Zápis z Valné hromady z. s. Gallica
pořádané 2. prosince 2017 v 11 hodin na VŠE v Praze
Přítomni (dle prez. listiny) :
1. P. Dytrt
4. M.Sládková
7. P. Vurm
10. K. Drsková
13. D. Kovářová
16. V. Bakešová
19. H. Horová

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.

K. Dvořáková
P. Doležalová
O. Nádvorníková
K. Suková Výchopňová
T. Klinka
Z. Honová
M. Dohalská

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.

J.Priesolová
M. Poučová
J. Radimský
M. Mádlová
S. Nováková
T. Duběda
K. Kunešová

Plné moci:
1. I. Čeňková (pro O. Nádvorníkovou)
2. R. Mudrochová (pro O. Nádvorníkovou)
3. E. Beránková-Voldřichová (pro O. Nádvorníkovou)
4. J. Radimská (pro J. Radimského)
5. P. Suquet (pro V. Bakešovou)
6. Z. Raková (pro P. Dytrta)
7. V. Černíková (pro K. Drskovou)
8. M. Kunešová (pro Z. Honovou)
9. O. Pešek (pro J. Radimského)
10. I. Petrů (pro J. Radimského)
11. Z. Šuman (pro O. Nádvorníkovou)
12. Ch. Mengozzi (pro O. Nádvorníkovou)
13. P. Kyloušek (pro O. Nádvorníkovou)J.
14. Šotolová (pro O. Nádvorníkovou)
15. M. Dvořáková (pro K. Kunešovou)

