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1. Droga naukowa 

Dr hab. Joanna Czaplińska, obecnie profesor nadzwyczajny UO, w roku 1986 

ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i uzyskała tytuł 

magistra filologii słowiańskiej na podstawie pracy Bohaterowie prozy Fráni Šrámka 

napisanej pod kierunkiem dra hab. Józefa Zarka. Po obronie pracy magisterskiej w roku 1986 

został zatrudniona w Czechosłowackim Ośrodku Kultury i Informacji w Szczecinie na 

stanowisku specjalisty ds. kultury i informacji, a od roku 1990 na Uniwersytecie 

Szczecińskim na stanowisku asystenta (od roku 1992 na stanowisku starszego asystenta). 

Zatrudnienie Jej w Szczecinie przynosi zasadniczą zmianę Jej zainteresowań naukowych. 

Pozostawia badania literatury XIX wieku i obiera jako przedmiot ówczesnych swoich badań 

współczesną prozę czeską, a zwłaszcza literaturę fantastyczną. 

Zamiar wpisania się w nową przestrzeń badawczą slawistyki w Polsce, koncentrującej 

się ówcześnie na relacjach międzykulturowych i nowych środkach wyrazu w literaturze 

czeskiej, zapowiadały np. publikacje Zniewalanie umysłu - dystopia w czeskiej literaturze 

współczesnej czy Gry temporalne. Kategoria czasu w czeskiej literaturze 

fantastycznonaukowej. Wówczas to wykrystalizowały się Jej zainteresowania badawcze, a 

kwestie dystopii w literaturze fantastycznej stały się kluczowym zagadnieniem badawczym 

naukowego zainteresowania Kandydatki do tytułu naukowego, obejmującym różne pola i 

konteksty czeskiej literatury science fiction, którym pozostała wierna do dziś, a które znalazły 

swój pełny wyraz w rozprawie doktorskiej, zatytułowanej Dystopia na tle czeskiej fantastyki 

naukowej lat 70. i 80. naszego wieku, przygotowanej również pod kierunkiem dra hab. Józefa 

Zarka i obronionej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1998 r., co stało się podstawą 
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także do przemianowania Jej na stanowisko adiunkta. Badania literatury science fiction stały 

się ważnym ogniwem w badaniach nad genologicznym, estetycznym i kulturowym obliczem 

literatury XX wieku, a także ponowoczesności, oznaczającym przesunięcie akcentów ku 

kwestiom przekładalności jednostek językowych i symbolicznych, w czym bardzo pomocne 

Jej było uczęszczanie do szkół czeskich. 

Wspomniana wyżej monografia, opublikowana w Wydawnictwie Naukowym 

Uniwersytetu Szczecińskiego w 2001 roku, z jednej strony - posiada niezwykłą wartość dla 

badaczy literatury czeskiej, na co wskazuje nie tylko cenny materiał językowy oraz jego 

dogłębna analiza, ale również przyjęte w niej ważne rozwiązania teoretyczne, z drugiej zaś -

zapowiadała nowy krąg zainteresowań Kandydatki, a mianowicie literaturę powstałą w 

wyniku krytycznej obserwacji otaczającej czeskich pisarzy sytuacji społecznej w II połowie 

XX wieku, co łączy je z dystopią, a także literaturą drukowaną poza oficjalnym obiegiem 

(tzw. samizdat). 

W roku 2006 dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO wydała również w Wydawnictwie 

Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego monografię Tożsamość banity. Problematyka 

autoidentyfikacji w młodej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 r., która stała się podstawą 

uzyskania stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa nadanego przez 

Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 kwietnia 2007 r. Trzeba tu 

podkreślić, że rozprawę tę recenzowali czołowi polscy bohemiści i slawiści, jak np. prof. dr 

hab. Jacek Baluch z UJ, prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski z UWr i prof. dr hab. Bogusław 

Bakuła z UAM. W tym samym roku przeniosła się na Uniwersytet Opolski, gdzie dwa lata 

później została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UO, na którym pracuje 

do dnia dzisiejszego. 

