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Mgr. Martin Šemelík dokončil studium oboru Německý jazyk a literatura v roce 2008. Jeho 
vynikajících studijních předpokladů si povšimnuli pedagogové již od druhého ročníku studia. 
Od druhého ročníku studia se profilovaly jeho zájmy v lingvistické oblasti a začal 
spolupracovat na projektu Velkého německo-českého akademického slovníku. Obhájil na 
výbornou svou diplomovou práci, která se týkala typů slovníkové makrostruktury 
(Wortnestbildung in einem Übersetzungswörterbuch), a v roce 2008 obstál při přijímacích 
zkouškách do doktorského studia (program Germánské jazyky a literatury). V jeho rámci se 
projevil nejen jeho vyhraněný zájem o korpusovou lexikografii, ale i o problematiku 
kontrastivní lingvistiky. Stal se brzy hybnou silou projektu a osvědčil se i jako velmi schopný 
organizátor a koordinátor týmové práce v rámci lexikografické sekce ÚGS.
Jeho účast na třech grantech GAČR (2003-2011) a následně jeho samostatné projekty v letech 
209-2012 ([Nová] bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 [v rámci 
Projektového účelového stipendia FF UK]), vedení grantu GAUK (2012) pro finalizaci 
adjektivní databáze potvrdily, že jazykové nadání, cílevědomost a příkladná píle ho předurčily
k tomu, aby se stal od roku 2011 asistentem na ÚGS a podílel se jak na výuce, tak na 
výzkumu. Forma interního doktorandského studia byla tehdy změněna na formu 
kombinovanou.
Doktorské studium proběhlo velmi plynule; při všech povinných atestacích uspěl doktorand 
podle očekávání. Jeho příprava byla charakteristická tím, že objem přečtené odborné literatury 
byl většinou nadprůměrný. Jednotlivé kapitoly práce byly podrobně diskutovány nejen se 
školitelkou, ale i s renomovanými odborníky. Tyto konsultace probíhaly během stipendijního 
pobytu v Lipsku. (DAAD: zimní semestr 2010/2011 Universität Leipzig, Philologische 
Fakultät, Institut für Germanistik, konzultantky Dr. Hannelore Poethe a Prof. Dr. Irmhild 
Barz. V poslední fázi doktorského studia navázal kontakt s mannheimským pracovištěm, 
sekce Methoden der Korpusanalyse und -erschließung).
Jádrem jeho dizertační práce je soubor statí, které byly již publikovány především v zahraničí 
v renomovaných recenzovaných časopisech.
Publikační činnost Mgr. Šemelíka, která provází jeho velmi úspěšné doktorandské studium, je 
v porovnání s dosavadními doktorandy jedinečná co do kvality obsahu i počtu položek. Její 
důležitou složkou jsou velmi fundované a vyvážené recenze, které vyšly v německých
časopisech, jedna dokonce v oxfordském periodiku International Journal of Lexicography.
Nelze opomenout ani práci redakční. Mgr. Šemelík je již čtyři  roky výkonným redaktorem 
Jazykových aktualit, kreré vydává Jazykovědné sdružení při ČAV, a již tři roky vykonává 
práci tajemníka Kruhu moderních filologů. Je členem Jazykovědného sdružení a Svazu 
germanistů ČR.
Konečně je třeba jmenovat práci pedagogickou, kterou vykonává s neobyčejným zaujetím a 
poctivostí. Jeho vědecké ambice se zrcadlí ve snaze udržet výuku gramatiky na vědecké 
úrovni. Kolega Šemelík má za sebou i několik zahraničních přednášek v rámci programu 
ERASMUS a rámci meziuniverzitních kontaktů (účast na semestrální výuce v Kolíně nad 
Rýnem v roce 2013, přednášky ve švédském Lundu v roce 2012 a 2013). Jeho schopnost 
získávat studenty pro empirický lingvistický výzkum a lexikografickou činnost přináší již 
první výsledky. Je konzultantem právě schváleného interního studentského výzkumného 
záměru zabývajícího se odbornou terminologií.
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