Začátek 11:00
1. Zahájení
Předseda Galliky doc. Petr Dytrt pronesl úvodní slovo a přivítal všechny členy z.s. Gallica i hosty.
Bylo upřesněno, že kdo poslal plnou moc, hlasuje jako ten, který fyzicky je na valné hromadě a
hlasuje za něj.
Doc. Dytrt také přivítal Janu Truhlářovou z Univerzity Komenského v Bratislavě,
místopředsedkyni spolku FrancAvis, který je "mladší sestrou" Galliky.
Bylo oznámeno, že paní Hélène Buisson, zástupkyně z IFP, je na služební cestě v Olomouci, ale
bude se snažit přijet co nejdříve. Letos činí příspěvek Francouzské ambasády 5000 €, příští rok
to bude méně.
Byl představen program jednání a vznesen dotaz na případný návrh na jeho změnu. Žádné
protinávrhy nezazněly.
(11:27 příchod Květuše Kunešová)
2. Hlasování o nových členech
Byla představena dr. Fučíková z UK Praha.
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Výsledek hlasování : 37 / 0 / 0
Byl představen dr. Martin Pleško z UP Olomouc.
Výsledek hlasování: 37 / 0 / 0
3. Spolupráce s Association slovaque des enseignants universitaires de français
Doc. Truhlářová poděkovala za pozvání na zasedání Galliky, představila asociaci FrancAvis,
založenou v říjnu 2015, jejíž první zasedání se uskutečnilo v září 2017. Doc. Truhlářová je
členkou výboru. FrancAvis má 32 aktivních členů. Klade důraz i na spolupráci se středními
školami. Ráda by se dozvěděla o organizaci Ecoles doctorales.
Doc. Dytrt poděkoval a zdůraznil pozitivní fakt, že asociaci založilo i Slovensko. Informoval také
o Ecole doctorale: v r. 2018 je na řadě Polsko, v r. 2019 by to mohlo být Slovensko.
Doc. Truhlářová sdělila, že jejich asociace má i webové stránky na www.francavis.eu Byl vznesen dotaz, kolik je na Slovensku asociací.
Doc. Truhlářová odpověděla, že je tam Asociace učitelů francouzštiny, při Fr. ambasádě vznikla
asociace IUFS - Institut universitaire franco-slovaque, z iniciativy Banské Bystrice, Fakulty
managementu, spolupracující s Inst. français. Ale FrancAvis má být blízká Gallice. Ostatní
asociace nutily všechny francouzštináře, aby se spíše přizpůsobovaly trhu a chovali se tržně.
FrancAvis klade důraz na humanitní a univerzitní duch.
4. Zpráva o činnosti (Bilan moral)
Doc. Dytrt zahájil tuto část informací o Ecole doctorale 2017, která proběhla v Szegedu, vyjeli
dva doktorandi, z Prahy a Českých Budějovic. Doc. Dytrt vyzval školitele doktorandů, aby dále
šířili informace o ED a o možnostech publikování doktorandů. V případě zájmu o ED ze strany
doktorandů, VV Galliky prosí o informaci. . Je rovněž vhodné připomenout, že doktorští studenti
mohou žádat Galliku o proplacení cestovného do místa konference.
Dále doc. Dytrt informoval, že Gallica uspořádala velké sympozium Forum Mondial Héraclès, jež
proběhlo na půdě VŠE, poděkoval tímto VŠE, Dominice Kovářové a Kateřině Dvořákové, které se
nejvíc zapojily do organizace této akce. Tématem bylo Promouvoir la langue française et son
enseignement.
Dr. Kovářová přivítala všechny účastníky na VŠE v Praze, poděkovala paní rektorce, která
poskytla zasedací místnost.
Dr. Dvořáková představila Forum Héraclès. Poděkovala zároveň Gallice.
Doc. Dytrt poděkoval VŠE, že nám umožnila uspořádat valnou hromadu a doplnil, že to má
pozitivní finanční důsledky pro Galliku: rozpočet - na příspěvcích a dalších fin. podporách
161.893 Kč, faktury 167.615 Kč, Galliku to tedy stálo necelých 6000 Kč.
Doc. Dytrt zmínil další konference, na které Gallica přispěla, bylo to 6000 Kč za akci.
Dvě ze šesti plánovaných akcí jsme finančně nepodpořili, protože se organizátoři o příspěvek
nepřihlásili. Šlo o tyto oznámené konference na VH Galliky 3/12/2016:
1) Colloque L’analyse des textes scientifiques en français avec participation
internationale. Université de Bohême de l’Ouest, Faculté des Lettres (présenté par
Marie Fenclová)
2) Colloque Napoléon, Prague, Université Charles, automne 2017 (présenté par Aleš
Pohorský).
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Následovalo představení jednotlivých konferencí finančně podpořených Gallikou.
1) Simulatio et dissimulatio - Kateřina Drsková
Vsuvka - Forum Héraclès - proběhne preselekce, do časopisu Synergies Europe - příspěvků bude
max. 17, budou publikovány v průběhu roku 2018.
2) 17e édition de l'Université européenne d'été - OFFRES - červenec 2017.
3) Ad translationem - MU - Pavla Doležalová
4) Malveillance/maltraitance de l'enfant - K. Kunešová, Hradec Králové.
5) Konference Texte de spécialité, texte scientifique à l'université, Helena Horová - ZČU Plzeň
6) Colloque Napoléon doc. Pohorský (nebyl přítomen).
5. Informace o Echo des Etudes romanes
Doc. Radimský upřesnil, že vyjdou dvě tematická čísla. Zápasíme s tím, že je malý počet
kvalitních příspěvků, takže se nabízí možnost realizovat tematické číslo, pokud je schválí Comité
scientifique, tak je publikovaný i s lhůtou, po kterou je možné zasílat příspěvky. Podle ad hoc
došlých příspěvků vědecká rada připraví číslo. Téma příštího čísla: Perception en langue et en
discours.
Doc. Radimský oznámil, že byla rozeslána výzva na Simulatio et dissimulatio, číslo je otevřeno i
příspěvkům mimo tuto konferenci. Max. 10 stran, v případě většího počtu příspěvků je potřeba
sehnat prostředkyse ovšem z vnitřních zdrojů, takže nevzniknou další náklady.
Doc. Dytrt konstatuje, že žádné připomínky nejsou.
Doc. Dytrt informuje o Prix Gallica - podpora vědeckých prací - nejlepší Mgr. práce za poslední
dva roky, které byly obhájeny 01/2015 - 12/2016. Příští rok se Prix Gallica bude týkat
disertačních prací 2016/2017. Návrhy lze zasílat kol. Zuzaně Honové e-mailem.
6. Finanční bilance / Bilan financier 2017
Doc. Radimský detailně představil finanční bilanci.
Dr. Nádvorníková informovala, že platba za Frantext bude stejná i v příštím roce - 370 € za rok,
zbývají ještě asi 3 IP adresy, které jsou volné, pokud mají členové Galliky zájem, nechť pošlou IP
adresu.
Doc. Radimský dokončil představení finanční bilance.
Kol. Drsková a Bakešová přednesly závěr kontrolní komise s tím, že prošly účetní doklady,
peněžní deník, výpisy z účtu a shledaly, že vše je v pořádku a vše je podloženo fakturami.
7. Hlasování o rozpočtu v závislosti na zprávě kontrolní komise
Výsledek hlasování: 37/0/0
12:30 Přestávka
13:20 zahájení jednání
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8. Plán akcí na rok 2018
1) Dr. Kunešová představila konferenci Le rôle de la musique et du chant dans la littérature de
jeunesse.
2) Jan Šabršula a jeho odkaz české romanistice - dr. Honová žádá o příspěvek na konferenci.
výzva bude na začátku ledna, konference pak v říjnu 2018.
3) Profilingua - dr. Horová, 2018 - tématem budou Reálie, s ohledem na termín začátek září
2018.
4) prof. Dohalská: Colloque en l'honneur de Philippe Martin.
9. Návrh rozpočtu na rok 2018
Doc. Radimský sdělil, že návrh rozpočtu vychází z předpokladů dotace 110000 Kč, stálé výdaje
na pravidelné akce jsou ve stejné výši jako v loňském roce. Jsou rozděleny finance na konference
+ ED, takže zbývá 50 tisíc, které můžeme ještě rozdělit.
Diskuse k návrhu rozpočtu. Není námitek.
10. Hlasování o návrhu rozpočtu
Výsledek hlasování: 37/0/0
11. Hlasování o rozdělení financí na konference
Prof. Dohalská sdělila, že Philippe Martin dostane čestný doktorát Karlovy univerzity. Zatím nic
nežádali, dokázali vše udělat ve své režii. Navrhuje však, zda by nemohli využít rozpočet Galliky,
i když to není schválené.
Zazněl Návrh dát 8000 Kč na každou ze tří konferencí podle zápisu výše + 5000 Kč na Colloque
Philippe Martin a zbytek na ED.
Výsledek hlasování: 37/0/0
Doc. Dytrt připomněl placení členských příspěvků. Dále poděkoval VŠE, doc. Truhlářové, i všem
ostatním za jejich účast.
Ukončení Valné hromady ve 13:55
Zapsal: P. Vurm
Správnost ověřil: P. Dytrt
Dne: 16/1/2018
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