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Główne zainteresowania badawcze (w formie opisu): 

Moje prace, osiągnięcia badawcze i zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wielu 

wątków, zakresów, specjalizacji i zagadnień językoznawczych oraz kulturologicznych. Pierwszą 

z nich jest: 

1) Szeroko rozumiana sfera frazeologii i idiomatyki  

Zwieńczeniem tego obszaru badań naukowych jest monografia pt. Ptactwo we frazeologii czeskiej 

i polskiej. Konceptualizacja – obraz – odzwierciedlenie. Wydawnictwo Naukowe ATH Bielsko-Biała 

2012, s. 260. ISBN 978-83-62292-47-9 (por. punkt autorskie książki naukowe, poz. 1). Recenzentami 

wydawniczymi byli prof. PhDr Jiří Damborský DrSc. z Uniwersytetu w Ostrawie oraz prof. dr hab. 

Emil Tokarz z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ważnym aspektem tej książki 

jest zwrócenie uwagi na interferencje językowe w konfrontatywnej czesko-polskiej frazeologii. 

Wiadomo, że Czesi w niektórych sytuacjach inaczej rozumieją pozajęzykową rzeczywistość niż 



Polacy, dlatego właśnie w pracy wyeksponowano odmienny językowy obraz świata (między 

analizowanymi językami), konieczny do uwzględnienia, szczególnie w sferze translatologicznej.  

W monografii ukazano zarówno ogólną charakterystykę omawianej problematyki, jak też jej 

parametry komponentowe, co koresponduje z analitycznym kierunkiem badania. Zwrócono uwagę na 

dwie podstawowe rozbieżności: o d mi e n n e  p r o f i l o wa n i e , czyli ‘nadawanie przedmiotowi 

określonego kształtu’ jako jednej z podstawowych operacji mentalnych, dokonywanej przez umysł 

ludzki (wraz z jego wymiarami np. perspektywą, schematyzacją, wyodrębnieniem figury 

pierwszoplanowej i drugoplanowej), w konsekwencji czego pokazały się czeskie i polskie r ó ż n i ce  

w  o b r a zo wa n i u  r z e c z y w i s t o ś c i . Procesy te – używając terminologii Ronalda Langackera – 

zostały przedstawione jako: „umiejętności konstruowania sytuacji (sceny) na różne sposoby w celu 

ujęcia myśli”, w efekcie czego, w szeroko opisywanej sferze frazeologii i idiomatyki odkryły się 

różniące językowe obrazy świata. 

Przedmiotowemu zagadnieniu językoznawczemu, jakim jest przedstawiony obszar frazeologii 

i idiomatyki, poświęcono także następujące artykuły i studia naukowe, opublikowane zarówno 

w polskich, jak i w czeskich oraz słowackich periodykach punktowanych z listy ministerialnej (por. 

punkt pt. Lista najważniejszych recenzowanych artykułów naukowych odzwierciedlających główne 

zainteresowania badawcze – patrz poz.: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 25, 27). Pokazano w nich – zgodnie 

z koncepcją nurtu szkoły kognitywnej – skonwencjonalizowane właściwości, zaznaczając, że 

znaczenie jednostek frazeologicznych i leksykalnych ma aspekt społeczno-kulturowy oraz że 

znaczenie owych konwencjonalnych jednostek językowych rodzi się w kontekście wypowiedzi 

rodzimych użytkowników języka. Wykazano, że znaczenie da się sprowadzić do konceptualizacji za 

pomocą procesów konwencjonalizacji, profilowania i obrazowości, działających tak w podmiotowym, 

jak i społecznym (grupowym) wymiarze języka. 

Wystąpiłem z referatami z przedmiotowego zakresu badawczego – jakim jest przedstawiana 

frazeologia i idiomatyka – na wielu konferencjach, zarówno ogólnokrajowych i międzynarodowych 

krajowych, jak i zagranicznych sympozjach.  

W ramach wymiany Erasmus i Erasmus+ wygłaszałem w latach 2008/2015 wykłady o frazeologii 

i idiomatyce dla studentów filologii z Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Republika Czeska) 

i Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku (Republika Słowacka). 