W roku 2008 powierzono Jej funkcję kierownika Katedry Slawistyki, którą pełni do 

dziś (w roku 2013 przemianowanej na Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej ), a w roku 

2016 została wybrana dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 

2. O c e n a d o r o b k u n a u k o w e g o p r z e d i p o h a b i l i t a c j i (zgodnie 

z art. 26 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 27 września 2017 r. Ustawy o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) 

Dorobek dr hab. Joanny Czaplińskiej, prof. UO, pokaźny i bardzo ceniony zarówno w 

kraju naukowego zainteresowania, jak i w kraju rodzimym, obejmuje - statystycznie - 83 

publikacje, w tym przed habilitacją 38 prac (2 monografie, 10 artykułów i studiów 
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naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych oraz 26 rozdziałów 

w monografiach zbiorowych. Natomiast po habilitacji Kandydatka opublikowała ogółem 45 

publikacji naukowych i wiele recenzji prac naukowych, w tym: 1 monografię, 10 

artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych oraz 34 artykuły w 

monografiach zbiorowych. Znaczna część ukazała się w czasopismach czeskich lub 

tamtejszych monografiach zbiorowych. 

Z powyższego zestawienia wynika, że dr hab. Joanna Czaplińska, prof, UO w okresie 

pohabilitacyjnym niewątpliwie pomnożyła swój dorobek naukowy (wystarczy porównać 

tylko publikacje naukowe: przed habilitacją opublikowała 38 prac naukowych, po habilitacji 

45 prac naukowych). Ponadto dorobek ten zwiększył się o nową tematykę badawczą, o 

literaturę samizdatową czy literaturę na emigracji (por. np. monografię Přidaná hodnota 

exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968 czy artykuły Wokół dwujęzyczności 

czeskich pisarzy emigracyjnych. Literatura jako transgresja, Kam si dospěl, exulante? 

Problematika prostoru v tvorbě (bývalých) českých exulantů po roce 1989 czy Jak pozostać 

sobą w obcym języku? Strategie konwersji językowej pisarzy pochodzenia słowiańskiego), co 

stanowi jedną z pozytywnych przesłanek w ubieganiu się o tytuł naukowy profesora. 

Ponadto należy tu podkreślić, że znaczna część prac dr hab. Joanny Czaplińskiej, prof. 

UO, wydrukowanych w okresie pohabilitacyjnym, jest opublikowana w języku czeskim 

również w czeskich ośrodkach akademickich (Ostrava, Olomouc, Praha, Červený Kostelec, 

Pardubice, Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Opava) i włoskim (Napoli) albo w 

czasopismach naukowych „Bohemistyka" i „Česká literatura", notowanych w bazie Scopus, 

przy czym zdecydowana ich większość ukazała się w czasopismach punktowanych albo w 

monografiach zbiorowych wydanych przez uniwersytety polskie (Wrocław, Szczecin, 

Poznań, Katowice, Opole, Zielona Góra) i czeskie. Zatem dr hab. Joanna Czaplińska, prof. 

UO nie jest naukowcem lokalnym, Jej prace są znane zarówno polskiemu slawiście, jak 

również czeskiemu (i nie tylko, Jej prace są cytowane również w publikacjach bohemistów 

innych zagranicznych ośrodków bohemistycznych). 

Za dominujący wątek w pracy badawczej dr hab. Joanny Czaplińskiej, prof. UO, 

zwłaszcza po uzyskaniu przez Nią stopnia doktora habilitowanego, należy uznać c z e s k ą 

l i t e r a t u r ę s a m i z d a t o w ą i e m i g r a c y j n ą . Natomiast zagadnieniem 

równoległym jest czeska literatura fantastyczna. Pierwszy obszar badawczy widoczny jest 

m.in. w monografii Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968, jest 

to - według Denisy Tkačíkovej, autorki recenzji tej pracy - „První česky psaná monografie 

polské bohemistky Joanny Czaplińske, jež vyšla loni ve spolupráci nakladatelství Academia a 

3 



Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se zabývá otázkou českých spisovatelů-

exulantů po roce 1968". Szczególna wartość tej dysertacji wynika z syntetyzującego opisu 

problemu „literatury na emigracji" i bardzo szerokiej perspektywy badawczej, polegającej na 

prezentacji zmagania się czeskich pisarzy z własną tożsamością i podmiotowością oraz ze 

zdefiniowaniem własnego miejsca w nowej rzeczywistości (dwujęzycznej, ale i dwu- czy 

wielokulturowej). Taki ogląd w efekcie daje niezwykle bogatą panoramę i szczegółowy 

wgląd w kwestie współczesnej literatury czeskiej, a także obraz człowieka danego czasu, 

czasoprzestrzeni, najbliższej współczesności oraz tradycji kulturowej, wraz jej 

transformacjami i przewartościowaniami (świadomości-tekstu czy świadomości-jednostki). 

