
otázku, a to právì paní doc. EvyMináøové, proto�e jsem na ni tehdy neznal odpovìï.Moc jsem
se tenkrát stydìl. �ivot mi pozdìji poskytl mnoho pøíle�itostí, jak toto své faux pas napravit (pøi
oborové zkou�ce v rámci doktorského studia èi pøi rigorózní zkou�ce pro titul PhDr. aj.). Pocit
a hlavnì vìdomí toho, �e se to ji� nikdy nesmí opakovat, mi v na�em vztahu ale ji� zùstal natrva-
lo. Paní doc. Eva Mináøová je tak pro mne osobním symbolem pokory, vùle a profesionalismu,
který jsem u ní v�dy obdivoval. S vdìèností na ni vzpomínám, kdykoliv konám sebebanálnìj�í
pøípravu na èinnost rùznorodého charakteru. Oèi paní docentky a (znovu)pro�itý pocit tehde-
j�ího stresu mi dodává novou sílu dotáhnout s patøiènou mírou perfekcionalismu danou aktivitu
do konce.

K tìmto slovùm není nutno nic dodávat � snad jen to, �e jubilantce pøejeme pevné
zdraví a mnoho úspìchù v její dal�í práci.

Michal Køístek, Martin Schacherl, Brno

Z poèátkù výuky èeštiny pro cizince v Praze
(K 35. výroèí zalo�ení Ústavu bohemistických studií)

1. února 1978 vstoupilo v platnost naøízení rektora Univerzity Karlovy v Praze
o zøízení Ústavu slovanských studií, jeho� hlavním posláním bylo rozvíjet obor èe�ti-
na pro cizince. Ústav, který byl organizaènì zaèlenìn mezi základní pracovi�tì Filo-
zofické fakulty, byl pozdìji pøejmenován na Ústav bohemistických studií. V leto�ním
roce si tedy pøipomínáme 35. výroèí jeho zalo�ení, ale výuka èe�tiny pro cizince má
na pra�ských vysokých �koláchmnohem del�í tradici. Pøipomeòme si alespoò nìkteré
momenty z této historie.

Pra�ská univerzita, je� byla zalo�ena roku 1348 èeským králem Karlem IV., byla
roku 1882 rozdìlena na èeskou na nìmeckou. Tak se èe�tina na èeské univerzitì stala
jazykem výuky. Jak pøed èasem vzpomínal jeden z prvních uèitelù èe�tiny pro cizince
na UK FF Emil Vejvoda:
[...] zahranièní studenti byli naKarlovì univerzitì (èeské i nìmecké) ji� v dobì dávnominulé, ale
znalost èe�tiny, ev. nìmèiny, byla pøedpokladem. Nauèit se tìmto jazykùm bylo vìcí
jednotlivcù, a proto�e tehdy vysoko�kolské studium daleko více vy�adovalo samostatnost studia
a cílevìdomost vytèené cesty ne� dnes, brali to studenti jako samozøejmou nezbytnost (Vejvoda,
1985, s. 33).

V Praze od roku 1707 existovala druhá vysoká �kola � dne�ní Èeské vysoké uèení
technické. Tato �kola byla zalo�ena jako in�enýrská akademie. Zde byla ponìkud jiná
situace. Toti� dne 23.11.1863 byl císaøem Franti�kem Josefem I. schválen tzv. Orga-
nický statut, jím� byla pra�ská polytechnika (dne�ní ÈVUT) reformována v moderní

technické vysoko�kolské uèili�tì. Jako rovnoprávný vyuèovací jazyk byla k nìmèinì
uznána èe�tina. Rozpory mezi èeskými a nìmeckými profesory nakonec vyústily
8. dubna 1869 v rozdìlení polytechniky na èeskou a nìmeckou.

