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Profesor Milan Jelínek jubilující

Do øad jubilantù vstupuje v èervnu 2013 významný brnìnský bohemista a slavis-
ta, emeritní profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Milan
Jelínek, CSc. Dílo prof. Jelínka je svým tematickým rozpìtím obrazem stavu a vývoje
èeské lingvistiky druhé poloviny minulého století a stalo se pro ostatní lingvisty,
zvlá�tì pak pro studenty a zaèínající odborné pracovníky, hodnotnou uèebnicí a stálou
inspirací k odborné práci.

M. Jelínek se narodil 22. èervna 1923 v Brnì. V prostøedí tehdej�ího bilingvního
Brna, v nìm� se v meziváleèném období prolínal èeský a nìmecký �ivot, také jubilant
vyrùstal. V r. 1942 maturoval na Prvním reálném gymnáziu v Brnì. Tam nadaného
støedo�kolského studenta zpoèátku pøitahovaly vìdy exaktní, zvl. fyzika a matema-
tika, ale po válce dal pøednost filologii. Brzy po maturitì byl totálnì nasazen v Ra-
kousku, posléze pak atmosféra váleèných let spolu se studiem Masarykových my�le-
nek pøivádìjí M. Jelínka do odbojové organizace. Jako dùsledek musel pro�ívat opa-
kované zatýkání a vìznìní policií i gestapem (ve Vídni, v Brnì v Kaunicových kole-
jích, ve Vratislavi, v Reichenbachu u Plavna a jinde), které se opakovalo je�tì nìko-
likrát pozdìji a v jiné situaci, a to jak v 70. letech v období tzv. normalizace (v sou-
vislosti se zákazem veøejnì vystupovat, pøedná�et a publikovat), tak v období blí�í-
cích se událostí roku 1989, kdy byl M. Jelínek nesèetnìkrát sledován, zadr�ován a vy-
slýchán komunistickou Státní bezpeèností.

V pováleèném kvìtnu roku 1945 pøichází M. Jelínek na FF brnìnské univerzity
a zapisuje si èe�tinu, ru�tinu a srbochorvat�tinu, vìnuje se také fran�tinì, angliètinì
a pokraèuje v nìmèinì. Ve vysoko�kolském prostøedí pováleèných let mìl jako
student mo�nost se setkat s mnoha vynikajícími vìdci a pedagogy a jubilant opakova-
nì bìhem svého dal�ího pùsobení vzpomíná na B. Havránka, F. Trávníèka, A. Kellne-
ra, J. Vilikovského, Ant. Grunda, Ant. �karky, F.Wollmana aj., kteøí výraznì ovlivnili
jeho intenzivní odborný a pedagogický rùst. A právì v návaznosti na své pøedchùdce
a souèasníky seM. Jelínek v nejvìt�í míøe zaslou�il o budování brnìnské bohemistiky
a slavistiky.

Po støedo�kolské uèitelské slu�bì, redaktorské práci a po letech pùsobení v Ústa-
vu pro jazyk èeský Akademie vìd pùsobí od r. 1958 na FF v Brnì, na ní� v r. 1950
získal hodnost doktora filozofie (prací zamìøenou na analýzu stylu Rudolfa Tìsno-
hlídka) a v polovinì 50. let dosáhl kandidatury (obhájením práce zamìøené na syn-

taktickostylistické tendence v obrozeneckých literárních textech). V r. 1960 získává
docenturu habilitací (spisem o dìjových substantivech) a u� od r. 1964 pùsobí na
tehdej�í katedøe èeského jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovìdy jako
univerzitní profesor. V dobì své dráhy vysoko�kolského uèitele pro�el M. Jelínek
vysokými akademickými funkcemi, v 60. letech byl dìkanem fakulty a posléze do
roku 1970 vykonával úøad prorektora brnìnské univerzity. V 60. letech také hostoval
na zahranièních univerzitách, napø. v nìmeckémGreifswaldu a na paøí�ské Sorbonì.

V následujícím období normalizace 70. a dal�ích let byl prof. Jelínek za své poli-
tické postoje zbaven pùsobení vysoko�kolského uèitele a opìt se vrací jako vìdecký
pracovník do brnìnské poboèky ÚJÈ AV. Výraznì stresující pro M. Jelínka jako pro
nesmírnì èinorodého a aktivnì vystupujícího uèitele byl i jemu vydaný zákaz publi-
kovat (trvající témìø 20 let � 1970 a� 1989). S podporou rodiny, zvla�tì své �eny,
pracoval dál a zákaz publikovat obcházel se zapùjèenými jmény, vydával samizdato-
vou literaturu a u Jelínkù se konaly bytové semináøe. Po politických událostech
r. 1989 se vrací na univerzitu, nyní u� Masarykovu, a to nejen jako profesor, ale po
revoluci byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity (1990�1992). Záslu�ná byla
také Jelínkova práce ve funkci pøedsedy Kolegia rektorù èeskoslovenských vysokých
�kol (1991�1992). V celé porevoluèní dobìM. Jelínek intenzivnì pøedná�í i na jiných
vysokých �kolách, mj. se také zaslou�il o vybudování Slezské univerzity v Opavì, na
ní� pùsobil. V univerzitním prostøedí v Èesku i v zahranièí vychoval tisíce studentù
a za svùj odborný rùst mu vdìèí novináøi, kulturní a odborní pracovníci, ale pøedev�ím
vysoko�kol�tí uèitelé a vìdeètí pracovníci.