Wspomniana wyżej monografia nawiązuje do wcześniej opublikowanej monografii 

Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w »młodej« czeskiej prozie emigracyjnej 

po 1968 roku. Jest ona skonstruowana z nowych lub przepracowanych publikacji 

cząstkowych, które Autorka zasadniczo zmieniła, wykorzystując zdobycze slawistyki XXI 

wieku. Kandydatka do tytułu naukowego zastosowała tu nowe fakty, nową metodologię i 

nowe rozwiązania, które pozwoliły na przewartościowanie wielu analiz, dzięki czemu należy 

monografię Přidaná hodnota exilu zaliczyć do dorobku pohabilitacyjnego, a także pozwoliły 

wskazać głębokie transformacje w obrębie rzeczywistości doby ponowoczesnej. wzajemnego 

przeglądania się kultury w człowieku i człowieka w kulturze w wyniku uwikłania go w czas 

historyczny, konteksty i związki z zamieszkiwanym, nowym terytorium. Autorka 

przeanalizowała twórczość Jiřego Klobouka, Jana Křesadla, Milana Kundery, Lubomira 

Martínka, Jana Nováka, Jana Pelca, Sylvii Richterovej, Karla Srpena i Josefa Škvoreckiego. 

Analizowane utwory literatury emigracyjnej są specyficznego rodzaju soczewką, w której 

skupiają się skomplikowane problemy współczesnej literatury czeskiej, w tym bolesne 

kwestie czasów komunizmu oraz transformacji ustrojowej. Autorka fundamentalnego studium 

Tożsamość banity również tu podąża przyjętymi w literaturoznawstwie czeskim ustaleniami 

periodyzacyjnymi, uznając „wygnanie" jako zjawisko pozytywne w literaturze czeskiej, które 

stwarza tzw. „wartość dodaną" utworów powstałych na emigracji. Owo przeglądanie się 

człowieka (pisarza) w nowej kulturze w wyniku konieczności emigracji (utraty zaplecza 

rodzimego) przejawia się w otwarciu się na nowe perspektywy, we wkraczaniu na obszar 

antropologii literatury jako dziedziny badań interdyscyplinarnych. Z tego względu przybrały 

one charakter ogólnych diagnoz współczesnej literatury na wygnaniu (nie tylko czeskiej, ale 

również polskiej, ponieważ praca ma momentami charakter komparatystyczny) i jej 

estetycznych dominant. 
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Podstawową tezę - wartość dodaną - Autorka wyjaśnia w pierwszym eseju Je exilová 

literatura jiná? Pokus o poetiku. Uważa ona, że druga kultura wzbogaca pisarza o inne, nowe 

spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość, dlatego nowa proza to wynik intymizmu, 

egzystencjalizmu i konceptualizacji nowych poszukiwań transcendencji, z drugiej zaś -

kieruje ona uwagę ku filozofii języka oraz konstatuje „absolutną nieopisywalność", która 

wytwarza poczucie dyskontynualności w modelu nowej czasoprzestrzeni (nowa kontynualna 

teoria dyslokacji). Te problemy dokładniej opisuje w trzech esejach dotyczących twórczości 

Jana Křesadla. Wskazuje tutaj także na trudną do określenia ich gatunkowość (zawierają 

różne poziomy stylowe: od wysokiego do niskiego, a także wiele cech różnych gatunków 

literackich, niekoniecznie w formie intertekstualności), chociaż widzi w nich - z jednej strony 

- utwory alegoryczno-groteskowe, a z drugiej - realistyczne czy symboliczne. Podobne 

problemy Autorka widzi w utworach Jana Pelca i Ivy Pekárkovej (nawiązanie do powieści 

podróżniczych czy raczej „opowieści człowieka w drodze"). Kolejne eseje tej pracy również 

uszczegóławiają postawioną na początku monografii tezę. 