Není bez zajímavosti, �e tato �kola u� od poèátkù své existence usilovala o propo-
jení technického vzdìlání se vzdìláním humanitním, dùraz zde byl kladem pøedev�ím
na studium jazykù. Studium cizích jazykù bylo chápáno jako dùle�ité nejen z èistì ko-
munikaèního hlediska (v�dy� budoucí in�enýøi budou pracovat nejen v nejrùznìj�ích
koutech mnohonárodní habsburské monarchie, ale i jinde ve svìtì), ale i jako souèást
�ir�ího kulturnì historického vybavení budoucích in�enýrù. V tomto ohledu pra�ská
polytechnika pøedbìhla dobu minimálnì o sto let a stala se prototypem dne�ních mo-
derních technických univerzit.

Praga Pøidalová, rusistka dlouhodobì pedagogicky pùsobící na ÈVUT, na
základì studia archivních materiálù zjistila, �e výuka èe�tiny probíhala na ÈVUT a�
do konce �kolního roku 1865/1866, a to v rozsahu ètyø hodin týdnì (Pøidalová 1987,
s. 24). Není v�ak patrno, zda �lo o výuku èe�tiny jako mateøského jazyka, nebo o výu-
ku èe�tiny pro cizince, respektive o výuku èe�tiny pro rodilé mluvèí, kteøí nav�tìvova-
li nìmecké �koly.

Ve studii Pragy Pøidalové dále zjistíme, �e ve �kolním roce 1915/1916 byla
vypsána výuka èe�tiny pro neèeské posluchaèe, ale tuto výuku si nezapsal �ádný
z posluchaèù èeské techniky (Pøidalová 1987, s. 27). Jde v Praze o první pramennì do-
lo�ený pokus otevøít pro cizince vysoko�kolský kurs èe�tiny. Na významumu fakt, �e
si nikdo tento kurs nezapsal, vùbec neubírá.

V období mezi dvìma svìtovými válkami, kdy se na Univerzitì Karlovì výuka
èe�tiny pro cizince podle Vejvodova svìdectví nerealizovala, mìli zahranièní studenti
na ÈVUT mo�nost kursy èe�tiny pro cizince nav�tìvovat. Jak vyplývá z Programu
Èeskoslovenské státní vysoké �koly obchodní na letní semestr �kolního roku
1922/19231 byl do programu jazykové výuky pro posluchaèe pra�ské techniky zaøa-
zen i �kurs èe�tiny pro cizojazyèné posluchaèe�, a to v rozsahu dvou hodin týdnì
(Program 1922/1923)2. Kursy èe�tiny pro cizojazyèné posluchaèe najdeme v Progra-
mech ÈVUT a� do �kolního roku 1939/1940, tedy a� do uzavøení v�ech èeských vy-
sokých �kol nacisty. V prùbìhu meziváleèných let se pouze mìnil rozsah výuky a èás-
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1 ÈVUT v té dobì bylo tvoøeno nìkolika fakultami, které ale byly oznaèovány jako
�vysoké �koly�. Jazykovou výuku pro celé ÈVUT zaji��ovala Èeskoslovenská státní vysoká
�kola obchodní.

2 Program Èeskoslovenské státní vysoké �koly obchodní, pozdìji Program Èeského
vysokého uèení technického je seznamem vyuèujících a pøedná�ek na pøíslu�ný �kolní rok (jde
o obdobu tzv. Karolinky, vydávané na UK). Tyto programy jsou ulo�eny v pøíruèní knihovnì
v badatelnì Archivu ÈVUT v Praze.
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teènì i její obsah a vyuèující. V nìkterýchProgramech jsou uvedeny i uèebnice, podle
nich� se vyuèovalo (Skrbin�ek 1922, Kozlovský 1925). Od �kolního roku 1935/1936
byly pøedná�ky èe�tiny pro cizojazyèné posluchaèe povinné a celkem museli cizo-
jazyèní studenti absolvovat výuku v rozsahu 6 hodin týdnì. Tato podoba se a� do
uzavøení ÈVUT ve �kolním roce 1939/1940 nemìnila.