Zagadnienia związane z aspektami frazeologii i idiomatyki stały się również tematyką wielu prac 

licencjackich i magisterskich, które wypromowałem, a niektóre z nich otrzymały nawet wyróżnienie 

Dziekana. 

Kolejnym obszarem moich zainteresowań naukowych są doświadczenia historyczne i kulturowe oraz 

współczesne realia sąsiadujących krajów (tj. głównie Czechów i Polaków). Podejmowane kwestie 

z zakresu etnolingwistyki, zorientowane są na: 

2) Stereotyp narodowościowy Czechów i Polaków  

Koncentruję się szczególnie na dwóch filarach, tj: autostereotypach i heterostereotypach, zwłaszcza 

z wykorzystanym nazewnictwem etnonimicznym (por. punkt pt. Lista najważniejszych 

recenzowanych artykułów naukowych odzwierciedlających główne zainteresowania badawcze – patrz 

poz.: 8, 22, 23 oraz inne w druku). W tych przywoływanych artykułach naukowych zawiera się 

szeroko rozumiana tematyka interkulturalnej lingwistyki w wymiarze przestrzeni komparatywnej. 

Pojawia się tam zakodowany obraz Czecha i Polaka w wybranych gatunkach i domenach badawczych, 

tj. przede wszystkim w kinematografii (komedie), muzykologii (piosenki), reklamach (telewizja, 

radio, internet), wypowiedziach i komentarzach znanych osób (skrzydlate słowa) i we wspominanych 



już wcześniej frazeologizmach. Analizowana jest problematyka na materiale czeskich i polskich 

tekstów kultury masowej. Wyraźnie zaznaczam, iż pojęcie stereotypu ma zasięg zdecydowanie 

i n t e r d ys c yp l i n a r n y .  Badane przykłady z wymienionymi czeskimi i polskimi nazwami tj. 

z wyprofilowanym komponentem „narodowości”, przez współczesną lingwistykę traktowane są jako 

wykładnik stereotypu, który jest mocno osadzony w kodzie językowo-kulturowym. Jak wykazano 

w analizach, mogą one służyć wartościowaniu pozytywnemu lub negatywnemu, ale zdarzają się też 

konotacje neutralne. 

Zagadnienia związane z różnorodnie postrzeganymi aspektami stereotypu Czecha i Polaka znalazły 

odbicie u studentów w ich pracach licencjackich i magisterskich, których byłem promotorem. 

Od wielu lat ściśle współpracuję z Dyrekcją Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, gdzie 

wygłaszam referaty na temat stereotypów i tożsamości narodowej mieszkańców pogranicza (czesko-

polsko-słowackiego). Działania te realizowane są również w Euroregionie Beskidy, a dla bielskich 

szkół średnich regularnie przedstawiam zagadnienia z tej etnolingwistycznej dziedziny. Uniwersytet 

Trzeciego Wieku również zainteresowany jest tę problematyką, zapraszając mnie systematycznie od 

lat (dwa razy do roku) na wykłady gościnne.  

 

Interesuję się również kwestiami dotyczącymi ważnych zagadnień, które oscylują wokół domeny: 

3) Problematyka tożsamości kulturowej i językowej mieszkańca czesko-polskiego pogranicza 

(por. punkt pt. Lista najważniejszych recenzowanych artykułów naukowych odzwierciedlających 

główne zainteresowania badawcze – patrz poz 1, 6, 22). Moją uwagę przyciągają tak ważne pojęcia 

mieszkańców opisywanej strefy nadgranicznej, jakimi są „dom” i „rzeka” – widziane właśnie przez 

pryzmat tożsamości. Rozpatrywana jest przede wszystkim problematyka językowo-kulturowej 

tożsamości mieszkańców zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego (syntetyczny obraz historii 

i językowo-kulturowej specyfiki tego pogranicznego regionu). Przy podejmowaniu tej problematyki, 

badane są także zróżnicowania polskiego i czeskiego języka mówionego wraz z takimi kwestiami, 

spotykanymi na pograniczu, jak np. bilingwizm czy język stosowany w egzogamicznych związkach 

małżeńskich (por. poz. 4). 

