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O loňských Vánocích osla vi la význam né životní ju bi leum prof. PhDr. Ma rie
Krčmová, CSc., přední os ob nost české bohe mis tiky ši ro ké ho od bor né ho rozpětí.
Během své ho plod né ho vědecké ho půs o bení se věno va la pře devším fo ne tice a fo no -
lo gii, dia lek to lo gii, teo rii národního jazyka, so cio lingvis tice a sty lis tice, zohledňu jíc
při tom kon text bohe mis tický, obecně jazykovědný a sla vis tický. V součas né době je
eme ritní pro fe sor kou fi lo zo fických fa kult Ma sa ryko vy uni ver zi ty v Brně (od r. 2009)
a Os travské uni ver zi ty (od r. 2010).

Ma rie Krčmová se na ro di la 24. pro since 1940 v Brně ja ko dce ra li terárního věd ce
Jo se fa Hrabáka, vliv ro din né ho prostředí lze vytušit z je jího klad né ho vzta hu ke kva -
litní krás né li tera tuře či z je jího zájmu o umělecké texty v rámci sty lis tických zkou-
mání. Své od bor né zaměření však orien to va la na roz díl od své ho otce pře devším lin-
gvisticky – během stu dií mj. navštěvo va la rozšiřu jící kurzy fo ne tiky a polšti ny, a když 
v r. 1962 ab sol vo va la na brněnské fi lo zo fické fa kultě uči telské stu dium češti ny a ruš-
ti ny, nas tou pi la na brněns kou po bočku Ús ta vu pro jazyk český Čes ko slo venské aka -
de mie věd. Během tamního půs o bení se zabýva la fo ne tikou a dia lek to lo gií (podíle la
se např. na sběru a zpra cování dat pro Český jazykový at las; 1992–2011). Na základě
dizer tační práce Přízvu kování před ložek na Brněns ku získa la v r. 1966 ti tul PhDr.,
v r. 1972 obháji la kan didáts kou práci  Městská mlu va brněnská, od r. 1971 již při tom
půso bi la ja ko od borná asis tentka na ka tedře české ho jazyka své ma teřské fa kul ty.
Právě městská mlu va, do té doby do sud ne pop saná va rie ta české ho jazyka, se sta la
jedním z je jích stěžejních výzkumných té mat. Věno va la mu mo no gra fii Běžně mlu -
vený jazyk v Brně (1981), kte rou se v r. 1991 ha bi li to va la. V r. 1998 by la jme nována
pro fe sor kou pro obor český jazyk. 

Z ju bi lan tčiných ak ti vit na brněnské fi lo zo fické fa kultě je tře ba vyzdvihnout pře -
devším je jí podíl na bu dování nynějšího Ús ta vu obec né jazykovědy a bal tis tiky, který

ved la od počátku je ho vzniku až do r. 2004, a s tím spo je nou práci na vytváření oborů
post gra duálního stu dia obec né jazykovědy a in doe vro pské srovnávací jazykovědy.
Dod nes je členkou přís lušných obo rových a vědeckých ko misí. Dále při po meňme je jí
členství ve vědecké radě fa kul ty (1998–2000) a v aka de mickém senátu na úrovni fa -
kultní (1993–1999) i uni ver zitní (1996–1999). Ju bi lan tči na čin nost se neo me zu je
pouze na ma teřs kou uni ver zi tu, např. od r. 2002 za poča la ex terní spo lu práci se Slez-
skou uni ver zi tou v Opavě a od r. 2005 ta ké s Os travs kou uni ver zi tou. Je jí me zinárodní  
půs o bení cha rak te ri zu je silná vaz ba na slo vanské země: přednáše la např. v Bul hars ku, 
opa ko vaně též v Pols ku a na Slo vens ku; pra vi delně se účast ni la sla vis tických kon -
ferencí a by la ta ké spo luřeši telkou me zinárodního výzkum né ho pro gra mu (ko or di no -
va né ho S. Gajdou z Opolské uni ver zi ty) Slo vanské jazyky v pod mínkách his to rických
a po li tických změn ve střední a východní Evropě (1945–1995), v je hož rámci vyšla sé -
rie mo no gra fií věnu jících se jednotlivým slo vanským jazykům Najnowsze dzie je
języków słowiańskich (1998), M. Krčmová při tom významně přispěla k vytvoření
svazku o češtině. Se slo vanskými zeměmi udržuje kon tak ty i nadále, jme nu jme ales -
poň polské ko legy, kterými jsou M. Ba lowski ne bo již zmíněný S. Gajda.

