
Žena zrozená ve zna mení lva a slunce 
– k živ ot nímu ju bileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc. 

Když se řekne rod inné stříbro, vy baví se nám něco velmi cen ného, co si lidé po
gen er acích pečlivě předávají a každé další pok olení má k tomu úctu. Ex is tují i jiné
hod noty, které ne musí být, tak říkajíc „hmotné po vahy”, aby mohly (a měly) by být
nazývány „rod inným stříbrem”. A tyto hod noty dok on ale naplňuje osob nost doc.
PhDr. Evy Mrhačové, CSc.  

Eva Mrhačová se naro dila v Hranicích na Mo ravě 2. srpna 1936 ve zna mení lva
a slunce.  Další řádky ozřejmí, že paní do centka ve své pro fesní kariéře plně zužitko -
vala před nosti svého zna mení zvěrok ruhu:  

Lev je silné znamení, které cha ra kte rizu je pra co vi tost, ve l ko ry sost, kre a ti vi ta, op ti mi s mus
a neutuchající životní energie. Zrozenci v tomto znamení jsou obdařeni zdravým úsudkem,
odvahou, čestností, disponují skvělým organizačním ta len tem a schopností získat si autoritu.
Sice občas zapomínají zvolnit tempo, ale také se umí oddávat ra do stem života. Nesnášejí ne spra -
ved l nost a brání ty, kterým je ubližováno. Jsou ide a li sti a stavějí zájem celku nad zájmem jed not -
li v ce. 

Dět ství prožila střídavě v Hranicích na Mo ravě a Krnově, stře došk ol ská léta pak
v Opavě, kde na tamějším gymnáziu v roce 1954 ma tu ro vala. Koke to vala s myšlen -
kou jít stu do vat operní zpěv, neboť zpívala sóla ve sborech, včetně ansám blu opav-
ského di vadla, ale ro diče jí pěveckou kariéru rozmlu vili. Protože ji zajímalo srov -
návání frazémů v ja zycích a bav ilo od ha lování ja zyk ových sou vis lostí, vys tu do vala
obor český ja zyk a ruský ja zyk na Fi lo zofické fa kultě a Fa kultě společenských věd
Univer zity Palackého v Olo mouci. V průběhu stu dia navštěvo vala také lek torát pol -
ského ja zyka a přek la datelský seminář Jiřího Levého a Hany Jechové. Po ab so lu to riu
rok vyučo vala na je denác ti leté střední škole v Havířově a v roce 1960 byla při jata na
pozici asis tentky kate dry ruského ja zyka teh dejšího Peda gogického in sti tutu v Os -
travě, který v roce 1964 zís kal sta tut sa mo statné Peda gogické fa kulty. Do po ruču jící
dopis k přijetí jí nap sal prof. A. V. Isačenko, světově uznávaný slavista a její vy soko-
šk olský učitel. 

V roce 1968 zís kala na Fi lo zofické fa kultě Univer zity Palackého v Olo mouci ti tul
PhDr. v oboru Ja zyk ověda slo vanských ja zyků, v témže oboru obhájila roku 1972 na
Fi lo zofické fa kultě Univer zity Kar lovy ti tul kan didátky fi lol ogických věd. Poli tické
události roku 1968 jí znemožnily ab sol vo vat stáž u akade mika Bezlaje ve Slov in sku,
což pro ni zna menalo vzdát se bádání v oblasti slo van ské kom para tistiky. Začala spo -
lu pra co vat jako přek la datelka s Lidovým nak la datelstvím v Praze. Z jejího pera
vzešly přek lady řady pub lik ací z rušt iny, z nichž nejvíce je oceňován Šklovského ti tul

Návrat Od ys seův. S nás tu pem nor mali zace jí byl rovněž znemožněn kvali fi kační po-
s tup, takže až v roce 1987 byla na Fi lo zofické fa kultě Univer zity Kar lovy jme nována
do cent kou pro obor ruský ja zyk. 

V osm desátých le tech vy dala řadu pub lik ací ze srov návací mor folo gie česko-
 -ruské a učeb nice ze současné i his torické gra ma tiky ruského ja zyka. Tyto dis ci plíny
spolu s úvodem do ja zyk ovědy, réto rikou, sta ro slověnšti nou také po ce lou dobu svého 
peda gogického půso bení vyučo vala. Od 90. let se zabývá převážně srov návací frazeo- 
logií če skou, česko- polskou a česko- polsko-slov en skou.