Omawiana monografia dr hab. Joanny Czaplińskiej ma konsekwentnie przemyślaną 

kompozycję, dlatego należy ją uznać za świetnie zaplanowany i z sukcesem zrealizowany 

projekt badawczy, który wynika z Jej wcześniejszych zainteresowań i także wcześniej 

realizowanego projektu badawczego „Czeskie emigracyjne debiuty prozatorskie" (nr 2H01C 

02823, projekt finansowany przez KBN). 

Wspomniane wyżej podejście interpretacyjne (wskazanie dominanty estetycznej, 

światopoglądowej lub epistemologicznej w analizowanych tekstach) widoczne jest także w 

studiach i artykułach naukowych, opublikowanych po habilitacji. Z jednej strony 

otrzymujemy obraz literatury doby ponowoczesnej z niezwykle bogatymi i różnorodnymi 

odniesieniami interpretacyjnymi (por. np. Metafora roku 1968 v exilových prózách Jiřího 

Klobouka a Karla Srpna, Mrchopěvci J. Křesadly jako posmodernistyczna groteska czy Gra z 

tekstem, gra z mitem. Podwójna mistyfikacja Milośa Urbana: Poslední tečka za Rukopisy), z 

drugiej - kanon postmodernistycznych strategii literackich, w tym także odwołanie do 

narodowego kontekstu analizowanej prozy i wprowadzenie jej do rodzimej tradycji (np. Poza 

cenzurą, poza odbiorcą. Problemy w komunikacji literackiej czeskich autorów drugiego 

obiegu, Alternativní dějiny jako pokus o vyrovnání s národními traumaty czy Odbiorca ma 

znaczenie, czyli jak snuć opowieść o historii powojennej Czechosłowacji). 

„Zmiana języka twórczości to druga fascynująca mnie problematyka związana 

z literaturą powstającą na emigracji", pisze w autoreferacie Kandydatka do tytułu. To 
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zjawisko opisuje w artykułach takich, jak np. Nad otázkou dvojjazyčnosti textů Milana 

Kundery, Strategie jazykové konverze - případ Libuše Moníkové, Ireny Brežné a Ewy 

Stachniak, Konwersja pisarzy pochodzenia słowiańskiego jako strategia komunikowania z 

literaturą większościową, Jak pozostać sobą w obcym języku? Strategie konwersji językowej 

pisarzy pochodzenia słowiańskiego czy Czescy pisarze emigracyjni wobec języka własnej 

twórczości. Punktem wyjścia jest tutaj teza: w jaki sposób pisarze, którzy emigrowali, swoją 

rodzimą poetykę artystycznego wyrazu oddali za pomocą języka obcego. Czy stylistyka 

czeska, gra ze znaczeniem (możliwa i często spotykana), widoczna w konstrukcji 

syntaktycznej języka czeskiego, jest możliwa w takim samym stopniu w języku obcym? 

Przecież w języku jest przechowywana „narodowa" wizja rzeczywistości. Jak ją (narodową 

tradycję) oddać w nowym języku, dla którego typowy jest inny sposób konceptualizacji 

rzeczywistości? Łączy się to z inkulturacją jednostki i dialogiem z tradycją literatury 

narodowej. Autorka kontynuuje tutaj rozważania porządkujące i wyjaśniające sytuacje obu 

grup twórczych (rodzimej i rodzimej na wygnaniu). Zwraca uwagę na konteksty 

postmodernistyczne i poszukuje najważniejszych punktów odniesienia do świadomości 

generacyjnej i ich zadomowienia w języku obcym i obcej kulturze, w pewnym zakresie także 

wskazuje na „emigrację wewnętrzną", sytuując pisarzy w przestrzeni niekonwencjonalności 

języka i literatury. Rzeczywistością „prozy na wygnaniu" bowiem jest nie tylko 

wielopostaciowość podmiotowa, ale także mnogość języków: język zagubienia, język ciała, 

język wyobcowania, język bólu (również fizycznego) wraz antropomorfizacją języka, który 

eksponuje pamięć, istnieje egzystencjalnie, na co słusznie zwraca uwagę dr hab. Joanna 