 

W swoich badaniach zwróciłem także uwagę na następujące zagadnienia: 

4) Rola neologizmów, ze szczególnym uwzględnieniem anglicyzmów w języku czeskim – 

w konfrontacji z językiem polskim (por. poz. 18). W artykule pt. Odraz anglické lexikální jednotky 

blue v českých neologizmech a počeštěném názvosloví s využitím bázové modré barvy starano się 

pokazać, na konkretnych przykładach językowych, jakie „odzwierciedlające odbicie” ma angielska 

jednostka leksykalna blue w czeskich neologizmach i w zbohemizowanym nazewnictwie, 

wykorzystującym bazowy niebieski kolor. Zwrócono również uwagę na technikę przedostawania się 

neologizmów do języka, a także wiele miejsca poświęcono kwestiom tłumaczeniowym, badając 

czesko-polskie jednostki leksykalne i frazeologiczne, w których pojawia się (w większym lub 

w mniejszym stopniu) zakorzeniony przedmiotowy leksem koloru niebieskiego // błękitnego, czes. 

modrá barva. 

 

W kręgu moich zainteresowań znajduje się również inny obszar badawczy, który analizuje  



5) Zagadnienia onomastyczne (por. punkt pt. Lista najważniejszych recenzowanych artykułów 

naukowych odzwierciedlających główne zainteresowania badawcze – patrz poz. 17). Szczególną 

uwagę zwracam na zagadnienia związane z frekwencyjnością nazw własnych (rodzimych i osobowych 

– dot. przezwisk, imion a zwłaszcza nazwisk), zawężonych wokół czeskiej i polskiej 

antroponomastycznej terminologii. W innym artykule o podobnej tematyce (por. poz. 24) zostały 

przeanalizowane nazwy własne geograficzne (toponimy) pod kątem realiów kulturowych. 

Przedmiotem badań były konceptualizowane eponimy. W zależności od rodzaju przekładu mieliśmy 

do czynienia z egzotyzacją lub udomowieniem. W tym artykule skupiłem się na omawianych 

zagadnieniach dotyczących czynników kultury w przekładzie, pytając jednocześnie, jaki jest 

wzajemny stosunek elementów reprezentujących kontekst kulturowy autora oraz elementów 

charakterystycznych dla kontekstu tłumacza. 

 

Ostatnimi czasy poświęciłem sporo uwagi nieprzebadanym jak dotąd aspektom, koncentrujących się 

zwłaszcza na następującej problematyce:  

6) Zagadnienia przekładoznawcze i analiza leksykalna dotycząca terminologii obecnej w Piśmie 

Świętym (por. punkt pt. Lista najważniejszych recenzowanych artykułów naukowych 

odzwierciedlających główne zainteresowania badawcze – patrz poz.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 

24, 25, 26 i inne w druku). Obszar ten został podzielony na różne domeny badawcze. 

Przeanalizowałem zarówno somatyzmy (np. czes. žebro, žaludek, žluč, žlučník – pol. żebro, żołądek, 

żółć, woreczek żółciowy) w czeskich i polskich tłumaczeniach biblijnych (por. poz. 15). W innym 

artykule skoncentrowałem się na bazowym komponencie somatycznym czes. zub – pol. ząb, 

uwzględniając skróconą jak i rozszerzoną frazę pochodzenia biblijnego czes. „ oko za oko, zub za zub” 

– pol. „oko za oko, ząb za ząb” (por. poz. 20). W innych pracach przebadałem nazwy jednostek 

środków płatniczych: czes. penízek // poloveň // haléř // mince malé hodnoty – pol. pieniążek // as // 

grosz // miedziak //moneta małej wartości (por. poz. 16). Przeanalizowałem różnorodność 

zastosowanych pojęć pochodzących z czeskich i polskich przekładów biblijnych dot. Mt 5,18: czes. 

literka // písmenko // nejmenší písmen(k)o – pol. jota // i // najmniejsza litera (por. poz. 21). W tym 

segmencie badawczym zwróciłem uwagę na występujące w języku innowacje oraz anomalie obecne 

w przekładzie (por. poz. 14). 

