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Ko nec zimy a nás tup ja ra roku 2021 při nesl dvě smutné zprávy. V té to době opus -
tily řa dy českých uči telů češti ny pro ci zince dvě za kla da telské os ob nos ti to ho to obo ru 
– Mi lan Šára a Jan Ho lub, dlouho letí čle no vé aka de mické ob ce Fi lo zo fické fa kul ty
Uni ver zi ty Kar lo vy v Pra ze a uči te lé Ús ta vu bohe mis tických stu dií, kteří se nes ma za -
telným písmem zap sa li i do histo rie pražské Letní ško ly slo vanských stu dií.

Doc. PhDr. Mi lan Šára se na ro dil 29. 10. 1932 v Pra ze. Po ab sol vování obo ru
češti na – an gličti na na pražské Fi lo zo fické fa kultě nas tou pil v roce 1958 ja ko uči tel do 
Stu di jního stře diska Uni ver zi ty 17. Listo pa du v Ma riánskách Lázních a začal se věno -
vat výu ce češti ny pro ci zince. Setkal se zde s řa dou ins pi ra tivních ko legů, pře devším
s An tonínem Bytlem a He le nou Con for tio vou. A spo lečně promýšle li no vé di dak tické 
pos tupy, jak co ne je fek tivněji a ne jrychle ji při pra vit zah ra niční stu denty ke stu diu na
českých vy sokých školách. V roce 1963 přešel na pražskou Fi lo zo fickou fa kul tu
a nas tou pil ja ko od borný asis tent na teh de jší ka te dru češti ny pro ci zince a na tom to
pra co višti (měnícím svůj název a sta tut podle nas ta lé spo lečenské si tuace) půs o bil až
do své ho pen zio nování v roce 2005. Získal ti tul PhDr., do cen tem mohl být jme nován
až v roce 1990. V le tech 1989–2005 zastával funk ci zás tupce ře di te le Ús ta vu bohe -
mis tických stu dií.

Mi lan Šára vyučo val prak tické jazyko vé kurzy a vedl přednášky a se mináře za-
měře né ze jmé na na syn tax české ho jazyka. Po roce 1989 navázal na Ha nu Hrdličko-
vou z Ús ta vu české ho jazyka a teo rie ko mu ni ka ce FF UK a otevřel i se minář di dak tiky 
češti ny pro ci zince. Po pis češti ny ja ko cizího jazyka promýšlel již od še desátých let
vždy priz ma tem di dak tiky to ho to obo ru, a to s hlubo kou zna lostí od bor né lingvis tické
i di dak tické li tera tu ry domácí i zah ra niční, „východní” i „zá padní”. Pře devším pro
zah ra niční bohe mis ty se mu je vi lo pro výu ku české syn taxe ja ko vel mi přínos né po jetí 
britské ho lingvis ty Mi chae la Alexan de ra Kirkwoo da Hal li daye, za kla da te le tzv.
funkční sys té mo vé lingvis tiky. Výsled kem to ho to Šáro va pohle du na čes kou syn tax je 
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Матерiал, який ми збирали, розпорошений по рiзних друкованих та електронних
джерелах – журналах, збiрниках i монографiях, – опублiкованих не лише в Чехi, але
в рiзних слов’янських кранах. Ми свiдомi того, що об’ективно не вдалося охопити вci
iснyючi на сьогоднiшнiй день джерела, але намагалися максимально наблизитися до
такого рiвня (s. 8).

Eks cerpcja do tyc zyła nie tylko zna nych cza so pism sla wis tyc znych, jak „Sla via”,
„Slo vo a slo vesnost”, „Naše řeč”, „Ča so pis pro mo derní fi lo lo gii”, „Bohe mis tyka”,
„Ope ra Sla vi ca” czy „Мовознавство”, ale także tomów po kon feren cy jnych, mo no -
gra fii zbio rowych czy sa mod zielnych prac zwar tych wy da nych w czes kich czy in -
nych wy daw nict wach uni wer sy teckich. Po nadto okres eks cerpcji prac nau kowych
(od roku 1804 do 2020) jest bard zo rozległy, dzię ki cze mu da je pełny obraz ba dań
czes kiej fra zeo lo gii i pa re mio lo gii.

Na leży tu pod kreś lić wy siłek Au tor ki, ja ki mu siała po ko nać, aby wyko nać to
bard zo cenne dla ba dac zy fra zeo lo gii zes ta wie nie. Z te go względu Чеська фразео-
логiя i паремiологiя. Бiблiографiя джерел XIX – 20-x рoкiв XXI ст. / Česká fra zeo -
logie a paremiologie. Bibliografie pramenů 19. – 21. sto letí będ zie wykorzysty wa na
nie tylko przez śro do wis ko czes kich czy za gra nic znych bohe mistów, ale także i in -
nych neo fi lo logów- fra zeo logów, może być przy dat na także dla stu dentów i dok to ran- 
tów.

Li tera tu ra
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jed nak skrip tum A Ba sic Course of Czech Syn tac tic Struc tu res, dnes bo hužel poněkud
po za po me nu té, jad nak je ho výklad české gra ma tiky v po pi su češti ny na úrovni B2 dle
Spo lečné ho evro pské ho re fere nčního rámce pro jazyky. Svůj přís tup k pre zen ta ci
české syn taxe pro sa dil i do ko lek tivní učeb nice Czech 1, 2, A Mul ti- Le vel Course  for
Ad vanced Lear ners. Ja ko ve doucí au torské ho ko lek ti vu Mi lan Šára výrazně ovlivnil
i po do bu po pi su češti ny na úrovni B1 dle SERR. A opo me nout nelze ani Šárův vklad
do ko lek tivního mo nu mentálního Slovníku české fra zeo lo gie a idio ma tiky.