V ju bi lan tčině mul ti dis ci plinárním zaměření můžeme sle do vat lo gickou li nii,
svůj zájem orien tu je pos tupně od zkoumání zvu ko vé rea li za ce (ne jen české ho) jazyka
(pro dia lek to lo gické výzkumy vel mi potřeb né ho – počátky vědecké dráhy věno va né
fo ne tice a dia lek to lo gii jsme zmíni li výše), přes poznávání ce lé ho spek tra va riet
národního jazyka se nevyhnu telně dotýká oblas ti jazyko vé kul tu ry a na ni na vazu -
jících té mat so cio lingvis tiky, pe do lingvis tiky, prak tické sty lis tiky aj. Kromě základní
stra ti fi ka ce češti ny pos ti hu je po va hu běžné mluvy, při po meňme ales poň je jí ka pi to ly
v ko lek tivní práci Češti na na pře lo mu tisíci letí (1997) ne bo stu dii o stavbě mlu vených 
ko mu nikátů v pu bli ka ci Tváře češti ny (2000). Na vyšší ro vině abs trak ce do spívá
k for mu lování obecných ten dencí a pra vi del užívání jazyka v do rozumívací praxi – to
v rámci funkční sty lis tiky, kte ré se věnu je od 70. let. Spo lu s J. Chloup kem a E. Miná-
řo vou vytváří skrip tum Sty lis tické mi ni mum (1987), na to pak na vazu je řa da průběžně
ak tua li zo vaných knižních pu bli kací, plnících mj. funk ci vy so koškolských učeb nic; na 
nich se již podílí ta ké M. Če chová: Sty lis ti ka češti ny (1991), Sty lis ti ka součas né češti -
ny (1997) a Současná česká sty lis ti ka (2003), po úmrtí J. Chloup ka vy da la troji ce au -
to rek ještě Současnou sty lis tiku (2008). Ved le to ho M. Krčmová dlouhá lé ta vyučo va -
la fo ne tiku a fo no lo gii, při pra vi la za tím to úče lem řa du učeb ních textů pro stu denty
bohe mis tiky a obec né jazykovědy, mj. i v mul ti me diální po době. 

Spo lu pra co va la na tvorbě významných ko lek tivních pu bli kačních výstupů váza-
ných na gran to vé pro jek ty, me zi něž patří např. Příruční mluvnice češti ny (kam
přispěla ka pi to lou věno va nou fo ne tice a fo no lo gii; poprvé v r. 1995), En cyk lo pe dický
slovník češti ny (2002), Ka pi to ly z dějin české jazykověd né bohe mis tiky (ka pi to la o sty -
lis tice; 2007), z ne jnovějších děl je za potřebí uvést elek tro nicky zpřís tupněný Nový
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en cyk lo pe dický slovník češti ny (2010–2016; https://www.cze chen cy.org/), na je hož
vzniku se podíle la ja ko au tor ka a ko or dinátor ka desítek he sel z oblas ti sty lis tiky
a jazyko vé kul tu ry, nadto zpra co va la ta ké řa du he sel z oblas ti fo ne tiky a fo no lo gie.
Sa ma by la ve doucí řeši telské ho týmu v pro jek tech Kom pa ra tivní stu dium věcných
textů (2002–2005), je hož výsled kem by la we bová strán ka Sty lis tický web (www.phil.
mu ni.cz/sty lis ti ka/),  a In te grace v jazycích – jazyky v in te gra ci (do ko nčen v r. 2009).