Situace se výraznì zmìnila po druhé svìtové válce, kdy do tehdej�ího Èeskoslo-
venska zaèali ve velkém mno�ství pøijí�dìt studovat zahranièní studenti prakticky
z celého svìta a kdy se ukázala potøeba zajistit pro nì výuku èeského jazyka. Tato
potøeba se ukázala jako velmi aktuální a bylo nutno ji institucionalizovat. Postupnì na
ka�dé pra�ské fakultì vznikala pracovi�tì, která výuku èe�tiny pro cizince realizova-
la; vìt�inou byla souèástí kateder jazykù èi jazykových center. Postupnì byla za-
kládána i pracovi�tì, která se zamìøovala na jazykovou, ale i odbornou pøípravu zah-
ranièních studentù pro studium na èeských vysokých �kolách. Tato pracovi�tì, èasto
byla zøízena mimo Prahu, se stala základem dne�ního Ústavu jazykové a odborné
pøípravy UK (ÚJOP).3

Zahranièní studenti v této dobì pøijí�dìli také na dne�ní Filozofickou fakultu UK.
I zde bylo tøeba výuku èe�tiny pro cizince institucionalizovat, postavit na urèitý pevný
organizaèní rámec a zajistit ji personálnì. Proto byl od �kolního roku 1947/1948 funk-
cí lektora èe�tiny pro cizince oficiálnì povìøen Milo� Sova. Pozdìji k nìmu pøibyl
i Václav Týml, který se specializoval pøedev�ím na výuku Slovanù.

Datum 1.9.1947 mù�eme pova�ovat za prapoèátek existence pracovi�tì, které na
dne�ní UK FF zabezpeèuje výuku èe�tiny pro cizince.

Zahranièních studentù postupnì pøibývalo a narùstal i poèet úkolù vyplývajících
ze zaji��ování jejich výuky, proto Ministerstvo �kolství, vìd a umìní svým pøípisem
è.j. 452/12 z 20.9.1952 vyjádøilo svùj souhlas se zøízením lektorátu jako pracovi�tì
a potvrdilo lektora specialistuM. Sovu jako vedoucího tohoto lektorátu a Ivana Lutte-
rera jako jeho tajemníka.4 Èleny lektorátu se pozdìji stali i E. Vejvoda a Alois Kru�i-
na. Lektorát zaji��oval jednak výuku praktického èeského jazyka zahranièních stu-
dentù pra�ských vysokých �kol, jednak výuku praktického èeského jazyka zahra-
nièních studentù UK a také i výuku zahranièních studentù-bohemistù.

Situace v�ak vy�adovala dal�ího øe�ení. Katedra èeského jazyka, obecného
jazykozpytu a fonetiky, její� souèástí byl i lektorát èe�tiny pro cizince, se stala neú-
mìrnì velikou; lektorát èe�tiny pro cizince bylo tøeba osamostatnit. Bylo rozhodnuto
o zøízení samostatné katedry èe�tiny pro cizince, a to s platností od 1. prosince 1956.

Vedoucím katedry byl jmenován M. Sova.5 Nová katedra èe�tiny pro cizince je ji�
uvedena v Pøehledu kateder na universitì Karlovì � stav k 20. 1. 1957.6A vÚvodu ke
Zprávì o èinnosti filologické fakulty university Karlovy ve studijním roce 1956�1957
se doèteme:

Filologická fakulta university Karlovy byla letos organisaènì posílena vytvoøením nových
kateder (novináøství a èe�tiny pro cizince) a pøiøadìním celouniversitní katedry ruského jazyka.
Vytvoøení katedry èe�tiny pro cizince se provedlo naprosto hladce7.