Je autorkou téměř sedmi desítek prací z oboru srov návací slavis tika, ru sis tika, bo -
hemis tika a teo rie přek ladu. Byla řešitelkou grantu GAČR na zpra cování a vydání
dvou česko- polských a polsko- českých frazeologických slov níků, jejím nejčerstvěj-
ším poči nem je vydání mono grafie Zápa do slo van ská rčení (2016). Výsledky své ba -
datel ské práce prezen tuje na řadě mez inárodních kon fer encí v Ev ropě. 

V le tech 1990–1991 zastávala post ve doucí kate dry ru sis tiky na Peda gogické fa -
kultě v Os travě, v ob dobí 1999–2003 stála v čele kate dry slavis tiky Fi lo zofické fa -
kulty Os travské univer zity. 

Do centka Eva Mrhačová patří k zak la datelům Os travské univer zity. Spolu s pro -
fe sorem Lumírem Dok ou pilem je autorkou pro jektu Fi lo zofické fa kulty, úspěšně
obhájeného v roce 1991. V témže roce, po zřízení Os travské univer zity, byla zvo lena
první děkan kou její fi lo zofické fa kulty, kterou následně vedla celkem ve čtyřech
funkčních ob dobích (1991–1994, 1994–1997, 2003–2006, 2006–2010).

Eva Mrhačová se chopila je di nečné his torické příležito sti a začala bu do vat fi lo -
zofickou fa kultu s vizí dosažení hu mani zace os travského re gionu. Výsled kem její usi -
lovné práce je, že os travská fi lo zofická fa kulta se právem řadí k uznávaným a kon-
kurence schopným vy sokošk olským pra co vištím v rámci stře do ev rop ského re gionu.
Z nejvýraznějších úspěchů, kterých na děkan ském postu dosáhla, uvádíme: založení
ro man is tických stu dií (španělšt ina, fran couzšt ina) – za vy bu dování oboru Fran couz-
ský ja zyk a lit era tura zís kala fran couz ské vyzna menání rytířka Řádu akade mických
pa lem (2005); založení oboru „ja zyk ve sféře pod nikání” (po prvé v ČR); založení stu -
dia latiny (2006); založení výuky mi mo ev ropských ja zyků ro dilými mluvčími: arab-
št ina, čínšt ina, ja ponšt ina, ko rejšt ina, sanskrt, romšt ina a znak ový ja zyk (od r. 2004),
vy bu dování stu dovny Fi lo zofické fa kulty za pod pory spon zora Tři neckých železáren; 
zakla datelka Univer zity třetího věku na FF OU (1992), zave dení přednášk ového
cyklu s předními osob nostmi vědy a kul tury Set kání s osob ností (od r. 1992), zave dení 
stu dentských vědeckých kon fer encí, vy bu dování tlu močnické labo ra toře, zak la datel-
ka mez inárodní kon fer ence Parémie národů slo vanských – bi enále (od r. 2002), zak la -
datelka univer zitní edice UNIVERSUM, vy bu dování oddělení vzácných tisků, zak la -
datelka fa kultní Gale rie Na Půdě, zak la datelka fa kult ního perio dika Listy Fi lo zofické
fa kulty a mnoha dal a mnoha dalších. Za její půso bení ve funkci děkanky se rozšířila
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nabídka dok torských stu dií, výrazné se zvýšila kvali fi kační struk tura vědeckého
a peda gogického sboru FF OU. 

I přes značné pra covní vytížení si paní do centka vždy najde čas na své koníčky.
Tím největším je ces tování, poznávaní nových kul tur. K dalším jejím vášním patří po- 
slech op ery, zejména ital ské a stále se rozšiřu jící sbírka min erálů a mušlí. A v ne-
poslední řadě je to její věrný psí společník, jorkšír Ti gris. 

Eva Mrhačová a Fi lo zofická fa kulta Os travské univer zity se za čtvrtstoletí ex is -
tence staly ne ro zlučnou dvo jicí.  Svědčí o tom i Pamětní me daile Os travské univer -
zity, které paní do centka Mrhačová obdržela v le tech 1996, 2006 a 2016 za podíl na
zakládání Os travské univer zity a vy bu dování a roz voj její fi lo zofické fa kulty.

U příležito sti 25. výročí vzniku Os travské univer zity a její fi lo zofické fa kulty
převzala do centka Mrhačová z ru kou rek tora Jana Laty i další ocenění Děkan-
ka-Zakladatelka  Fi lo zofické fa kulty Os travské univer zity. 

Lau reátce a ju bi lantce gratu lu jeme a pře jeme pře devším pevné zdraví, neu tu -
chající elán a živ otní en er gii, mnoho in vence, zajímavé vědecké počiny, řadu ces to -
vatelských zážitků a pře devším – nechť si užívá živ ota plnými doušky! 

Ad mul tos an nos!  

Ja na Bolková, Ostrava
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