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Laudatio u příležitosti udělení titulu doctor honoris causa
prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.

Vaše Mag nifi cence, 
Specta biles, Hon or abiles,
vážené/vážení členky a čle nové vědecké rady, dámy a pánové.
Je pro mne velkou ctí, že Vědecká rada Os travské univer zity schválila návrh

Vědecké rady její Fi lo zofické fa kulty udělit ti tul doc tor ho no ris causa za celoživ otní
významné vědecké dílo v oblasti če ské ono mas tiky a dia lek tolo gie pro fe soru Ru dolfu
Šrámkovi, s nímž členy fa kulty váže pouto dlouholeté spo lu práce i osob ního přátelství. 

Do volte, abych Vás seznámil s něk terými daty z lau reátova od borného cur ric ula.
Osud ne mohl vy brat pro ro diště ono mas tika Ru dolfa Šrámka příhodnější místo,

než je Bezručův kraj, oplývající míst ními jmény tak pod manivého kouzla. 
Pro fe sor Šrámek vyrůstal v Hošťálko vicích na Hlučín sku, v těsné blíz kosti

česko- německé ja zyk ové hranice. Důvěrná zna lost nářečních poměrů a bi lingvního
prostředí jeho do mova ho pře durčily k fi lol ogickému stu diu. V roce 1958 ab sol vo val
stu dia če ského a ruského ja zyka na Fi lo zofické fa kultě Masaryk ovy univer zity, kan -
didát skou dis ertaci na téma Místní jména na severovýchodní Mo ravě obhájil v roce
1964 na Univer zitě Kar lově v Praze. Po uk ončení vy sokošk olských stu dií půso bil
plných třicet pět let v dia lek tologickém oddělení brněn ské po bočky Ústavu pro ja zyk
český AV ČR a současně ex terně vyučo val na peda gogické fa kultě brněn ské univer -
zity i na teh dejší Peda gogické fa kultě v Os travě. Od roku 1993 je jeho čin nost spjata
s Peda gogickou fa kul tou Masaryk ovy univer zity, kde se v roce 1994 habili to val
a v roce 1996 byl jme nován pro fe sorem v oboru český ja zyk. V le tech 19931996 stál
pro fe sor Šrámek v čele kate dry bo hemis tiky Peda gogické fa kulty Masaryk ovy
univer zity, v ob dobí 19961999 zde zastával post proděkana pro vědu a zah ra niční
styky. V současné době tady působí na pozici vy sokošk ol ského pro fe sora, je čle nem
Vědecké rady Peda gogické fa kulty jakožto i čle nem oborové rady dok tor ského stu dia
český ja zyk na Fi lo zofické fa kultě Masaryk ovy univer zity.

Pro fe sor Ru dolf Šrámek náleží k nejvýznamnějším před sta vi telům če ské lingvis -
tiky, jak v domácím, tak i světovém kon textu. Jeho přínos spočívá pře devším v kon sti -
tuování a roz voji mod erní če ské ono mas tické školy, která svým zaměřením na funk-
ční, komu ni kační a teo re tické as pekty vlast ních jmen významně obo ha tila danou dis -
ci plínu i její me todologická a teo re tická výcho diska. Jeho bib lio grafie čítá více než
550 položek – mez inárodních i domácích mono grafií, stu dií, článků a dalších publi-
k ací, včetně textů popu lari začních a učeb ních. Za všechny uvádím mono grafie Místní
jména na Mo ravě a ve Slez sku I–II, společně s La dislavem Hosákem; Zeměpisná
jména v Čechách, na Mo ravě a ve Slez sku, společně s Iva nem Lut tere rem; Ret ro -
grádní slov ník míst ních jmen na Mo ravě ve Slez sku, Úvod do obecné ono mas tiky; Bei -
träge zur all ge mei nen Na mentheo rie včetně nejnovější práce Jména obcí a sídel na
Hlučín sku.

Pro fe sor Ru dolf Šrámek je rovněž autorem řady stu dií o českých a německých
nářečích a ja zyk ových kon tak tech. Významný je také jeho podíl na kon cepci velkých
pro jektů, zejména Če ského ja zyk ového at lasu, Kar pat ského dia lek tologického at lasu, 
Slo van ského ja zyk ového at lasu a Slov níku pomíst ních jmen na Mo ravě a Slez sku.

