V Brně, 29. října 2015
Vyjádření školitele k průběhu doktorského studia
Mgr. Monika Šinková byla přijata k doktorskému studiu v jarním semestru akademického
roku 2010/2011 s projektem disertační práce Tvoření slov ve španělštině v 18. a 19. století. V
průběhu studia bylo téma zúženo na parasyntetické formace vzniklé v daném období a
výsledkem je disertační práce psaná ve španělštině s konečným názvem Las formaciones
parasintéticas en el español moderno (1726-1904). La morfología paradigmática y la
motivación léxica desde la perspectiva diacrónica. Jedná se o originální práci jak po
tematické tak po metodologické stránce, je založená na původních dobových dokumentech,
které v takovém rozsahu a do takové hloubky a komplexnosti dosud nebyly zpracovány,
nabízí seriózní, metodologicky ucelený a originální vhled do studované problematiky a jedná
se o práci srovnatelnou na mezinárodní úrovni, která jednoznačně mění stav poznání v oboru,
což ve svých posudcích výslovně zmiňují i oba oponenti, mezinárodně proslulí a uznávaní
specialisté v oboru slovotvorby španělského jazyka, prof. Franz Rainer (Wirtschaftsuniversität
Wien) a prof. David Serrano-Dolader (Universidad de Zaragoza).
Jako školitel mohu potvrdit, že Mgr. Šinková vždy byla výbornou studentkou a své povinnosti
na katedře i v rámci doktorského studia plnila s příkladnou zodpovědností. Vždy byla
mimořádně pilná a pracovitá, v rámci svých doktorandských povinností se svědomitě starala o
příruční knihovnu ústavu, dílčí zkoušky skládala včas a s výbornými výsledky. Během psaní
doktorské práce byla ve všech ohledech velmi svědomitá, aktivní a samostatná a od začátku se
projevovala jako zdatná badatelka s velkou mírou samostatnosti, tvůrčím nadáním a kritickým
úsudkem. Své dílčí publikační výsledky i samotnou disertační práci vždy psala vynikající
španělštinou a prokázala obdivuhodnou míru zvládnutí jazyka, a to včetně i těch
nejjemnějších stylistických odstínů.
Jak jsem již zmínil, doktorandka se zapojila do administrativního chodu katedry jako
knihovnice. Co se týče dalších jejích aktivit v rámci katedry, je třeba zmínit, že vedla několik
seminárních prací v kombinovaném studiu a podílela se společně se mnou na výuce
povinných předmětů v bakalářském studijním programu Španělský jazyk a literatura
Lexikologie a sémantika (SJIA024 a SJI3A024X) v denním i v kombinovaném studiu v JS
2012 a JS 2014. Na výuku se vždy pečlivě připravovala a měla i dobrou (a kladnou) zpětnou
vazbu ze strany studentů.
Je také třeba ocenit, že doktorandka absolvovala dvě dlouhodobé stáže na španělských
univerzitách (JS 2013 na Universidad de Granada a JS 2015 Universidad Autónoma de
Madrid), kde plně využila možností studia ve specializovaných knihovnách a možností
konzultací s předními odborníky na historickou lingvistiku španělštiny. Dále je třeba
vyzdvihnout, že Mgr. Šinková byla v rámci doktorského studia mimořádně aktivní i co se týče
účastí na konferencích, kde se zúčastnila nejen doktorandských konferencí, ale i
specializovaných konferencí z oblasti španělské morfologie Encuentro de Morfólogos, které
mají vysoké renomé v oboru. Také je třeba zmínit její publikační činnost, zvláště její
publikace v renomovaných časopisech jako Revista de Lexicografía či Dieciocho, které bez
problémů snesou srovnání s publikačními výsledky i mnohem zkušenějších autorů.
Na závěr bych pak rád vyzdvihl její úlohu při organizaci mezinárodní konference Una
cercana diacronía opaca. El español del siglo XIX (Brno, 16.-17. října 2014). Jednalo se o
konferenci s mezinárodní účastí a s příspěvky na vynikající úrovni, která přivedla do Brna

špičkové hispanisty z celého světa. Myšlenka kongresu byla originální i vhodně načasovaná a
je třeba výslovně zmínit, že první impuls k jejímu zorganizování vyšel ze strany Mgr.
Šinkové. Během příprav a během průběhu konference patřila mezi klíčové členy
organizačního týmu a jsem přesvědčen, že bez jejího přispění by konference neměla takový
úspěch a tak nadšený ohlas na mezinárodní úrovni.
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

See more of Ãšstav romÃ¡nskÃ½ch jazykÅ¯ a literatur FFMU on Facebook. Log In. or. Create New Account. Ãšstav romÃ¡nskÃ½ch
jazykÅ¯ a literatur FFMU. College & University. CommunitySee all. Ãšstav RomÃ¡nskÃ½ch JazykÅ¯ a Literatur. All Departments. 1
Documents. 5 Researchers. Master Thesis: La condizione delle scrittrici-madri tra fine Ottocento e inizio Novecento; i casi di Sibilla
Aleramo e Lalla Romano.doc. Lâ€™obiettivo di questa tesi di laurea non Ã¨ ripercorrere nuovamente la storia della letteratura italiana,
nÃ© di parlare della condizione della donna, ma esplorare tramite i sentimenti delle donne, il conflitto interiore tra la femminilitÃ more.
Masarykova univerzita V brnÄ›. FilozofickÃ¡ fakulta. Ãšstav romÃ¡nskÃ½ch jazykÅ¯ a literatur. Bernard-Marie KoltÃ¨s : Sallinger et
Roberto Zucco. veterinaria - Univerzita veterinÃƒÂ¡rskeho lekÃƒÂ¡rstva a farmÃƒÂ¡cie v KoÃ…Â¡iciach. Apr 17, 2013 - S voboda, M. et
al., 2000: Diseases of Dogs and Cats (In. Czech). . teoglycans in cancer treatment.

