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Posudek k žádosti doc. Mgr. Bohdana Ulašina, Ph.D., o jmenování profesorem v oboru 

2.1.33 Všeobecná jazykověda 

 

Na základě prostudování předloženého osobního spisu a také na základě znalosti 

hispanistického lingvistického díla doc. Ulašina se pokusím posoudit význam jeho vědecké a 

pedagogické činnosti.  

Doc. Ulašin vystudoval v letech 1998-2003 obor učitelství angličtina-španělština, jeho 

další odborný zájem se ale zaměřil už jednoznačně na jazykovědu a hispanistiku, jak dokládá 

nejen jeho další kariérní postup (v roce 2006 titul Ph.D. v oboru Jazykověda konkrétních 

jazykových skupin, specializace romanistika, a v roce 2014 habilitace v oboru všeobecná 

jazykověda), ale především rozsáhlá odborná činnost na poli vědeckém a vzdělávacím. 

Předložený spis dokládá, že se během let stal jedním z nejvýznamnějších slovenských 

hispanistů zaměřených na lingvistiku i platným členem mezinárodní hispanistické komunity. 

Z kvantitativního hlediska počet vědeckých prací doc. Ulašina splňuje požadavky (za 

velmi podstatné považuji, že jejich podstatná část vyšla v zahraničí), zásadní je ale především 

jejich kvalitativní, odborný přínos.  

Za nejvýraznější odbornou doménu doc. Ulašina lze považovat široce pojatou lexikologii, 

zejména španělskou, ale nejen tu. Doc. Ulašin se ve svých odborných lexikologických pracích 

může opírat o suverénní znalost španělštiny ve všech jejích rovinách, což mu umožňuje 

analyzovat slovní zásobu španělštiny jako celku i některé její specifické součásti (velmi 

zajímavé jsou jeho studie týkající se španělského argotu). Znalost jazykového materiálu je mu 

pak předpolím pro teoretické analýzy, zkoumající španělské lexikum v plánu diachronním (to 

se týká např. textů o etymologických dubletách) i synchronním (příkladem může být např. 

studie o tzv. blendingu v dnešní španělštině). Všechny jeho teoretické práce se vyznačují 

dobrou znalostí světového odborného kontextu dané disciplíny se zvláštním důrazem na 

odborné práce ze zemí španělského jazyka.  

Důležitou charakteristikou odborných prací doc. Ulašina je komparativní hledisko. Lze 

říci, že takřka u všech témat explicitně nebo implicitně přihlíží k situaci v jiných jazycích, 

pochopitelně zejména ve slovenštině. Příkladů bych mohl vyjmenovat celou řadu, jsou 

obsaženy v předložené bibliografii (srovnávání funkcí různých typů prefixů ve španělštině a 

slovenštině, průběh lexikologických procesů v obou jazycích apod.). Jak vyplývá i z ohlasů na 

tato díla, srovnávací rozměr je velmi zajímavý i pro mezinárodní hispanistickou odbornou 
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veřejnost, protože umožňuje nahlédnout některé již detailně prostudované jazykové jevy ve 

španělštině novým prizmatem, pohledem z druhého jazyka. A důležitý je tento rozměr i 

v domácím prostředí, protože navazuje na nejlepší tradice slovenské (a potažmo i české) 

hispanistiky, která se vždy při zkoumání španělštiny opírala o domácí teoretické zázemí a o 

srovnání se slovenštinou, resp. češtinou.  

Logickým průnikem těchto dvou hlavních témat – zájmu o španělskou slovní zásobu a 

aplikaci srovnávacího pohledu – jsou četné práce doc. Ulašina věnované výpůjčkám ve 

španělštině, především výpůjčkám ze slovanských jazyků (mám na mysli nejen významnou 

monografii Los eslavismos en español, ale i menší studie), ale také přítomnosti hispanismů ve 

slovenské slovní zásobě. Tyto práce jsou v oboru průkopnické a jsou referencí pro jakékoli další 

studium tématu, a to také proto, že kromě teoretických výkladů přinášejí rozsáhlou 

exemplifikaci. 

Mohl bych odbornou stránku vědecké práce doc. Ulašina analyzovat dále, myslím ale, že 

i na základě výše řečeného lze konstatovat, že na odborném poli španělské lingvistiky je autor 

významnou osobností, že jeho lexikografické práce jsou důležitým odkazem pro každého 

zájemce o dané téma a že svým významem mají mezinárodní rozměr, že jsou platnou součástí 

světové hispanistické produkce. To ostatně dokládá i množství zahraničních ohlasů. 