Vedle vědeckého konání pro fe sora Šrámka je neméně významná i jeho čin nost
pedagogická. Pod jeho ve dením se for movaly peda gogické a vědecké osob nosti,
z nichž mnozí se stali jeho pok račo vateli a působí ve výzkumných in sti tucích i na
českých univer zitách. V této sou vis losti zmiňuji do centa Ja ro slava Davida, ve doucího 
kate dry če ského ja zyka Fi lo zofické fa kulty Os travské univer zity v Os travě či  pro fe -
sorku Janu Pleska lo vou, ve doucí  Ústavu če ského ja zyka Fi lo zofické fa kulty Masa-
rykovy univer zity. 

Jakožto čelný před sta vi tel če ské ono mas tiky byl Ru dolf Šrámek zvo len do pre-
zidia Mez inárodního komi tétu ono mas tických věd a Mez inárodní komise pro slo van -
skou ono mas tiku při Mez inárodním komi tétu slavistů. Tím se mu dostalo nejvyššího
uznání za roz voj mez inárodní spo lu práce, reali zované s ono mas tickými pra co višti na
Slovensku, Pol sku, Německu, Rakousku a Skandinávii. Na současném re spek tova-
ném postavení če ské ono mas tické školy v zah ra ničí má vedle jejího zak la datele, pro -
fe sora Vla dimíra Šmi lau era,  beze sporu právě pro fe sor Šrámek největší podíl.

Řád naší univer zity pro udělování dok torátu ho no ris causa před pokládá, že navr -
hovanými jsou významní vědci, kteří požívají všeobecné vážnosti ve své zemi, v Čes-
ké re pub lice a v mez inárodním měřítku, vědci, kteří udržují s Os travskou univer zi tou
od borné kon takty a svým od borným půso bením přispěli k povzne sení urči tého oboru
pěs tovaného i na Os travské univer zitě. Osob nost pro fe sora Šrámka všechny tyto as -
pekty dok on ale splňuje. 

Pro fesní i privátní život pro fe sora Šrámka je spo jen s Os tra vou a re gio nem sever-
ní Mo ravy a Slez ska. Mládí prožil v dnes již měst ské části Os travy, Hošťálko vicích,
na konci 60. let 20. století začal spo lu pra co vat s teh dejší Peda gogickou fa kul tou v Os -
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travě, kde stál u zrodu ono mas tického semináře, následně zde vedl přednášky z to hoto 
oboru a reali zo val dia lek tologický výzkum. 

Díky dlouholeté čin nosti pro fe sora Šrámka ono mas tika na naší alma mater pevně
zakot vila a je jedním z výzkumných směrů Fi lo zofické fa kulty Os travské univer zity
a pro fe sor Šrámek stále par ti cipuje na jejím roz voji.

Vazba profesora Šrámka k re gionu se neo me zuje pouze na od bor nou spo lu práci
s Os travskou univer zi tou. V této sou vis losti zde zmiňuji jeho úlohu  jako zakládající-
ho člena Náz vo slovné komise města Os travy v roce 1976, podíl na stan dardi zaci ulič-
ního náz vo sloví Os travy a vyt voření vzo rové sous tavy uličních jmen v Ostravě- Hoš-
ťálkovicích včetně autor ství pub lik ací zaměřených na to po nymii slez sko mo ravského
re gionu, z nichž jmenuji Průvodce po míst ních jmé nech spe ci fického re gionu Mo -
ravskoslez ského kraje.

Závěrem mi do volte kon sta to vat, že místo konání dnešní slav nostní cere mo nie je
pro pro fe sora Ru dolfa Šrámka sym bol ické.   

Živ otní osudy se někdy po di vuhodně prolínají tak, že nak onec uzavírají určitý
kruh. Živ otní cesta pro fe sora Ru dolfa Šrámka za počala 15. ledna 1934 v Os travě –
Zábřehu, konkrétně v této bu dově, a přímo v pros toru konání našeho akade mického
obřadu, kde se dříve nacházelo no vo rozenecké oddělení zábřežské ne moc nice. 

Je pro mne mi mořád nou ctí, že v místě, kde začala ob di vuhodná živ otní pouť pana 
pro fe sora Ru dolfa Šrámka, mu bude udělen čestný dok torát Os travské univer zity
v Os travě. 

Ad mul tos an nos !