Zøízení této katedry bylo zcela oprávnìné nejen k poètu studentù, kteøí na ní stu-
dovali, ale pøedev�ím proto, �e se v této dobì zaèal formovat i obor èe�tina jako cizí
jazyk a �e si pracovníci vyuèující èe�tinu pro cizince vytvoøili vlastní lingvodidak-
tické metody výuky, odli�né od metod uplatòujících se pøi výuce èe�tiny jako jazyka
mateøského.

U� tehdy se vytvoøila praxe, �e výuku zahranièních bohemistù organizaènì
zaji��ovala katedra èe�tiny pro cizince, která pedagogicky saturovala výuku prak-
tických jazykových disciplín, ale na výuce odborných pøedmìtù se podíleli uèitelé ka-
tedry èeského jazyka, obecného jazykozpytu a fonetiky; literárnì vìdné disciplíny
zaji��ovali uèitelé katedry èeské literatury. Kursy èe�tiny pro zahranièní nebohemisty,
tj. studenty jiných oborù ne� èe�tina, a zpoèátku také studenty jiných fakult vedli pra-
covníci katedry èe�tiny pro cizince.

V prùbìhu dal�ích let výuku mimofakultních studentù pøevzal Ústav jazykové
a odborné pøípravy UK a katedra zaèala zaji��ovat výuku zahranièních studentù, kteøí
na fakultu pøijeli studovat ze zahranièních univerzit na krátkodobé (semestrální,
dvousemestrální i dvou a tøímìsíèní) stá�e � dne�ní výuka pro stá�isty a postgra-
duanty. Dále pokraèovala výuka fakultních studentù, kteøí zde studovali jiné obory
ne� èe�tinu (dne�ní terminologií øeèeno: kursy pro nebohemisty), ale hlavní náplní ka-
tedry byla výchova budoucích zahranièních bohemistù; ti na katedøe studovali v pìti-
letém studijním programu. A nelze pominout, �e nìkteøí z uèitelù katedry se podíleli
i na výuce v Letní �kole slovanských studií, která na UK obnovila svou pravidelnou
èinnost v roce 1959.8 K 31. srpnu 1961 ode�el do dùchodu vedoucí katedryM. Sova.9
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5 Dokumenty o tom jsou ulo�eny v AUK, fond Filologická fakulta, dìkanát, 1956,
501�636, kart. 273, inv. è. 1510.

6Viz Informaèní zpráva university Karlovy, roè. II, èís. 5 z 29. 1. 1957, ulo�ena v AUK, fond
Filologická fakulta, dìkanát, 1957, 400�440, 5, kart. 283, inv. è. 1520.

7 Ulo�eno tamté�.
8 Podrobnìji k historii pra�ské Letní �koly slovanských studií viz: Hasil 1987, 1996�1997,

2001, 2012; �ára 1997; Kuklík 2002, 2008.
9 Viz dopis dìkana FF UK M. Sovovi ze 7.10.1961 � ulo�en v AUK, personální slo�ka

M. Sovy.

3 Organizaèní struktura i formální statut dne�ního ÚJOPu se èasto mìnily, sledovat tyto
promìny ale není na�ím dne�ním cílem.

4 Archiv Univerzity Karlovy (AUK), personální slo�ka M. Sovy.



Novým vedoucím katedry byl jmenován Jiøí Hronek, který nedávno pøed tím pøe�el na
katedru z ministerstva �kolství.

V prùbìhu �edesátých let katedru posílili noví mladí lingvisté, kteøí se specializo-
vali na výuku èe�tiny pro cizince a vytvoøili pevné, odbornì zdatné jádro katedry
a kteøí se nechali inspirovat svými star�ími kolegy k rozvinutí nových lingvodidak-
tických postupù pøi výuce èe�tiny pro cizince. Stali se i autory osvìdèených uèebnic
èe�tiny pro cizince, dlouhodobì pou�ívaných nejen na katedøe, ale i na zahranièních
bohemistických pracovi�tích. Platnými èleny katedry se postupnì stali Milan �ára,
Franti�ek Èermák, Alena Trnková, Jan Holub, Jiøina Luttererová, Kamila Filipová,
Jiøina Sedláková, Ludmila Nováková, Vlasta �ustalová a dal�í. Naopak nìkteøí pra-
covníci katedru èe�tiny pro cizince opustili � A. Kru�ina, I. Lutterer, I. �aunová,
S. Heøman...