Większość moich badań prowadzi do wniosku, że w wielu czeskich i polskich przekładach 

biblijnych pojawia się rozbieżna, a czasami – w zależności od rodzaju tłumaczenia – niekonsekwentna 

ekwiwalencja leksykalna, która bywa w różny sposób odbierana, przetwarzana, wartościowana, 

pojmowana i oceniana. 

Do opisywanej dziedziny translatologii wkomponowane są dwie moje monografie (w tym 

rozprawa habilitacyjna):  

Świat awifauny w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (sowy i jaskółki). Wydawnictwo 

Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013, s. 114. ISBN 978-83-63713-47-8 oraz Świat awifauny II 

w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (ptactwo czyste i nieczyste). Wydawnictwo 

Naukowe ATH, Rozprawy Naukowe nr 53, Wymiary Humanistyki, Bielsko-Biała 2014, s. 306. ISBN 

978-83-63713-87-4 // ISSN 1643-983X. Recenzenci wydawniczy: O. prof. dr hab. Tomasz Maria 

Dąbek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz prof. dr hab. Mieczysław Balowski 

z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 



Zapoczątkowana analiza przyczyniła się do poszerzenia dalszych intralingwalnych i interlingwalnych 

badań nad zrozumieniem zastosowanej i właściwie przetłumaczonej leksyki w konkretnie 

analizowanym tekście. 

Celem analizy tych dwóch monografii było zwrócenie uwagi na kwestie translatologiczne dotyczące 

czeskiej i polskiej terminologii w przekładach biblijnych, przede wszystkim z zakresu kategorii 

pojęciowej ptactwa. 

Omówione zostały zagadnienia traduktologiczne związane z procesem egzotyzacji i udomowienia. 

Opisane zostały także dwie ważne kwestie translatorologiczne, polegające na tym: „czy” a przede 

wszystkim „jak” tłumacz zmienia, modyfikuje, adaptuje lub wzbogaca język przekładu. 

Ważną rolę w tym procesie odgrywała identyfikacja nazw hebrajskich, a także leksyka pochodząca 

z przekładów pośrednich (LXX i VLG). 

Podczas analizy leksykalnej mieliśmy do czynienia nie tylko z przekładem funkcjonalnym, ale 

i z przybliżeniem aproksymacyjnym i formalno-estetyczną rekonstrukcją „ptasiej ekwiwalencji” 

w przetłumaczonych tekstach języka docelowego, co nie jest bez znaczenia dla rozwoju danej 

dziedziny naukowej. 

Skupiłem się na nazwach prostych i złożonych wykorzystując również binominalne nazewnictwo. 

Konfrontatywno-porównawcza analiza, koncentrująca się w przeważającej części wokół ornitofauny, 

ukazała nam, w jaki sposób tłumacz lub zespół tłumaczy tekstów Pisma Świętego różnorodnie stosują 

szeroką gamę awifaunistycznej terminologii w badanych przeze mnie wersetach biblijnych. 

 

W ramach wymiany Erasmus i Erasmus+ wygłaszałem w latach 2010/2015 wykłady o przekładzie 

dla studentów filologii z Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Republika Czeska) i Katolickiego 

Uniwersytetu w Ružomberku (Republika Słowacka). 

W trakcie przygotowań do wydania pozostaje kolejna autorska publikacja naukowa z serii Świat 

awifauny III w czeskich i polskich przekładach Pisma Świętego, poświecona tym razem analizie 

rodziny Corvidae [planowany termin publikacji: 2016 r.]. 

Interesuje mnie także zjawisko stylizacji, oczywiście w powiązaniu z kwestiami 

traduktologicznymi (por. Stylizacja jako problem przekładoznawczy – w druku). Na podstawie 

zaprezentowanych przykładów językowych dowiodłem, że omawiana stylizacja staje się narzędziem 

indywidualizacji języka – np. bohatera literackiego czy filmowego, czy w ogóle autora wypowiedzi – 

ponieważ odzwierciedla w pierwszej kolejności kulturę i oczytanie, a w niektórych przypadkach 

jednocześnie służy zabawie i humorowi, a także pokazuje mnóstwo dosadnych porównań 

i obrazowych przenośni, które w każdym języku są różnie odbierane, przetwarzane i tłumaczone. 