Czaplińska. W centrum Jej badań znalazła się obcojęzyczna twórczość pisarzy czeskich, jak: 

Milan Kundera, Věra Linhartová, Libuše Moniková, Jan Novák, i słowackich: Irena Brežná i 

Zdeňka Beckerová. Tutaj skupia się - jak pisze - „zarówno na przypadkach jednostkowych, 

jak i na próbie całościowego zdefiniowania i skategoryzowania strategii pisarzy 

podejmujących próby pisania w języku drugim". 

Poważny nurt działalności badawczej dr hab. Joanny Caplińskiej, prof. UO stanowią 

kwestie interpretacji przestrzennych uwikłań literatury science fiction oraz kreowanych w 

niej przestrzeni literackich. Jak pisze Kandydatka w autoreferacie, „W roku 2001 ukazała się 

drukiem monografia, dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych, Dziedzictwo robota. 

Współczesna czeka fantastyka naukowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2001, 187 ss., stanowiąca zwieńczenie moich ówczesnych 

rozważań naukowych dotyczących czeskiej fantastyki naukowej w XX wieku". Ten nurt nie 
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został zaniechany po doktoracie, pojawia się również w późniejszych publikacjach (por. np. 

Jaromír Šavrda - niepopularny autor z Ostrawy i zapomniana perełka czeskiej fantastyki, 

Spotkanie z Obcym - fantazja, antycypacja, metafora, Fantastyczne »wycieczki« czeskich 

pisarzy głównego nurtu, Czy czeska fantastyka po roku 1989 naprawdę jest o niczym? czy 

Jsou scifistky feministky?). Nawiązuje tutaj do swoich badań sprzed habilitacji, analizując 

debiut Jaromíra Šavrdy, ale także wskazuje na nowe badania, jak np. rozwój literatury 

fantastycznej po roku 1989 w Czechach. Widzi w niej „intelektualny azyl" dla pisarzy, 

którzy nie chcieli zrezygnować z ujmowania aktualnych wydarzeń w swoich utworach i który 

zmusza ich do autorefleksyjności. Fantasy dawały taką możliwość dzięki opisywaniu 

nierealnej rzeczywistości (świata fantasy) i tworzeniu sytuacji podobnych (aluzyjności) do 

otaczającej pisarzy rzeczywistości (świata realnego). Oddalone od siebie światy -

rzeczywisty i nierzeczywisty - oraz przestrzenie dalekie - również rzeczywiste i fikcyjne -

przenikały się, czym właśnie stwarzały przestrzeń dla owej aluzyjności tekstu 

i „intelektualnego azylu" pisarza. Autorka omawia tu także zagadnienia gatunkowe literatury 

fantastycznej (fantasy, literatura science fiction, horror, kryminał itd.) i problemy związane 

z ich klasyfikacją genologiczną. 

Należy tu podkreślić, że we wszystkich przedstawionych do oceny pracach erudycja i 

rzetelność wywodu odautorskiego, który tworzy nie tylko bogate i kompetentne opracowanie, 

ale także przedstawia kontekstowe syntezy literatury czeskiej, budzą podziw. Wiele pozycji 

w dorobku dr hab. Joanny Czaplińskiej, prof. UO to bezsprzecznie prace ważne i cenne, 

w pełni uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o tytuł naukowy profesora nauk 

humanistycznych. Za słusznością tej decyzji przemawia też wysoka ocena monografii 

wskazanej jako osiągnięcie naukowe w „procesie profesorskim", stanowiące główną 

podstawę do ubiegania się o tytuł. 