Odborná práce M. Jelínka je nesmírnì rozsáhlá. V centru jeho zájmu v�dy byla
a je jak souèasná spisovná èe�tina, tak její vývoj od doby obrozenecké. Po celou dobu
své odborné dráhy se vìnuje teorii stylu a stylotvorným jevùm i stylistice praktické,
sleduje vývojové tendence dublet ve spisovném jazyce a jejich vyvíjející se stylové
vlastnosti. Peèlivì a se zaujetím odhaluje stylové specifiènosti jazyka, zvla�tì v publi-
cistice, zabývá se stylem odborným, øeènickým i osobitým individuálním stylem
významných osobností. Je vynikajícím znalcem dìjin èeského jazykového purismu
a s neutuchajícím zájmem se vyjadøuje k otázkám kodifikace èe�tiny a k teorii a praxi
jazykové kultury.

Vìdecké a popularizaèní práce M. Jelínka vycházející od konce 40. let do souèas-
nosti obohacují lingvistiku stále o nová témata. Z poèáteèní publikaèní èinnosti jubi-
lanta pøipomeòme napø. monografiiO jazyku a stylu novin (Praha 1957) a z pùsobení
v ÚJÈ AV tøísvazkovou monografii Stylistické aspekty gramatického systému I, II, III
(interní tisk, Brno 1974). Ke stì�ejním dílùm patøí mj. také spoluautorství v kolektivní
Pøíruèní mluvnici èe�tiny (Praha 1995), v ní� v oddíle Stylistika navázal na teorii kon-
kurenèních mno�in výrazových prostøedkù, kterou rozpracovával u� ve Stylistických
aspektech gramatického systému (viz vý�e) a v jiných publikacích, napø. ve studii Text
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a mno�iny konkurenèních výrazových prostøedkù (in sborník �tylistické otázky textu,
Pre�ov 1984). V Pøíruèní mluvnici èe�tiny pøiná�í M. Jelínek do stylistické teo- rie
nový pohled na vymezení stylù z aspektu komunikaèní situace. Vymezuje styly
jedineèné (singulární), obecné (objektivní proti subjektivním) a styly funkèní, pøiná�í
typologii konkurenèních výrazových prostøedkù s výkladem jednotlivých jazykových
konkurencí.

Výsledky odborné práce ve stylistice na�ly odraz také v heslech pro Encyklope-
dický slovník èe�tiny (Praha 2002), v nìm� M. Jelínek vymezuje (kromì jiných) také
styl dramatický, esejistický, oficiální a soukromý, prozaický a poetický.

Celo�ivotní zájem o styl pøivedlM. Jelínka ke studiu individuálních stylù význaè-
ných osobností vìdy, kultury a politiky. Z pera jubilanta vznikly studie na�ich souèas-
níkù i osobností z let minulých, napø. stati o jazyce a stylu T. G. Masaryka, V. Havla,
J. �abaty aj.

Teoreticky podlo�ené znalosti rétoriky uplatnil M. Jelínek v rozsáhlé kolektivní
monografii s názvem Argumentace a umìní komunikovat (Jelínek, M., �vandová, B.,
eds., Brno 1999). Vìnuje se v ní dìjinám øeènictví, pøedpokladùm úspì�nosti veøej-
ného projevu, zamìøuje se na výbìr tématu a jeho strukturování a na syntax textu.

Stì�ejní èástí vìdecké práce, jí� se jubilant se zaujetím vìnuje témìø celý �ivot, je
studium a výklad èeského jazykového purismu, a to i v evropských souvislostech.
Z velkého mno�ství pøíspìvkù pøipomeòme výraznìj�í práce posledních let, k nim�
patøí: Josef Zubatý jako kritik èeského jazykového purismu (in Festschrift für Klaus
Trost zum 65. Geburstag, München 1999), Novodobý èeský purismus a jeho pøeko-
nání (in �Kritický sborník� XIX, 1999�2000), dále rozsáhlá studie Der purismus in
der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert (in
Trost, H. K., ed.:Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen, Regensburg 2002) a sta�
O èe�skom jezykovom purizme novogo vremeni (in Globalizacija � etnizacija. Etno-
kulturnyje i etnojezykovyje processy, Moskva 2006) aj.1

Neménì významná je odborná a popularizaèní pøedná�ková èinnost jubilanta.
V�ichni v�dy oceòují vynikající schopnost prof. Jelínka pùsobivì pøedná�et na

rùzných fórech, argumentovat pøíklady a o nich diskutovat. Vá�íme si jeho vysoké
odborné erudice, nesmírné pracovitosti a cílevìdomého hájení toho, co pova�oval za
správné a potøebné, a� to byly postoje lingvistické, filozofické nebo praktická èinnost
pro �kolu, vìdu i spoleènost.

S hlubokou vdìèností za v�e �odvedené� ve vìdì i v pedagogickém pùsobení
pøejeme panu profesoru Jelínkovi do dal�ích let je�tì mnoho nových publikovaných
stránek, neustávající chu� do dal�í práce a pøedev�ím to nezbytné zdraví.

Eva Mináøová, Brno
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1 Bibliografie Jelínových prací:
1947�1997: sborník Jazyk a kultura vyjadøování. Milanu Jelínkovi k pìtasedmdesátinám.

Karlík, P., Krèmová, M., eds., Brno 1998, s. 15�39.
1997�2006: SPFFBU, A 56, Brno 2008, s. 152�155.
2007�2012: SPFFBU, Linguistica Brunensia, øada A, Brno 2013 (v tisku).
Výbìrová bibliografie 1950�1993: �Stylistyka� III, Stylistyka porównawcza, Opole 1994,

s. 194�200.
Bibliografie do r. 2004 je pøístupna také na internetu: http:/www.phil.muni.cz/wucj/home/

publikace/bibliografie/Jelínek.