 

W ramach innych osiągnięć dydaktycznych i w zakresie popularyzacji nauki i sztuki 

uczestniczyłem w wielu spotkaniach literackich z czeskimi i słowackimi pisarzami, z których 

wymienię np.: Irena Obermannová (org. Wydawnictwo Literackie 2008), Petr Hruška (Městská 

knihovna Frýdek-Místek 2013), Magda Vášáryová (org. Książnica Beskidzka 2014), w których 

pełniłem funkcję prowadzącego lub współprowadzącego spotkania. 

Organizowałem w Galerii Akademickiej również spotkania artystyczne z czeskimi i słowackimi 

malarzami: Marek Skibinský (2012), Pavel Albert (2012), Zbyněk Janáček (2012), Eduard Ovčáček 

(2012) funkcja: prowadzący/współprowadzący spotkania oraz tłumaczenie wystąpień. 

Systematycznie brałem udział w zespołach eksperckich i konkursowych, tj. w międzynarodowych 

(polsko-czesko-słowackich) Konkursach Literackich, których organizatorami były: Książnica 



Beskidzka Bielsko-Biała, Městská knihovna Frýdek-Místek i Žilinská knižnica – charakter udziału: 

członek Komisji Konkursowej, recenzent. 

 

Najważniejsze książki/monografie naukowe (autorskie i pod redakcją): 

AUTORSKIE KSIĄŻKI NAUKOWE 

1. L. Hampl: Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej. Konceptualizacja – obraz – 

odzwierciedlenie. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012, s. 260. ISBN  

978-83-62292-47-9 

2. L. Hampl: Świat awifauny w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (sowy i jaskółki). 

Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013, s. 114. ISBN 978-83-63713-47-8 

3. L. Hampl: Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (ptactwo czyste 

i nieczyste). Wydawnictwo Naukowe ATH, Rozprawy Naukowe nr 53, Wymiary Humanistyki, 

Bielsko-Biała 2014, s. 306. ISBN 978-83-63713-87-4 // ISSN 1643-983X 

 

Lista najważniejszych recenzowanych artykułów naukowych odzwierciedlających główne 

zainteresowania badawcze: 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH 

1. L. Hampl: Językowa tożsamość w przestrzeni kulturowej pogranicza czesko-polskiego regionu 

Śląska Cieszyńskiego na Zaolziu [w:] Świat i Słowo, filologia – nauki społeczne – filozofia – 

teologia. Jaka Europa? nr 2 (5). Wyd. ATH i Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, 

Bielsko-Biała 2005, s. 219-232. ISSN 1731-3317 

2. L. Hampl: Międzyjęzykowe znaczenie leksemów i wyrażeń odmiennej czesko-polskiej frazeologii 

[w:] Filologické teórie, praktická aplikácia a evalvácia vedomostí pod. red. Stanislava Benčiča. 

Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Katedra jazykov Filozofickej fakulty 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2005, s. 133-139. ISBN 80-89034-89-6 

3. L. Hampl: Interkulturowy charakter przysłów: DRABINA w ruchu GÓRA-DÓŁ w czeskiej 

metaforyce [w:] Świat Słowian pod red. Emila Tokarza, Rozprawy Naukowe Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego ATH nr 1. Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 115-126. ISBN  

83-89086-79-4 

4. L. Hampl: Zróżnicowanie polskiego i czeskiego języka mówionego [w:] Człowiek w świecie 

kultury, języka, edukacji. Oświata i kultura na Podbeskidziu tom III pod red. Danuty Pluty-

Wojciechowskiej i Witolda Adamczyka. Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 231-236. ISBN  

83-89086-49-2 

5. L. Hampl: Problemy przekładalności frazeologicznych jednostek leksykalnych (na materiale 

polskim i czeskim) [w:] Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie pod. red. 