Należy tutaj jeszcze wskazać na fakt, że niektóre opublikowane przez dr hab. Joannę 

Czaplińską, prof.. UO prace były wynikiem Jej udziału w polskich i międzynarodowych 

projektach badawczych: „Czeskie emigracyjne debiuty prozatorskie" (kierownik grantu KBN 

w latach 2002-2005), „Rozumíme si navzájem?" (Członek zespołu badawczego w projekcie 

realizowanym przez Uniwersytet Śląski w Opawie i Uniwersytet Opolski w latach 2010-

2011), „Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech" (członek zespołu badawczego 

Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Południowoczeskiego, Wydziału Filozoficznego 

Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Galsgow i Instytutu Slawistyki Uniwersytetu 

Opolskiego w latach 2012-2015). 
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3. O c e n a d o r o b k u d y d a k t y c z n e g o (w tym osiągnięcia w kształceniu 

młodej kadry) 

Dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO jest żywo obecna w międzynarodowej 

przestrzeni naukowej, uczestnicząc w licznych polskich i zagranicznych (w tym czeskich) 

konferencjach naukowych (ogółem wzięła udział w 50 konferencjach międzynarodowych, w 

tym w 23 zagranicznych), a także popularyzując kulturę czeską w Polsce (por. np. 

tłumaczenia powieści, opowiadań i dramatów czeskich m.in. na łamach czasopism 

„Fantastyka", „Nowa Fantastyka", „Problemy", „Kamena" i „Panorama"; artykuły 

popularnonaukowe Aksamitna przepaść? Subiektywne refleksje o współczesnej literaturze 

czeskiej czy Druhé obrození české, ogólnodostępne wykłady Adaptacje filmowe literatur 

słowiańskich, Literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej itd.). 

W zakresie kształcenia młodej kadry, spełnienia którego to obowiązku - obok 

znaczących i ważnych osiągnięć naukowych - oczekuje się od kandydata do tytułu profesora, 

należy stwierdzić, że dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO ma w tym zakresie dorobek 

znacznie przekraczający wymagania minimalne. Wypromowała bowiem jednego doktora 

(mgr Gabriela Gańczarczyk, praca na temat Obrazy macierzyństwa oczyma wybranych 

czeskich i polskich pisarek przed I wojną światową, obrona przeprowadzona 18 września 

2017 r.) i jest promotorem kolejnych dwóch prac doktorskich, których autorki posiadają już 

otwarty przewód doktorski (mgr Aleksandry Paluch, praca na temat Kategoria przestrzeni 

w powieściowych utopiach negatywnych na przykładzie polskiej i czeskiej literatury XX 

wieku, otwarcie przewodu doktorskiego odbyło się 7.05.2015 r, na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Opolskiego; mgr Anny Gnot, praca na temat „Dziewiąty życiorys" - wymiar 

przestrzeni autobiograficznej w twórczości Oty Pavla, otwarcie przewodu doktorskiego 

odbyło się 14.07.2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego). Ponadto 

Kandydatka do tytułu profesora wypromowała w ciągu ostatnich lat ponad 30 licencjatów i 20 

magistrów filologii czeskiej. 

Dzięki swoim pracom naukowym została Ona uznana za cennego specjalistę 

w zakresie literaturoznawstwa czeskiego. Z tego względu wielokrotnie powołano Ją na 

recenzenta w przewodzie habilitacyjnym w Polsce (dr Marcin Całbecki, dr Anna Car, dr 

Agata Firlej, dr Anna Gawarecka, dr Klaudia Koczur-Lejk, dr Robert Kulmiński, dr 

Patrycjusz Pająk) i w Czechach (PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.), 

dziesięciokrotnie - w przewodzie doktorskim w Polsce (mgr Marek Słowiaczek, mgr 
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Aleksandra Seidel-Mączyńska, mgr Małgorzata Kalita, mgr Karolina Ćwiek-Rogalska) 

i w Czechach (Mgr. Karolína Slámová, Mgr. Lenka Pořízková, PhDr. Justyna Kościukiewicz, 

Mgr. Monika Hornová, Mgr. Matěj Antoš, Mgr. Michal Jareš), raz w postępowaniu o nadanie 

stopnia naukowego profesora badawczego prof. PhDr. Pavlowi Janouškowi, CSc. (Akademia 

Nauk Republiki Czeskiej, 2017 r.). Ponadto brała udział w formie sekretarza czy członka 

komisji w 6 przewodach habilitacyjnych, przeprowadzonych w uniwersytetach w Opolu, 

Warszawie, Katowicach i Ostrawie. 

