o vystoupení s přesahem
konfrontujícím situaci v různých zemích. Kniha, stati a články v konferenčních
sbornících byly podnětné, což dokazuje množství citací v mezinárodních databázích (52)
i mimo ně (102). To ukazuje jak aktivitu habilitantky, tak aktuálnost tématu, jemuž se
věnuje. V letech 2008, 2010, 2011 a 2013 byla organizátorkou, ev. spoluorganizátorkou
4 mezinárodních konferencí a editorkou výsledných sborníků. Přednesla také 18 zvaných
přednášek, z toho 3 na českých vysokých školách. Je členkou redakčních rad 4 českých
odborných časopisů a jednoho zahraničního, specializovaného na výzkum slangu.
Pro dokreslení vědeckého profilu habilitantky nutno připomenout její spolupráci
s pracovišti i jednotlivými lingvisty na mnoha univerzitách v zahraničí. Byla také hlavní
řešitelkou 7 vědeckých projektů, z toho jeden byl podpořen grantovou agenturou ČR a
dva byly mezinárodní. Dále je či byla zapojena do 5 dalších vědeckých projektů. To vše
ukazuje aktuálnost tematiky, kterou se zabývá.
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazečky odpovídá požadavkům standardně kladeným v rámci
habilitačních řízení v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky), v mnoha
aspektech je dokonce překračuje.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazečky:
Pedagogické zkušenosti získávala habilitantka především na svém domovském Ústavu
románských jazyků a literatur FF MU, a to už od doby doktorandského studia. Vedla kurzy
jak v bakalářském stupni (zejména z normativní mluvnice, fonetiky a lexikologie), tak
v magisterském studiu, a to zejména ze sémantiky a sociolingvistiky. Iniciovala také budování
korpusu francouzských rapových textů, v němž jsou zapojeni studenti. Ve výuce
překladatelství mohla využít i vlastní překladatelské praxe. V průběhu let v jejím semináři
vzniklo 27 bakalářských a 33 magisterských prací, dále jedna už obhájená práce doktorská.
Podílela se na organizaci doktorandských a postdoktorandských seminářů, jež byly vedeny ve
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spolupráci FF MU a Univerzitou Rennes 2. Je také členkou komisí pro státní závěrečné
zkoušky. Podstatné pro její profil jako vysokoškolské učitelky je to, že připravila 2 učebnice a
pro kurzy e-learningové materiály (celkem 12), které jsou dostupné z informačního systému
MU.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (románské
jazyky), v mnoha aspektech je dokonce překračuje.
Účast v mezinárodní vědecké spolupráci
Absolvovala 6 delších stáží ve Francii (celkově 32 měsíců) a od r. 2007 27 stáží kratších,
většinou na různých univerzitách ve Francii, ale i např. na ostrově Réunion, v Kanadě, Belgii
nebo v Polsku. Pobyty především položily základ její mezinárodní spolupráce, výsledky se
odrazily v statích. V současnosti jde o spolupráci s 18 osobnostmi oboru, které reprezentují
pracoviště ve Francii, Kanadě, v Rakousku, Polsku, ale také v ČR. Spolupráce se týká
výzkumu neologismů, slangismů a mluvy měst, a to včetně řešení otázek metodologických.
V průběhu let byla a je dr. Polická zapojena do 5 mezinárodních vědeckých projektů.
Závěr: Mezinárodní aktivita uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným v rámci
habilitačních řízení v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky), v mnoha
aspektech je dokonce překračuje.
Hodnocení habilitační práce uchazečky
Jako oponenti předložené práce byli osloveni Prof. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., z UK Praha,
Dr.h.c. Prof. Paedr. Pavol Odaloš, CSc., z UMB Banská Bystrica a doc. PhDr. Jan Radimský,
Ph.D. z JU České Budějovice. Oponenti, významné osobnosti oborů, se vesměs zabývají
tematikou odpovídající charakteru práce. V posudcích tak prof. Nekvapil a prof. Odaloš
sledují přínos z hlediska sociolingvistického, zatímco romanista doc. Radimský ukazuje spíše
pohled lexikologický. Shodně připomínají nejen přínos práce pro sociolingvistiku obecně i ve
vztahu k českému prostředí, ale naznačují i možnosti dalších směrů zkoumání.
Závěr: Úroveň habilitační práce podle vyjádření všech tří oponentů plně odpovídá
požadavkům standardně kladeným na habilitační práce v oboru Lingvistika konkrétních
jazyků (románské jazyky).
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Výsledek tajného hlasování komise
Počet členů komise
Počet odevzdaných hlasů
z toho

kladných
záporných
neplatných

5
4
4
0
0

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké kvalifikace,
pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační práce uchazeče předkládá komise Vědecké radě
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity návrh
x

jmenovat uchazeče docentem v oboru lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
na zastavení řízení.

V Brně dne 17. 9. 2019

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
Prof. Margareta Kastberg-Sjöblom
Prof. Gudrun Ledegen
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
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