Wojciecha Gorczyczy i Ewy Michalskiej. Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2008, s. 77-86. ISBN  

978-83-60714-60-7 



6. L. Hampl: DOM i RZEKA jako ważne pojęcia widziane przez pryzmat tożsamości mieszkańców 

Zaolzia na czeskim Śląsku Cieszyńskim [w:] Dom na pograniczu – Dom na pohraničí. Tom 

interdyscyplinarnych prac naukowych pod red. Libora Pavery. Wyd. Stowarzyszenie Region 

Beskidy, Bielsko-Biała 2010, s. 241-250. ISBN 978-83-904037-1-7 

7. L. Hampl: Rola profilowania w tłumaczeniu jednostek leksykalnych (na przykładach czeskich 

i polskich frazeologizmów) [w:] Odborová didaktika v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľa 

materinského jazyka a literatury, edit. Edita Príhodová. Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Filozofická fakulta 2010, s. 127-138. ISBN 978-808084-562-9 

8. L. Hampl: Utrwalony językowy obraz i wykorzystywane nazewnictwo Czechy, Czech, czeski 

oraz używana leksyka Polska, Polak, polski w czeskich i polskich związkach frazeologicznych 

[w:] Świat Słowian II pod red. Krzysztofa Ferugi i Libora Pavery. Wyd. ATH, Bielsko-Biała 

2010, s. 47-56. ISBN 978-83-62292-20-2 

9. L. Hampl: Předpověď počasí a ročního období podle lidových tradicí s využitím domény 

zvířecích/ptačích lexikálních ekvivalentů používaných v českých a polských frazeologizmech 

[w:] Parémie národů slovanských V – sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 

v Ostravě ve dnech 20-21 října 2010. Vyd. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2010, s. 29-

39. ISBN 978-80-7368-930-8 

10. L. Hampl: Skonwencjonalizowane jednostki leksykalne z bazowym członem liczbowym 

w czeskiej i polskiej frazeologii [w:] Opera Slavica – Slavistické rozhledy, jazykovědný sešit, 

ročník XXI číslo 2, výkonný red. Jiří Gazda. Vyd. Ústav slavistiky Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, Brno 2011, s. 19-33. ISSN 1211-7676 

11. L. Hampl: Najistotniejsze podobieństwa i różnice przetłumaczonych hiperonimicznych 

i hiponimicznych wyrazów leksykalnych w przekładach czeskich i polskich wersetów biblijnych 

na wybranym przykładzie „ptak-wróbel” [w:] Studia Slavica XV. Vědecká redakce Jana 

Raclavská i Joanna Czaplińska, Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, Nakl. Filozofická 

fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2011, s. 241-255. ISSN 1803 5663 // ISBN 978-80-

7368-972-8 

12. L. Hampl: Rozbor lexikálních jednotek biblického textu na materiálu polských a českých 

překladů Svatého písma [w:] Dotknąć słowiańszczyzny. Języki, literatura i kultura krajów 

słowiańskich pod red. nauk. Kaliny Bahnevy. Zbiór artykułów pokonferencyjnych. Wyd. E-

wydawnictwo, Bielsko-Biała/Poznań 2012, s. 34-43. [online] http://www.e-

wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2385. ISBN 978-83-63011-00-0 

13. L. Hampl: Przekład tekstów biblijnych jako źródło badań językoznawczych. Analiza leksykalna 

z uwzględnieniem dominanty semantycznej [w:] Między Oryginałem a Przekładem tom XVIII 

Dominanta a przekład pod red. Anny Bednarczyk i Jerzego Brzozowskiego. Wyd. Księgarnia 

Akademicka, Kraków 2012, s. 135-147. ISSN 1689-9121 

14. L. Hampl: Innowacyjność w języku czy anomalia w przekładzie [w:] Filologie, areál a praxe. 

Inovativnost v současných filologických oborech. Ediční řada Inovativnost ve vědě a v praxi Sv. 