Napisała również 6 recenzji wydawniczych prac zwartych, a także wielokrotnie 

recenzowała artykuły do czasopism polskich i czeskich (m.in. „Česká literatura", „Pamiętnik 

Słowiański", „Poznańskie Studia Slawistyczne", „Slavia Occidentalis", „Annales 

Neophilologiarum", „Przekłady z Literatur Słowiańskich", „Kultura i Literatura Popularna") 

oraz tomów pokonferencyjnych i monografii zbiorowych. Recenzowała również prawie 40 

wniosków grantowych w Republice Czeskiej. 

Dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO obecnie jest redaktorem naczelnym czasopisma 

„Studia et Documenta Slavica", wydawanego przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu 

Opolskiego (od 2017 r. - nadal). Wcześniej była redaktorem naczelnym (wspólnie z doc. Janą 

Raclavską) czasopisma „Studia Slavica", wydawanego we współpracy Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 

Ostrawskiego w Ostrawie (w latach 2013-2016). Współredagowała również kilka monografii 

i prac zbiorowych (Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich 2004, 

Intertekstualność w literaturach i kulturach słowiańskich 2006, Od banity do nomady 2009, 

Kultura bez cenzury 2011). 

Należy także dodać, że dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO jest doświadczonym 

i wyjątkowo wszechstronnym dydaktykiem. Prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów 

studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy studiów doktoranckich: praktyczna 

nauka języka czeskiego, realioznawstwo czeskie, historia literatury czeskiej, literatury 

emigracyjne krajów słowiańskich, współczesna polska teoria literatury, komunikacja 

międzykulturowa, przekład artystyczny, metody badań literaturoznawczych, specyfika 

literatur emigracyjnych, dyskurs międzykulturowy, język i kultura czeska, adaptacje filmowe 

literatur słowiańskich, literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej, seminarium 

magisterskie i seminarium doktoranckie zarówno w swoim Instytucie, jak również 

w Instytucie Filologii Polskiej, a także jako wykłady gościnne (cykl wykładów o konwersji 

językowej pisarzy) dla słuchaczy studiów doktoranckich Uniwersytetu Ostrawskiego, 

Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Osiągnięcia 

9 



dydaktyczne są imponujące i z nawiązką spełniają kryteria stawiane kandydatom do tytułu 

profesora. 

Warto podkreślić tutaj także działania w zakresie popularyzacji nauki, podjęte przez dr 

hab. Joannę Czaplińską, prof. UO. Wielokrotnie wygłaszała Ona wykłady i prowadziła 

warsztaty dla młodzieży Opolszczyzny w ramach Akademii Młodego Poligloty (powołanej do 

życia przez Nią w 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego), 

popularyzujących naukę języków obcych wśród uczniów szkół podstawowych, oraz wykłady 

otwarte dla Uniwersytetu Opolskiego. 

4. O c e n a d o r o b k u w z a k r e s i e o r g a n i z a c j i i p o p u l a r y z a c j i n a u k i 

(w tym kierowanie zespołami badawczymi, prowadzenie prac naukowych w instytucjach 

naukowych, także zagranicznych) 

Równie często dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO bierze udział w pracach 

organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Wśród licznych sprawowanych przez Nią 

obowiązków należy wspomnieć o następujących funkcjach: ekspert zagraniczny w ewaluacji 

Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej za lata 2006-2014; członek 

w Panelu Ekspertów 01 SHVa - Nauki społeczne i humanistyczne w ocenie wyróżniającego 

się dorobku naukowego czeskich jednostek naukowo-badawczych i uniwersytetów latach 

2014-2018; przewodnicząca Rady Naukowej Czeskiej Bibliografii Literaturoznawczej przy 

Instytucie Literatury Czeskiej Akademii Nauk w latach 2017-nadal; członek 

Międzynarodowej Rady Naukowej Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich 

Budzi ej owicach od roku 2018; członek Stałej Rady Naukowej Studiów Doktoranckich w 

zakresie „Literaturoznawstwo - teoria i historia literatur narodowych", Wydział Filozoficzny 

Uniwersytetu Ostrawskiego od roku 2009; członek Stałej Rady Naukowej Studiów 

Doktoranckich w zakresie „Literaturoznawstwo", Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 

Palackiego w Ołomuńcu od roku 2011; członek Komisji Emigrantologicznej przy 

Międzynarodowym Komitecie Slawistów od roku 2015; juror w ogólnopolskim konkursie 

translatologicznym dla studentów bohemistyki pod patronatem Czeskiego Centrum w latach 

1999-2009, juror Komisji Nagrody Literackiej im. J. Żuławskiego od roku 2018. Od roku 

2009 organizuje cykliczną międzynarodową konferencję naukową „Symposium Opoliensis". 

