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Významné �ivotní jubileum doc. Evy Mináøové

V leto�ním roce oslavila významné �ivotní jubileum doc. PhDr. Eva Mináøová,
CSc., jedna z výrazných osobností zabývajících se moderní èeskou stylistikou;
pøíspìvky pøednesené na konferenci konané u pøíle�itosti tohoto jubilea jsou obsa-
�eny ve sborníku Stylistika v kontextu historie a souèasnosti (2013).

Na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì (tehdy Univerzita J.E. Pur-
kynì) E. Mináøová v letech 1960�1965 vystudovala èe�tinu a ru�tinu, mj. u A. Lam-
prechta, J. Chloupka a R. Mrázka. Po absolutoriu nejprve nìkolik let pùsobila na
støedních �kolách, r. 1971 nastoupila na katedru bohemistiky brnìnské pedagogické
fakulty, r. 1972 získala titul PhDr., r. 1980 CSc., r. 1985 se stala docentkou a od r. 1998
po dobu více ne� deseti let pùsobila také jako vedoucí katedry.

K odborným zájmùm doc. Mináøové dlouhodobì patøí publicistický styl, jak
o tom kromì øady dílèích studií a èlánkù publikovaných v ÈR i v zahranièí svìdèí
napø. její monografie Stylistika pro �urnalisty (2011). Vìnovala a vìnuje se také di-
daktickým aspektùm stylistiky � je mo�no pøipomenout napø. její uèební text Slohové
vyuèování (1996) nebo spolupráci na uèebních pøíruèkách pro �áky základních �kol.
V rámci dal�ích výzkumných projektù zpracovávala napø. i vybrané aspekty rysù cír-
kevní komunikace � viz její podíl na kolektivní práci Specifika církevní komunikace
(2006), vydává také uèební texty o stylistice urèené vysoko�kolským studentùm �
novìji to byla napø. Stylistika èe�tiny (2009). Vysoko�kolským studentùm jsou urèeny
rovnì� kolektivní monografie vìnované stylistice � E. Mináøová se spoleènì s M. Èe-
chovou aM. Krèmovou, do r. 2003 také s J. Chloupkem, podílela na pracích Stylistika
èe�tiny (1991), Stylistika souèasné èe�tiny (1997), Souèasná èeská stylistika (2003)
a nejnovìji Souèasná stylistika (2008).

Jak ji� bylo pøipomenuto, kromì odborné práce se E. Mináøová vìnuje také peda-
gogické èinnosti � a skuteènost, �e je velice vstøícnou a sympatickou osobností, mù�e
v rámci tohoto jubilejního textu potvrdit krátká osobní vzpomínka, jejím� autorem je
jeden z døívìj�ích studentù brnìnské pedagogické fakulty, dr. M. Schacherl:

S doc. PhDr. Evou Mináøovou, CSc., jsem se setkal poprvé pøi mém pøijímacím pohovoru
do doktorského studia na FF MU v Brnì, byla tehdy èlenkou pøijímací komise pro obor èeský
jazyk. Pøijel jsem do Brna z Èeských Budìjovic poprvé, pokornì, stresovaný velkým mìstem,
tradicí staré fakulty a konsternovaný povìstmi o nelichotivé povìsti mnou absolvované univer-
zity v na�em oboru na tomto ústavu. Z pøijímacího pohovoru si tak dnes vybavuji jen jedinou
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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.
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