
Na závěr ne chme prom lu vit stu denty, kteří u dr. Klo fero vé ab sol vo va li dia lek to lo -
gické ško lení a kteří vždy o paní dok torce mlu vi li s nevšední sym pa tií a uznáním. Je -
jich slo va by si jistě přál číst každý pe da gog: 

Poutavost a nadšení, s nimiž dokáže paní do ktor ka hovořit o dia le ktech, jsou úchvatné… Na
paní doktorce je vidět, že je na daný obor opravdu od bo r ni ce. Velmi se mi líbil její výklad, který
pronášela s velkým zájmem a ze kterého vyzařovala velká láska k dia le kto lo gii… Vášnivý
a poutavý výklad… Do ktor ka Kloferová je vynikající přednášející, který látku umí podat
zajímavou a zábavnou formou…

Velká dáma české dialektologie – jak ji výstižně nazval Ste fan M. Newerkla ve
své vzpomínce – odešla od pracovního stolu plného nápadů a tvůrčích plánů. Je
nesmírná škoda, že se její „dobrodružství dialektologie“1 uzavřelo tak brzy a tak ne-
šťastně. Na Stanislavu Kloferovou budou vzpomínat její kolegové i početní žáci nejen 
jako na významnou lingvistku, odbornici na česká nářečí a výbornou vysokoškolskou
uči telku, ale především jako na výjimečného člověka. Kdo měl štěstí s ní spo lu pra-
covat, ví, že byla moudrá a mimořádně laskavá, a nikdy na ni nezapomene. 

Jiří HA SIL

Uni ver zi ta Karlova

Zemřela Helena Confortiová

Počátkem října zemře la v kruhu svých ne jbližších ve věku 86 let bohe mistka,
která celý svůj život věno va la výu ce zah ra ničních bohe mistů, paní PhDr. He le na Con -
for tiová, CSc. 

He le na Con for tiová, roz. Šind lerová, vys tu do va la na pražské Fi lo zo fické fa kultě
češti nu a rušti nu a ta ké další jazyky (an gličti nu a španělšti nu), po stu diu zaháji la svou
pe da go gickou dráhu uči tel ky češti ny pro ci zince v teh de jším stu di jním stře dis ku
v Ma riánských Lázních. Zde úzce spo lu pra co va la s An tonínem By te lem a Mi la nem
Šárou a dalšími pe da go gy a významně se podíle la na for mování celko vé kon cepce
výuky zah ra ničních stu dentů a je jich přípravy ke stu diu na českých vy sokých školách. 
V roce 1968 získa la ti tul PhDr. As pi ran tu ru ab sol vo va la v Ús ta vu pro jazyk český pod 
ve dením Ma rie Těši te lo vé a Fran tiška Da neše. V Ús tavu pro jazyk český se ta ké
věno va la ma te ma tické lingvis tice a české sty lis tice. Dlouhá lé ta vyučo va la v Ús ta vu
jazyko vé a od bor né přípravy Uni ver zi ty Kar lo vy a spo lu pra co va la i s Ús ta vem bohe -
mis tických stu dií (ja ko vyuču jící, lek tor ka učeb ních ma te riálů, opo nentka kva li fi -

kačních prací, člen ka zkušeb ních ko misí), ja ko lek tor ka české ho jazyka se účast ni la
dva ce ti běhů Letní ško ly slo vanských stu dií, pořádaných na Fi lo zo fické fa kultě Uni -
ver zi ty Kar lo vy.

He le na Con for tiová se i po od cho du do důcho du pilně účast ni la od borných bohe -
mis tických kon ferencí a di dak tických se minářů, sa ma přednáše la, neu stále si vše za -
pi so va la do svých poznám kových bloků, ale pře devším se ja ko nadšená dis ku tér ka,
čas to po le micky, za po jo va la do od borných dis kusí. 

He le na Con for tiová je au tor kou či spo luau tor kou od borných prací o češtině (např. 
O češtině v čís lech) a pře devším dlouhé řa dy osvědčených učeb nic češti ny pro ci zince 
(např. Seznam ne jfrek ven to vanějších českých slo ves, Česká deklinace a kon ju gace
pro ci zince, Přehled gra ma tiky a tvoření slov se cvičeními, Il ce co per i prin ci pian ti, 
Tchque pour les étu diants par lant fran çais,  Češskij jazyk, Češskij jazyk – češti na pro 
rusky ho vořící, Češti na pro pokroči le jší začátečníky, Češti na pro mírně pokroči lé,
Češti na pro pokroči lé, Mluvíme česky, Písemný a slo hový výcvik v češtině…). Je jí
skrip ta by la čas to ree di tována a mnohá jsou užívána dod nes. 

Stu den ti a ste jně tak i je jí ko le go vé vždy oceňo va li je jí od bor nou eru di ci, de tailní
zna lost české gra ma tiky, kul turní rozhled, elán, neu tu chající ener gii a smysl pro hu -
mor. S obrovským na sa zením a pe da go gickým zá pa lem ještě před něko li ka málo le ty
oduči la svých pět ho din na  Letní ško le slo vanských stu dií na Fi lo zo fické fakultě Uni -
ver zi ty Karlovy v Pra ze a po spícha la na au to bus, aby odpo led ne stači la přednášet
o české kul tuře na Letní ško le slo vanských stu dií Ús ta vu jazyko vé a od bor né přípravy 
Uni ver zi ty Kar lo vy, pobočky v Poděbra dech! Ještě ve vy so kém věku i s totální en do -
pro té zou kyčelního klou bu cviči la ja ko zapálená člen ka So ko la na vše so kolském
sletu. 

Přínos He leny Con for tio vé k rozvoji obo ru češti na ja ko cizí jazyk a k rozvoji je ho
lingvo di dak tiky spočívá pře devším v je jích učeb nicích a kon fere nčních příspěvcích.
Patři la k čelným os ob nos tem druhé ge nerace uči telů češti ny pro ci zince, je jichž záslu- 
hou by la vy bu dována pra co viště, která si vy doby la svými výsled ky res pekt i v zah ra -
ničí – na mysli máme pře devším Ús tav jazyko vé a od bor né přípravy Uni ver zi ty Kar -
lo vy a Ús tav bohe mis tických stu dií na Fi lo zo fické fa kul tě Uni ver zi ty Karlovy.

Ko le go vé bu dou vždy na He lenku vzpomínat s úc tou a s úsměvem, ne boť ra dost
a po ho du ko lem se be vždy dokáza la šířit. Poděku jme jí v du chu za všechno, co pro
češti nu ja ko cizí jazyk a pro své stu denty vyko na la. Ale pře devším za to, že by la. 

Vel mi si vážím to ho, že jsem s He lenkou mohl spo lu pra co vat!  
Čest je jí památce!    
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