Pùsobení katedry výraznì poznamenala éra tzv. normalizace �ivota èeskoslo-
venské spoleènosti na poèátku sedmdesátých let 20. století. Vedení a témìø v�ichni
èlenové katedry èe�tiny pro cizince byli shledáni politicky nespolehlivými, zároveò
ale byli pro zaji�tìní výuky zahranièních studentù nezbytní. Nové vedení fakulty
a univerzity muselo tuto situaci øe�it. Øe�ení, které by dokázalo zohlednit obì vý�e
uvedené skuteènosti a které by navíc dokázalo dostat výuku a výchovu zahranièních
studentù pod pøímý vliv vládnoucí ideologie, se na�lo ve zru�ení samostatné katedry
èe�tiny pro cizince a v její transformaci v oddìlení èe�tiny pro cizince pøi katedøe
èeského jazyka na UK FF. V Archivu Univerzity Karlovy v�ak o této skuteènosti ne-
jsou ulo�eny �ádné dokumenty. Je tøeba se v tomto pøípadì opøít o vzpomínky
pamìtníkù a o Seznamy pøedná�ek na FF UK z té doby. Seznam na �k. rok 1969/1970
je�tì samostatnou katedru èe�tiny pro cizince uvádí. V Seznamu na �k. rok 1970/1971
ji ji� nenajdeme. Oddìlení èe�tiny pro cizince, jeho� vedením byla povìøena V. �usta-
lová, bylo podøízeno vedoucímu katedry èeského a slovenského jazyka prof. Václavu
Køístkovi.

Se situací v oddìlení v�ak ani nyní nebylo normalizaèní vedení fakulty a univerzi-
ty spokojeno, vedení katedry èeského a slovenského jazyka nedokázalo v dostateèné
míøe realizovat v oddìlení èe�tiny pro cizince normalizaèní politiku pøedev�ím
v �kádrové� oblasti. Jinak øeèeno, prof. Køístek nesplnil stranický úkol a neprovedl
kádrové výmìny v oddìlení èe�tiny pro cizince. Proto opìt do�lo k organizaèním
zmìnám, je� mìly zajistit posílení vlivu normalizaèního vedení na pracovníky oddì-
lení i studenty a dùslednì i na tomto pracovi�ti zabezpeèit vedoucí úlohu Komunis-
tické strany Èeskoslovenska a její ideovou linii. Z iniciativy prorektora Vítìzslava
Rzounka vydal dne 16. ledna 1978 rektor Univerzity Karlovy prof. Zdenìk Èe�ka
pøípis o zøízení Ústavu slovanských studií Univerzity Karlovy10.

Ústav slovanských studií tak oficiálnì vznikl 1. února 1978 slouèením oddìlení
èe�tiny pro cizince pøi katedøe èeského a slovenského jazyka UK FF a katedry Letní
�koly slovanských studií; jeho název byl odvozován právì z názvu Letní �koly, která
pùvodnì mìla ve svém programu vedle bohemistických studií i výuku ruského jazyka
(rusistika na L�SS mìla ve své dobì vynikající evropskou úroveò odvozovanou
z presti�ního postavení pra�ské rusistiky) a také dal�ích slovanských jazykù, pøede-
v�ím sloven�tiny, lu�ické srb�tiny a dal�ích. Letní �kola slovanských studií a i nový
ústav mìly studovat bohemistiku v �ir�ím slovanském kontextu.

Jiøí Hasil, Praha
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