II, Libor Pavera, Ivo Pospíšil a kol. Vyd. Verbum, Praha 2012, s. 68-81. ISBN  

978-80-905177-4-5 



15. L. Hampl: Analiza porównawcza różnic i podobieństw w tłumaczeniu czeskich i polskich 

wersetów biblijnych (na wybranym materiale przekładów Pisma Świętego) z domeny 

somatyzmów [w:] Przekraczanie granic. Ediční řada Inovativnost ve vědě a v praxi Sv. III, 

Krzysztof Feruga, Agata Ostrowska-Knapik, Regina Wojtoń a kol. Nakl. Verbum, Praha 2012, 

s. 25-42. ISBN 978-80-904415-7-6 

16. L. Hampl: Przygody „wróbla”. Czeskie i polskie przekłady nazw środków płatniczych  

w tekstach biblijnych [w:] Studia o Przekładzie nr 35, pod red. Piotra Fasta, Przekład – 

kolonizacja czy szansa. Wyd. Śląsk, Katowice 2013, s. 225-244. ISSN 1501-3296 // ISBN: 978-

83-7164-788-8 

17. L. Hampl: Onomastyczna refleksja z zakresu używalności, występowania i frekwencji 

przedstawicieli PTACTWA w czeskich i polskich nazwiskach [w:] Świat Słowian III pod red. 

Krzysztofa Ferugi i Libora Pavery. Wyd. Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014, s. 9-19. ISSN: 

2084-3534 

18. L. Hampl: Odraz anglické lexikální jednotky blue v českých neologizmech a počeštěném 

názvosloví s využitím bázové modré barvy [w:] Bohemistyka 2014, nr 1. Wyd. Instytut Filologii 

Słowiańskiej, Poznań, s. 78-86. ISSN 1642-9893 

19. L. Hampl: Lexikální rozbor biblického textu na materiálu polských a českých překladů Svatého 

písma jako zdroj rozšíření jazykovědného zkoumání [w:] Disputationes Scientificae roč. XIV, č. 

2/2014. Vyd. Verbum, Katolícka univerzita, Ružomberok, 2014, s. 184-193. ISSN 1335-9185 

20. L. Hampl: Strategia tłumaczenia biblijnych jednostek leksykalno-frazeologicznych z bazowym 

komponentem somatycznym „ząb” na język czeski i polski [w:] Studia o przekładzie pod red. 

Piotra Fasta nr 37. Strategie translatorskie od modernizmu do (post)postmodernizmu. Wyd. 

Śląsk, Katowice 2014, s. 281-301. ISSN 1501-3296 // ISBN: 978-83-7164-841-0 

21. L. Hampl: Strategia synonimii w przekazie biblijnym na materiale czeskim i polskim [w:] 

Z badań nad Biblią 18. Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym, praca zbiorowa pod red. ks. 

Romana Bogacza. Wydawnictwo i-Press, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2014, s. 

101-119. ISBN 978-83-938524-2-0 

22. L. Hampl: Tożsamość narodowościowa i jej profilowane stereotypy obecne w języku – na 

materiale czeskim i polskim [w:] Beskidzkie dziedzictwo III pod red. Stanisława Cadra 

i Stanisława Ciupki. Katolickie Stowarzyszenie, Beskidzki Instytut Civitas Christiana. Wyd. 

Scriptum, Kraków 2014, s. 31-44. ISBN 978-83-64028-67-0 

23. L. Hampl: Etnonymické autostereotypy Čechů a Poláků ve filmě, písních a široce chápaných 

frazeologizmech [w:] Disputationes Scientificae roč. XV, č. 1/2015. Vyd. Verbum, Katolícka 

univerzita, Ružomberok 2015, s. 138-150. ISSN 1335-9185 

24. L. Hampl: Procesy przekładu i metody translacyjne na materiale czeskim i polskim – 

ekwiwalencja realiów biblijnych [w:] Między Oryginałem a Przekładem tom XXVII Bliskość 

kulturowa w przekładzie pod red. Jerzego Brzozowskiego i Adriany Jastrzębskiej. Wyd. 

Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 89-110. ISSN 1689-9121 

25. L. Hampl: Říše ptáků v každodenní komunikaci. České a polské biblické frazeologizmy s ptačím 

názvoslovím [w:] Doświadczenie codzienności w języku i w literaturze czeskiej pod red. nauk. 

