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CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA
Kroužek vedl intensívní život v Praze (14 øádných a 1 mimoøádné zasedání, vše s veøejnou
úèastí), mimoøádnì intensívnì pak vystupoval v zahranièí (7 cest); zahranièní cesty sloužily též
k propagaci mezinárodního symposia, jež Kroužek pøipravuje pro podzim 2016. Soustavné kursy
doktorské školy poøádal Kroužek v Calgary a v Lucemburku, ukázku takového kursu pøedvedl
v Paøíži. Valná hromada PLK se konala 19.10.2015, zhodnotila minulé funkèní období, zvolila
èinovníky na roky 2015/2016 – 2017/2018.

ØÁDNÁ ZASEDÁNÍ (veøejnì pøístupné pøednášky a diskuse)
Zasedání byla vedena v tom jazyce, ve které je uveden titul pøednášky.

podzim
05.10. Geoffrey Sampson (Pretoria): William Gladstone and the vocabulary of Homer
19.10. Ivo Vasiljev: Odkaz otcù-zakladatelù nebo kvadratura kruhu?
02.11. Guillaume Fréchette (Ženeva & Salcburk): Anton Marty über Bedeuten und Nennen
30.11. Sylva Fischerová (Praha): Role èeskoslovenské slavistiky v homérském bádání XX století
14.12. Wilken Engelbrecht (Olomouc & Lublin): Role biblických pøekladù ve vývoji spisovné

nizozemštiny

zima
11.01. Vít Dovalil: Destandardizace a demokratizace jazyka z hlediska jazykového managemen-

tu
25.01. Michal Kováø: Èeská rekontextualizace literatur malých uralských národù
08.02. František Èermák: Vilém Mathesius a Anton Marty : problém soumìøitelnosti a vlivu
22.02. Jiøí Koten: Jan Mukaøovský o epice
07.03. Daniel Øehák: Jazykové a gramatické pøedstavy irských støedovìkých básníkù

jaro
21.03. Ilja Lemeškin: Folklórní text, rituál a kontext. Na materiálu náøku Jaroslavny
18.04. Marco Passarotti (Milano): On edges and nodes. Treebanks, networks and dangerous

things
02.05. Margareta Kastberg (Besançon): Exploration textométrique d'un corpus patrimonial : de

la philologie vers la philologie numérique
16.05. Dušan Prokop: Milan Kundera, Oslava bezvýznamnosti

SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ (s hojnou veøejnou úèastí)
30.05. semináø k 90.narozeninám prof. Petra Sgalla
Tomáš Hoskovec: Paradoxy strukturalismu [slovo úvodem]
Petr Karlík: Petr Sgall v kontextu mezinárodního gramatického myšlení stále aktuál-

nìjší
František Èermák: Poznámky o nìkterých jazykových pojmech
Václav Cvrèek: Jazyková kultura a standardizace
Patrice Pognan: Systémové srovnání èeské a polské flexívní morfologie
Jarmila Panevová: Funkèní generativní popis – celistvý pohled na gramatiku
Eva Hajièová: Aktuální èlenìní ve formálním popisu jazyka
Vladimír Petkeviè: Co mi dalo studium funkèního generativního popisu



PLK ÈINNÝ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Urbino, Itálie, 1–3.IX 2015 : Louis Hjelmslev. Le forme del linguaggio e del pensiero. Convegno
internazionale organizzato dal Centro Internazionale di Scienze Semiotiche di Urbino e
del Colloque Albi, con la partecipazione del Circolo Glossematico di Padova. — Plenární
pøednáška PLK

Mety, Francie, 15–18.IX 2015 : Texte et discours en confrontation dans l'espace européen. Pour
un renouvellement épistémologique et heuristique. Université de Lorraine. — Vystoupení
nìkolika èlenù PLK

Paøíž, Francie, 9.X 2015 : Genèse et transferts de savoirs linguistiques. — PLK pøedstavil svùj
projekt «Atlas evropského strukturalismu» v semináøi École normale supérieure, který
spolupoøádal C.N.R.S.

Lucemburk, Lucembursko, 28.X 2015 : Précis de perspective fonctionnelle de la phrase. — Se-
mináø PLK pro pøekladatele Evropského parlamentu a Evropské komise

Paøíž, Francie, 25–27.XI 2015 : Usage, norme et codification à l'âge des corpus informatisés et
de la communication par les nouvelles technologies. Paris–Sorbonne. — Zasedání pravi-
delného mezinárodního symposia o teoriích a konceptech PLK

Paøíž, Francie, 9.V 2016 : Saussure et l'avenir des sciences de la culture. Vingt ans après De l'es-
sence double du langage. Colloque international organisé par le Cercle Ferdinand de
Saussure. — PLK byl oficiálním úèastníkem a mìl plenární pøednášku

Calgary, Kanada, 3–4.VI 2016 : Émile Benveniste, la croisée des disciplines. Colloque interna-
tional organisé par le Cercle Émile Benveniste. — PLK byl oficiálním úèastníkem a mìl
závìreènou pøednášku
6.VI 2016 : The Prague Linguistic Circle : history and contemporaneity. University of
Calgary. — Veøejná pøednáška PLK
7–10.VI 2016 : metodologický semináø «Functional Structuralism and Encompassing
Philology» na universitì v Calgary

Victoria, Kanada, 11–14.VI 2016 : metodologický semináø «Functional Structuralism and Encom-
passing Philology» na universitì ve Victoria

DOKTORSKÁ ŠKOLA PLK / ÉCOLE DOCTORALE DU CLP
Kroužek pøedstavil projekt «Atlas evropského strukturalismu» v Paøíži v øíjnu 2015, vedl semináø
pro pøekladatele Evropské unie v Lucembursku rovnìž v øíjnu 2015, semináøe v Kanadì v èervnu
2016.

FINANÈNÍ TOKY
Jediným pøíjmem PLK za rok 2015/2016 byly èlenské pøíspìvky, výdaje PLK sestávaly ze stan-
dardních provozních nákladù (nájem, poštovné, služby, spotøební materiál), navíc spolek hradil
cestu svého delegáta do Paøíže v kvìtnu 2016: tyto položky jsou shrnuty v pøíloze v pøehledech
za finanèní roky 2015 a 2016. Mimo úèetnictví spolku zùstává následující:
• výukové cesty do Lucemburska a Kanady. Ty plnì hradily zvoucí strany (Evropská komise,
University v Calgary a ve Victorii);
• cestu do Itálie. Tu podnikl pøedstavitel PLK na vlastní náklady;
• ostatní zahranièní cesty, všechny do Francie. Ty byly financovány z akademických rozpoètù vy-
jíždìjících èlenù PLK a pøijímajících institucí.


