
Ja ko člen ka mi nis terských ko misí doc. Boz děchová čas to navštěvu je zah ra niční
bohe mis tická pra co viště, pře devším v asijských zemích, v zemích býva lé ho Sovět-
ské ho svazu, na Tchaiwa nu, v Číně, v USA, v Egyptě i jinde. Ja ko zdatná fo to graf ka
na svých cestách pořídi la stov ky kva litních fo to gra fií, jistě by z nich by lo možno
uspořádat zajíma vou výsta vu. 

Stu den ti, ale pře devším ko le go vé a přáte lé si cení přátelské po vahy Iva ny Boz -
děcho vé, je jího jem né ho vys tu pování, em pa tie i pevné ho cha rak teru a způs o bu,
jakým neobyče jně zdvoři le do ve de obhájit své názo ry. 

Jménem kolegů a spolupracovníků doc. Bozděchové přejeme hodně elánu do
další práce, pevné zdraví, osobní štěstí a spokojenost. Přejeme ti, Ivo, pilné studenty
a hodně zajímavých badatelských úkolů. Můžeš se radovat ze skutečnosti, že už
můžeš radit (v Rusku jsi byla a teď ten věk), ale nic si z toho nedělej, vždyť jak se
zpívá v jedné české písni: Šedesátka, to není žádné stáří, je to jen několik stránek
popsaných v kalendáři…

Jiří HASIL

Uni ver zi ta Kar lo va

Mi lan Hrdlička še desátníkem

16. října 1960 se Haně a Mi la nu Hrdličkovým na ro dil syn. Dos tal po otci jmé no
Mi lan. Ro dilý Brňan s hlubokými mo ravskými kořeny ale celý svůj život spojil s Pra -
hou. V Pra ze vyrůs tal, ma tu ro val a v le tech 1979-1985 vys tu do val fran couzšti nu a
češti nu na Fi lo zo fické fa kultě Uni ver zi ty Kar lo vy. V roce 1985 získal ti tul PhDr. a as -
pi ran tu ru uko nčil v roce 1990, kdy mu byl udělen ti tul kan didáta fi lo lo gických věd.
Ha bi li to val se v roce 2007 na uni ver zitě v Olo mou ci. 

Od roku 1986 pe da go gicky půs obí, zprvu ja ko asis tent, poz ději od borný asis tent
a do cent v Ús ta vu slo vanských (dnes bohe mis tických) stu dií na Fi lo zo fické fa kultě
Uni ver zi ty Kar lo vy. Od roku 2007 přednáší i na ka tedře české ho jazyka a li tera tu ry
Fa kul ty pe da go gické Zá pa dočeské uni ver zi ty v Plzni.

Od počátku své pe da go gické dráhy se Mi lan Hrdlička věnu je pře devším výu ce
češti ny pro ci zince (přednáší úvod do jazykověd né bohe mis tiky, mor fo lo gii, ve de se -
minář češti na ve světě a i kurzy prak tické ho české ho jazyka), podílí se ta ké na
výchově bu doucích uči telů češti ny pro ci zince a rozvíjí teo rii a lingvo di dak tické prin -
ci py obo ru češti na ja ko cizí jazyk. V Plzni se soustřeďu je ze jmé na na mor fo lo gii
součas né ho české ho jazyka.

Pe da go gická praxe při ved la Hrdličku k tvorbě učeb ních ma te riálů a stal se spo -
luau to rem řa dy úspěšně užívaných učeb nic češti ny pro ci zince (mno hé z nich se
dočka ly i něko li ka ree dic). Uveď me ales poň něk te ré ti tuly.1

Ju bi lant je i plodným au to rem od borných prací. Po otci ru sis to vi a trans la to lo go vi
zdědil hluboký zájem o pro ble ma tiku překla da tels kou, po matce bohe mistce a di dak -
tičce zájem o di dak tiku češti ny pro ci zince a o nor ma tivní mluvni ci češti ny, zajímá se
též o stra ti fi ka ci češti ny a o pro ble ma tiku obec né češti ny ve výu ce češti ny pro ci zince. 
Je au to rem os mi mo no gra fií. Pro ble ma tice trans la to lo gické věno val svou kni hu
Překla da telské mi nia tu ry (Praha: Ka ro li num, 1995), další jsou věnovány češtině ja ko
cizímu jazyku2 a součas né češtině3. Mi lan Hrdlička pilně přispívá do bohe mis tických
ča so pisů, ze jmé na do „České ho jazyka a li tera tu ry” a do „Bohe mis tyky”, kde pu -
bliku je závažné stu die i úc ty hod né množství drobných postřehů o součas ném českém
jazyku a je ho užívání i o řečo vé praxi. 

Významná je ta ké Hrdličko va čin nost edi torská, při po meňme jen sborník Psáno
do oblak: Sborník k ne dožitým sedmdesátinám prof. Ja na Kuklíka (Praha: Ka ro li num,
2011; spo lue di tor Jiří Ha sil) a sborník Češti na ja ko cizí jazyk na Dál ném východě
(Praha: Uni ver zi ta Kar lo va, Fi lo zo fická fa kul ta; spo lue di tor Ka rel Še bes ta) a je ho
členství v re dakčních radách ča so pisů „Nová češti na do ma a ve světě”, „Bohe mis -
tyka”, „Stu die z apliko va né lingvis tiky”, „Us ta ad Al bim BOHEMICA” a „Lin gua et
Vi ta”. 