Trzeba tu podkreślić także fakt udziału Kandydatki do tytułu profesora w gremiach 

redakcyjnych i recenzenckich wysokopunktowanych czeskich i słowackich czasopism 

naukowych, jak „Česká literatura" (indeksowane w bazach Erih+ i Scopus), „Tahy" czy 
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„Liticon". W moim przekonaniu aktywność organizacyjna dr hab. Joanny Czaplińskiej, prof. 

UO jest niezmiernie wysoka i spełnia wymogi stawiane kandydatom do tytułu profesora nauk 

humanistycznych. 

KONKLUZJA 

Podsumowując, należy stwierdzić, że osiągnięcia dr hab. Joanny Czaplińskiej, prof. 

UO w pełni uzasadniają wszczęcie postępowania o przyznanie Jej tytułu profesora nauk 

humanistycznych. Z tego względu wniosek w tej sprawie jednoznacznie popieram. Dr hab. 

Joanna Czaplińska, prof. UO, spełnia - w moim przekonaniu - wszelkie wymogi stawiane 

kandydatom do tytułu profesora nauk humanistycznych, określone w Ustawie z dnia 

27.09.2017 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki z późniejszymi zmianami i w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora. Jej dorobek naukowy, zarówno powstały przed uzyskaniem stopnia doktora 

habilitowanego, jak i po habilitacji, świadczy o bardzo dużej aktywności intelektualnej oraz 

0 wielkim talencie badawczym. Natomiast dorobek naukowy powstały po habilitacji znacząco 

przekracza wymogi stawiane kandydatom do tytułu naukowego i jest znacząco wyższy od 

dorobku sprzed habilitacji. Ponadto jest on nie tylko kontynuacją prac rozpoczętych przed 

habilitacją, ale znacząco go rozwija, niejednokrotnie z zastosowaniem metod nowatorskich. 

Dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO podejmuje też nowe wątki i obszary badawcze. Jest to 

zatem dorobek wszechstronny, wielowątkowy i tematycznie rozległy. Jest też niezwykle 

cenny pod względem jakościowym, ale również ważki problemowo. Natomiast monografię 

(wskazaną przez Kandydatkę do tytułu jako osiągnięcie naukowe) należy uznać za oryginalną 

ze względu na jej kompozycję oraz zastosowane nowe rozwiązania badawcze. Praca ta 

stanowi ważny wkład w rozwój slawistyki, a zwłaszcza literaturoznawstwa czeskiego. 

Zarówno dorobek przedhabilitacyjny, jak i pohabilitacyjny Kandydatki do tytułu 

zapewnił Jej ugruntowaną i mocną pozycję w środowisku polskich bohemistów, ale także 

literaturoznawców slawistów, sytuując dr hab. Joannę Czaplińską, prof. UO w czytelny 

1 rozpoznawalny sposób w polskiej i międzynarodowej przestrzeni naukowej. O tej mocnej 

pozycji uznanej specjalistki w swojej dziedzinie świadczy też fakt powoływania dr hab. 

Joanny Czaplińskiej, prof. UO na recenzenta w przewodach habilitacyjnych i doktorskich 

przeprowadzanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce i w Czechach, a także 
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zlecanie Jej recenzji czeskich wniosków graniowych i publikacji naukowych kierowanych do 

druku (recenzji wydawniczych). 

Także osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne z dużą nawiązką spełniają kryteria 

określone w Ustawie odnośnie do postępowania o tytuł profesora nauk humanistycznych. 

Poznań, 30.04.12019 r. 

prof. zw. dr hab. Mieczysław Balowski 
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