Ru dolf ŠRÁMEK
Brno

O jazyce a jazykové kultuře1

Smím před pokládat, že uvěříte, když řeknu, že prožívám dnes je di nečnou, slav -
nostní chvíli. Vybízí k za myšlení nad ces tami, které mi dopřály to, že jsem se stal čle -
nem akade mické obce univer zity rodného města. Ty cesty jsou osu dově po divné
v tom, že se dnešní slav nost koná v univer zitní aule v bu dově bývalé ne moc nice

v Ostravě- Zábřehu, dok once přímo na místě bývalého porodního sálu, kde jsem se
před 82 lety naro dil. Jako kdyby v širším rámci vy tyčo valy kraj mezi Os tra vou a Opa -
vou zvaný Hlučín sko, z něhož jsem ne jen vzešel, ale kde se zrodily i moje první zájmy 
lingvis tické. Už jako sep timán gymnázia v Hlučíně, in spi rován naším pro fe sorem
češt iny, jsem si doma v Hošťálko vicích počal zapi so vat nářečí, jímž mlu vili ro diče
i já. Při toulkách po Hlučín sku přib yla i pomístní jména. 

Tento zvláštní kraj, který byl od 1742 do r. 1920 (dvě obce do 1923) součástí
Pruska a za oku pace Německa, ztra til vlivem silné ger mani zace povědomí o his -
torické a národní spo ji to sti s českým prostředím. Byly však tři fak tory, které tyto
vazby ucho valy: lidová kul tura, nábožen ství (Hlučín sko patřilo vždy k olo moucké ar -
cidiecézi) a český dia lekt zvaný po našimu. Hlučín sko se stalo spe ci fickým typem bi -
lingvní situace: doma se mlu vilo českým nářečím slez ského typu, ale vešk erý veřejný
život včetně kul tury a škol ství byl pouze přísně německý. Český spi sovný ja zyk a če -
ská lit era tura byly neznámé. 

A tak jsem ab sol vo val německou obec nou školu v Hošťálko vicích a primu ně-
meckého gymnázia v Opavě. Po os vo boz ení, kdy se Hlučín sko opět stalo součástí Če -
sko slov en ska, měli u nás učitelé těžkou situaci. Museli nás naučit če sky číst a psát
a při tom vys vět lo vat mnoho slov a obratů německy, aby chom tomu rozuměli. Slovo
schůze jsme četli šuce, nevěděli jsme, co zna me nají slova dělat, rychlý, prázdniny
a k čemu jsou nad pís menky háčky a čárky. Do če ského gymnázia v Hlučíně jsem
mohl vstou pit až 1947, kdy jsem už uměl če sky psát a číst a věděl, kdo byla Božena
Něm cová a Petr Bezruč a že naše hlavní město je Praha. Te prve mno hem později jsem
s potěšením zjis til, že Jo sef Jung mann, bez jehož česko- německého slov níku by ne -
bylo če ského národního obrození, se češt ině naučil jako já v 11 až 13 le tech a že první
básnické pokusy Karla Hynka Máchy byly v němčině.

A tak jsem se stal bo hem is tou a slavis tou, dia lek tolo gem a ono mas tikem, jehož
celá vědecká dráha je v teo re tických i me todologických pos to jích pozna menána skry-
tým i zjevným smys lem pro komu ni kační, funkční, společen ské a kul turní hod noty ja -
zyka. A také pro prob lema tiku ja zyk ově kon tak tologickou. Má totiž pro chod globali -
zu jícího se světa včetně Ev rop ské unie různé, často však jen jed nos tranně in ter pre -
tované formy průběhu a důsledků.

Naznačil jsem tím něk teré te ma tické ok ruhy, kterým bych se chtěl for mou pozná-
mek věno vat. Dot knu se zvláště něk terých faktů ja zyk ové kul tury a ja zyk ového cho-
vání současné společnosti. 

T. G. Masaryk ovi se připisuje výrok Ko lik řečí znáš, to likrát jsi člověkem. Švýcar- 
ský lingvista F. de Saus sure pro pra co val (spisem Cours de lingvis tique gé né rale,
Ženeva 1916) geniální ob jev. De fi no val totiž ja zyk jako systém znaků sloužících
řečovému dorozumívání a řeč jako užití to hoto systému v řečových ak tech. Zavedl
kate go rie langue = ja zyk jako systém a pa rol = užití ja zyka, kterými z dřívější fi lolo -
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1 Projev na slavnostním zasedání Vědecké rady Ostravské uni ve rzi ty dne 25. května na
2016 u příležitosti udělení titulu doktor honoris causa Ostravské uni ve rzi ty prof. PhDr.
Rudolfu Šrámkovi, CSc.