Již komentovaný mezinárodní rozměr odborné práce doc. Ulašina ilustruje i hojná 

prezentace výsledků na mezinárodních konferencích – z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že 

je významnou osobností silné středoevropské hispanistické komunity, ale předložený spis 

dokládá též častou účast na konferencích španělských. Dokladem mezinárodního rozměru 

kandidátovy práce je též řada pobytů na španělských univerzitách. 

Nedílnou součástí vědecké práce je účast na projektech. Aktivity doc. Ulašina mají 

povahu národní i mezinárodní: byl hlavním řešitelem dvou národních a jednoho 

mezinárodního grantu a spoluřešitelem pěti grantů domácích. Počet i povaha těchto grantů 

podle mého soudu odpovídají požadavkům kladeným na profesora. 

Domnívám se, že úkolem profesora je propojovat odborný výzkum s výukou: je žádoucí, 

aby uměl předávat výsledky svého zkoumání studentům. Že doc. Ulašin tomuto úkolu se ctí 

dostojí, dokládají nejenom jeho učebnice (chtěl bych upozornit zejména na letos vydanou 

Lexikológiu španielskeho jazyka, jež didakticky zdařilým způsobem předkládá studentům 

odborně fundovaný obraz slovní zásoby španělštiny), ale též přehled jeho výuky na univerzitě. 

U ní bych chtěl zdůraznit důležitý rozměr, který není samozřejmý a který je částečně dán tím, 
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že hispanistiky nebývají na univerzitách obory s velkým počtem vyučujících: doc. Ulašin za svou 

kariéru obsáhl výuku prakticky všech jazykových disciplín spjatých se španělštinou (praktickým 

jazykem počínaje a jednotlivými teoretickými předměty – syntaxí, morfologií, stylistikou – 

konče). Tato skutečnost je dokladem oborné univerzálnosti doc. Ulašina a jeho orientace 

v celém oboru – i toto je dle mého soudu žádoucí vlastnost profesora, protože profesor by měl 

ovládat svůj obor jako celek, měl by být autoritou, na kterou se lze kdykoli obrátit, a měl by 

mít odborný názor na všechny podstatné otázky svého oboru. 

Pedagogickou zkušenost kandidáta dokládá i vysoké množství bakalářských a 

diplomových prací. Disertačních prací vedl doc. Ulašin šest, což odpovídá množství doktorandů 

na daném oboru. V každém případě lze říci, že vlastní vědeckou školu vytvořil kandidát nejen 

tím, že má své následovníky v oboru, ale především tím, že zejména v oblasti lexikologie 

vytvořil dílo s jasnou metodologií, jež už nyní vytváří myšlenkový a obsahový základ pro další 

rozvíjení. 

Mám-li posoudit další z požadovaných dovedností profesora, totiž účast na vědeckém a 

akademickém životě komunity a jeho odbornou expertízu, musím konstatovat, že v případě 

doc. Ulašina je odpovídající. Je členem oborové rady doktorského studia na ostravské 

univerzitě, je zván jako člen komise pro habilitační řízení na českých univerzitách, příp. jako 

oponent habilitační práce, v jednom případě byl oponentem disertační práce i ve Španělsku. 

Jako expert působí i mimo univerzitní svět – je posuzovatelem akreditací a projektových 

žádostí pro u grantových agentur. Je členem redakčních rad odborných časopisů a působí též 

jako posuzovatel vědeckých článků a monografií pro nakladatelství. Expertní činnost konečně 

vykonává též mimo vědecký a akademický svět, např. ve zkušebních komisích pro tlumočníky 

nebo při přípravě různých typů zkoušek. Úhrnem řečeno i v této roli kandidátova činnost 

odpovídá tomu, co je od profesora očekáváno.  

Konečně posledním rozměrem činnosti profesora by mělo podle mého soudu být jeho 

působení spjaté s tzv. třetí rolí univerzity. Domnívám se, že některé aktivity doc. Ulašina mají 

význam i v tomto směru. Nacházím ho např. u významného filologického počinu, na kterém se 

podílel, totiž u vydání španělského překladu slovenských pověstí Cuentos eslovacos de 

tradición oral (Madrid, 2012). 

Jak z celého textu plyne, odbornou činnost doc. Ulašina již mnoho let jako lingvista a 

hispanista sleduji, a mám navíc možnost se s ním setkávat na konferencích a při jiných 

odborných příležitostech. Mohu proto přičinit ještě i osobní poznámku: doc. Ulašina znám 
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