Stu den ti vždy ob di vo va li Mi la na Šáru pro je ho ši roký lingvis tický rozhled i pro
je ho hlubo ké zna los ti české a evro pské kul tu ry a umění. Ko le go vé si ho vážili ja ko
čestné ho, las ka vé ho a přátelské ho ko le gu a oceňo va li též je ho přátelský, ale náročný
přís tup ke stu dentům.

PhDr. Jan Ho lub zemřel po dlouhé ne mo ci 22. března 2021. By lo mu 83 let.
Pražský rodák (nar. 6. 12. 1937) vys tu do val an glis tiku, bengálšti nu a bohe mis tiku

na FF UK v Pra ze a hned po stu diích se začal věno vat výu ce češti ny pro ci zince, zprvu 
v le tech 1962–1964 ve stu di jním stře dis ku Uni ver zi ty 17. listo pa du v Do brušce a od
roku 1964 až do od cho du do důcho du na pražské Fi lo zo fické fa kultě Uni ver zi ty Kar -
lo vy. Půs o bil v Ús ta vu bohe mis tických stu dií a od roku 1965 sous tavně věno val své
síly a pe da go gické mis trovství Letní ško le slo vanských stu dií, zpočátku ja ko lek tor
a poz ději též ja ko ve doucí lek torské ho sbo ru, ta jemník a zás tupce ře di te le. Nelze za -
po me nout, s ja kou no ble sou a rozva hou vždy dokázal ses ta vit pro jednotli vé běhy
letní ško ly lek torský sbor ses ta vený z mladších nadšených a ino va tivních lek torů
a z lek torů zkušených, starších, kteří tak mohli své zkuše nos ti předávat pod Ho -
lubovým dohle dem mladším.

Brzy se na svém pra co višti eta blo val ja ko úspěšný, náročný a oblíbený uči tel za-
h ra ničních stu dentů a vy rostl ved le Jiřího Hron ka, Fran tiška Čermáka, Mi la na Šáry,
Aleny Trnko vé, Ka mily Fi li po vé ja ko výrazná os ob nost druhé ge nerace uči telů češti -
ny pro ci zince na FF UK. Své zkuše nos ti a zna los ti záhy začal vkládat do řa dy
úspěšných učeb nic češti ny pro ci zince. Za vše chny zde jme nu jme například vel mi
úspěšnou učeb ni ci Czech for Be gin ners, z níž se uči li ci zin ci česky ne jen na FF UK,
ale i na jiných českých uni ver zitách, ale i na četných bohe mis tických pra co vištích
zah ra ničních, a skrip tum Syn tag ma ti ka a pa ra dig ma ti ka české ho slo va, kte ré nap sal
spo lu s Fran tiškem Čermákem.

Své di dak tické zkuše nos ti promítl ja ko spo luau tor i do pu bli ka ce Pra hová úro -
veň, češti na ja ko cizí jazyk, tj. do po pi su češti ny na úrovni B1 podle Spo lečné ho
evropské ho re fere nčního rámce pro jazyky a ja ko ve doucí au torské ho ko lek ti vu, který 
vy pra co val po pis češti ny na úrovni B2. Jan Ho lub se od počátku ak tivně za pojil ja ko
ro zený ko lek tivní hráč do náročné práce, je jímž výsled kem je ko lek tivní pětidílný
Slovník české fra zeo lo gie a idio ma tiky, ve doucím au torské ho ko lek ti vu byl Fran tišek

Čermák. Ho lubův podíl na ko nečné ver zi ru ko pi su v průběhu let rostl a poslední díl
Ono ma zio lo gický slovník je z velké čás ti je ho dílem. První čtyři díly slovníku se
dočka ly již druhé ho vydání.

Ho lubo vy ko legy zpráva o je ho od cho du hlubo ce zar mou ti la. Odešla výrazná
osob nost ne jen Ús ta vu bohe mis tických stu dií. Fi lo zo fická fa kul ta je ho od cho dem
ztra ti la od da né ho skrom né ho pra covníka, od borářské ho funk cionáře, výrazné ho uči -
te le, pro kte ré ho práce se stu denty a pro stu denty stála vždy na prvním místě. 

I po od cho du do důcho du Jan Ho lub udržoval kon takt se svým pra co vištěm a se
svými spo lu pra covníky, kteří na něho vždy bu dou vzpomínat ja ko na spo lehli vé ho
vzděla né ho a přátelské ho ko le gu, který byl vždy ocho ten předávat své zkuše nos ti
mladším, ja ko na do bré ho a ve se lé ho člověka hle dajícího smysl své ho živo ta v práci
pro rozvoj obo ru i pra co viště a v péči a sta rost o ro di nu.     

Šáro vy a Ho lubo vy žáky najde me do slo va po ce lém světě. Oba svou prací pe da -
go gickou i ba da tels kou vyo ra li hlubo kou bráz du, na niž bu de možno ještě dlouhou
do bu na va zo vat.

Čest je jich památce!  
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