Mieczysława Balowskiego. Bohemica Posnaniensia fasc. 12, Uniwersytet im. Adama 



Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań 2015, s. 357-373. ISBN  

978-83-63090-60-9 

26. L. Hampl: Tłumacz jako identyfikator i interpretator przekładanego tekstu (na materiale 

czeskim i polskim) [w:] Studia o przekładzie pod red. Piotra Fasta nr 38 Tłumacz i zdrada. Wyd. 

Śląsk, Katowice 2015, s. 231-245. ISSN 1501-3296 // ISBN: 978-83-7164-863-2 

27. L. Hampl: Kategoria pojęciowa ptactwa w czeskiej i polskiej kulturze, języku oraz w przekładzie 

[w:] Ptaki przeploty pod. red. Beaty Mytych-Forajtej i Kaliny Jaglarz. Biblioteka „Opcji” nr 24. 

Wyd. Uniwersytet Śląski i Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2015, s. 83-97. 

ISBN 978-83-64844-16-4 

 

Udział w krajowych i zagranicznych projektach naukowo-badawczych: 

Do mojego rozwoju naukowego i dydaktycznego przyczyniły się również granty krajowe, 

międzynarodowe i unijne. Uczestniczyłem w wielu grantach, z czego wymieniam tylko te 

najważniejsze: 

1. Międzynarodowy projekt „Turystyka XXI wieku”, pilotażowy program rozwoju nowatorskich, 

transgranicznych form turystyki w Euroregionie Beskidy – wspierany przez Fundusz Małych 

Projektów CBS Polska-Słowacja 2003 nr 2/WFMP Phare 2003/D PL-SK. Czas realizacji 

projektu: 11 maja – 31 sierpnia 2005 r. 

2. Międzynarodowy projekt „Europa bez granic” – przetłumaczyłem z języka polskiego na czeski 

podręcznik dla funkcjonariuszy Policji. Projekt Interreg PL-SK realizowany przez KWP w 

Katowicach w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas realizacji 

projektu: 16 lutego 2007 – 31 maja 2008 r. 

3. Międzynarodowy projekt „Powstawanie nowych projektów infrastrukturalnych na terenie 

powiatu bielskiego”, Projekt: EU-CORE III, Interreg IIIB., Cadses, koordynowany przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Czas realizacji projektu: 02 lutego – 30 lipca 

2008 r. 

4. Międzynarodowy projekt „Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu 

innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim”, Projekt 

Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska nr 

PL.3.22/2.3.00/09.01517/1. Czas realizacji projektu: 25 lutego – 30 czerwca 2011 r. 

5. Międzynarodowy projekt „Obraz pogranicza polsko-czeskiego w oczach młodych artystów”, 

Projekt Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 

nr PL.3.22/3.3.06/11.02698. Czas realizacji projektu: 02 kwietnia – 30 września 2012 r. 

6. Międzynarodowy projekt „Tożsamość kulturowa regionu pogranicza polsko-czeskiego”, Projekt 

Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska nr 

PL.3.22/3.3.06/11.02697. Czas realizacji projektu: 22 maja – 30 września 2012 r. 

7. Międzynarodowy projekt „Wspólna granica – wspólne problemy”, Projekt Operacyjny 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska nr 

PL.3.22/3.3.04/12.02973. Czas realizacji projektu: 10 stycznia – 31 października 2013 r. 

Poza macierzystą uczelnią prowadziłem około 12 zamkniętych kursów nauki języka czeskiego 

(z autorskim programem) w szkołach, instytucjach, firmach i korporacjach (zarówno państwowych, 

jak i prywatnych), a także prowadziłem 4 kursy języka polskiego w Czechach i na Słowacji. Jestem 

tłumaczem wielu tekstów o różnorodnej tematyce. 



 

Członkostwo w zespołach redakcyjnych, radach wydawniczych i innych instytucjach 

naukowych:  

- 

Lista wypromowanych doktorantów lub doktoratów w trakcie powstawania (z podaniem 

tematyki dysertacji doktorskich): 

- 

Znajomość języków obcych: 

 język czeski – biegle, poziom native speakera 

 język słowacki – biegle  

 język rosyjski – biegle 

 język angielski – biernie 

 język francuski – biernie  

 