Doc. PhDr. Mi lan Hrdlička, CSc. pra vi delně půs obí ja ko lek tor na pražské Letní
ško le slo vanských stu dií, kde je ta ké pověřován přednáška mi a přednáší i na Letní
ško le slo vanských stu dií v Brně. K přednáškám je zván i na české uni ver zi ty a na uni -
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1 Ap pre nez le tchčque avec nous: manuel pour débutants avec cassette et corrigé – spolu
s Hanou Hrdličkovou; Čeština pro středně a více pokročilé – spolu s Janou Bis cho fo vou,
Jiřím Hasilem a Jitkou Kramářovou; Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více
pokročilé – spolu s Janou Bis cho fo vou, Jiřím Hasilem a Jitkou Kramářovou; Basic Czech II. – 
spolu s Anou Adamovičovou a Darinou Iva no vo vou; Basic Czech III. – spolu s Anou
Adamovičovou; Krok za krokem: ein Lehrbuch zur tsche chi s chen Gram ma tik – spolu s Hanou 
Adam, Ro be r tem Ham me lem, Evou Hošnovou a Petrem Marešem; Čeština pro cizince
a azylanty B2 Učebnice – spolu s Marií Hádkovou, Janou Bis cho fo vou, Anou Adamovičovou
a Jiřím Hasilem; Equal. Čeština pro cizince – spolu s Janou Bis cho fo vou; Sociálně-kulturní
minimum – spolu s Janou Bis cho fo vou.

2 Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka, Praha: Karolinum, 2000; Cizí jazyk čeština,
Praha: nakladatelství ISV, 2002; Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci
gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince, Praha: Karolinum, 2009; Kapitoly
o češtině jako cizím jazyku, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010; Kapitoly o češtině jako
jazyku nemateřském, Praha: Karolinum, 2019.

3 Bohemistické miniatury, Praha: Karolinum, 2013; Vo vobecný češtině a jiné příběhy, Praha: 
Karolinum, 2015.
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ver zi ty zah ra niční (Bru sel, Gent, Berlín, Lips ko, Paříž, San tia go de Com pos te la,
Vídeň, Koši ce, Bra tis la va, Plovdiv, Tam pe re, Oslo, Tai pei, Soul). V le tech 1997–2000 
a 2006-2007 byl hos tu jícím pro fe so rem na Fa cul té de Phi lo so phie et de Let tres, Uni -
ver si té li bre v bel gickém Bru se lu a v le tech 2016–2018 hos tu jícím pro fe so rem na
Hankuk Uni ver si ty of Fo reign Stu dies v ji ho ko re jském Sou lu. Dlouho dobá by la
i přednášková čin nost doc. Hrdličky na Ber li ner Bohe mi cu/Slo va ci cu, třínedělním
kur zu české ho a slo venské ho jazyka a kul tu ry pořáda ném Ús ta vem sla vis tiky na
Hum boldtově uni ver zitě v Berlíně, a to za spo lu práce s Ús ta vem bohe mis tických stu -
dií FF UK.

Zmínit je tře ba i Hrdličkovu spo lu práci s ka te drou slo va kis tiky, slo vanských fi lo -
lo gií a ko mu ni ka ce Fi lo zo fické fa kul ty Uni ver zi ty Pavla Jo se fa Ša faříka v Košicích -
v le tech 2012–2014 zde půs o bil ja ko me zinárodní ex pert v rámci evro pské ho pro jek tu 
nazva né ho Výskum a vzdeláva nie na UPJŠ – smero va nie k ex ce lentným európskym
uni ver zitám a v le tech 2014–2015 v rámci evro pské ho pro jek tu Rozšíre nie štu di jné ho
pro gra mu slo venský jazyk a li tera tu ra v kom binácii na KSSFaK FF UPJŠ o di dak tiku
slo ve nči ny ako cud zie ho jazyka (DI SaC).

A po mi nout nelze ani je ho čin nost organi zační. V le tech 2009–2016 vedl Ús tav
bohe mis tických stu dií ja ko je ho ře di tel, nyní zastává funk ci zás tupce ře di te le. Je čle -
nem obo ro vé ra dy na FF UK v Pra ze, FPE ZČU v Plzni a PF OU v Os travě. Je ško li te -
lem dok to randů v Pra ze, Plzni a Olo mou ci a oblíbeným i res pek to vaným ve doucím
ba ka lářských a di plo mových prací.

Těžiště Hrdličko vy čin nos ti je nutno spatřo vat v je ho práci pe da go gické. Je
oblíbeným uči te lem, stu den ti ho ob di vu jí pro rozsah je ho zna lostí, in di vi duální
a přátelský, ale i náročný přís tup ke stu dentům, kte ré res pek tu je ja ko mla dé ko legy.
Stu den ti oceňu jí i je ho smysl pro hu mor a ne zištnou ocho tu kdyko li po mo ci. A ty to
vlastnos ti ob di vu jí i je ho ko le go vé.

Milý Mi lane, do vol, abych ti jmé nem tvých spo lu pra covníků a přátel i jmé nem
svým popřál do dalších let pře devším hodně zdraví, štěstí a spo ko je nos ti v pra covním
i os ob ním životě. A hodně ná padů, abys i nadále glo so val vývoj české ho jazyka! Čas -
to vzpomínám na naše cesty do Berlína, Lipska, Plovdi vu, Košic, Bra tis lavy i Vídně
a na veče ry stráve né s te bou při do brém víně ne bo pi vu a do brém jíd le (inu, Mo ra van
se v tobě ne zapře). A na naše de ba ty o češtině, o výu ce, o spo lečenských pro blé mech
i o běžných ro dinných záležitostech. Těším se, že až po mine celá ta to prazvláštní doba 
ko ro na vi rová, bu de mi dopřáno os ob ně ti připít na další lé ta a na další setkávání a aby
všichni tví sy no vé jen a jen prospíva li. 

AD MULTOS ANNOS!
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