Mul ti dis ci plinární priz ma, jež je M. Krčmo vé vlastní, se odráží i v je jím je di -
nečném au torském sty lu, který, ač pros to rově ús porný, vy niká značnou obsa ho vou
nasy ce ností, kom plexností a pre cizní kauzální pro po je ností fak tů. Je jí práce, pro ty
novějšího vydání to platí obzvláště, prozrazu jí ju bi lan tči nu životní zkuše nost a schop- 
nost vnímat (ne jen jazyko vé) jevy ja ko součást kon ti nua a chá pat va ria bi li tu jazyka
ja ko při ro ze nou součást lidských životů a dějin né ho proměňování. Souzní to s je jími
os ob nostními vlastnostmi, z nichž zvláště výrazná je upřímná ra dost z ne ko nečnos ti
poznávání a ta ké z úspěchů, kterých pečli vou prací dosáhli je jí ko le go vé a stu den ti;
a je to ta ké em pa tie, je jímž prostřednictvím dokáže rozumět jazyku i lidským osudům. 
Ju bi lantka je vskutku výraznou vědeckou i pe da go gickou os ob ností, je jímž od bor-
ným ško lením prošla řa da současných aka de mických pra covníků, v nichž za ne cha la
hlubo kou sto pu, o čemž svědčí mj. srdečná přání v ju bi le jních tex tech pře dešlých let.
Být stu den tem pro fe sorky Krčmo vé je výsa da a jsem přesvědče na, že to tak vnímají
všichni, kterým se v mi nu los ti trpělivě a obětavě věno va la. Závěrem si do vo lu ji vy-
slo vit sou kro mé poděkování za je jí do sa vadní podpo ru a od bor né ve dení a záro veň
bych chtěla paní pro fe sorce popřát, aby ji v dalších le tech prováze lo pevné zdraví,
všes tranná spo ko je nost a sa mozře jmě je jí os o bitý smysl pro hu mor a životní nadhled.

Jiří HA SIL

Uni ver zi ta Karlova

Iva na Bozděchová jubilující 

Na konci roku 2020 oslavila své významné životní jubileum bohemistka Ivana
Bozděchová. Narodila se 22. prosince v chodských Domažlicích, odkud se vydala do
Prahy na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy studovat češtinu a angličtinu.
Absolvovala v roce 1985 a v témže roce získala i titul PhDr. Úspěšně zvládla
aspiranturu a v roce 1993 jí byl udělen titul kandidáta věd. Roku 2009 se na FF UK
habilitovala. Své alma mater zůstala věrná až do dnešních dnů, od roku 1985 pe da-

gogicky působí na bohemistickém pracovišti FF UK (v průběhu let měnilo svůj název
– z katedry českého a slovenského jazyka se stal dnešní Ústav českého jazyka a teorie
komunikace). Od školního roku 2020–2021 na částečný úvazek přednáší i v Ústavu
bohemistických studií téže fakulty.

Ve své ba da telské i pe da go gické čin nos ti se doc. PhDr. Iva na Boz děchová, CSc.
soustřeďu je na oblast české lexiko lo gie včetně tvoření slov a ter mi no lo gie, dále na
mor fo lo gii součas né ho české ho jazyka, di dak tiku češti ny ja ko jazyka ne ma teřské ho
a na výu ku prak tické ho české ho jazyka pro ci zince. Má i bo ha té zkuše nos ti z výuky
češti ny pro ci zince na zah ra ničních bohe mis tických pra co vištích: v roce 1990–1991
půs o bi la ja ko hos tu jící pro fe sor na Uni ver si ty of Ne bras ka at Oma ha v USA, v le tech
1991–1992 na Stan ford Uni ver si ty v USA a v le tech 2010–2021 na Hankuk Uni ver si -
ty of Fo reign Stu dies v Sou lu v Jižní Ko re ji. 

Sou pis pu bliko vaných prací Iva ny Boz děcho vé je vel mi rozsáhlý. Je au tor kou
dvou mo no gra fií (Tvoření slov skládáním, Praha 1994; Současná ter mi no lo gie (se
zaměřením na ko lo kační termíny z lé kařství), Praha 2009), řa dy ka pi tol v mo no gra -
fiích (včetně Češti ny na pře lo mu tisíci letí a En cyk lo pe dické ho slovníku češti ny i No -
vé ho en cyk lo pe dické ho slovníku češti ny), téměř dva ce ti učeb nic a skript pro ro di lé
i ne ro di lé mlu včí češti ny (stře doškolských i vy so koškolských) a úc ty hod né řa dy stu -
dií, od borných článků, zpráv, re cenzí a po pu la ri začních článků pu bliko vaných v na-
šich i zah ra ničních ča so pi sech a sbornících. Pra vi delně se účastní bohe mis tických,
sla vis tických i obecně lingvis tických kon ferencí. Přednáší i na pražské Letní ško le
slo vanských stu dií. Iva na Boz děchová se veře jnos ti předs ta vi la i ja ko úspěšná překla -
da tel ka z an gličti ny, pu bliko va la více než dva cet překladů an glické a irské prózy, poe -
zie i dra ma tu (28. 4. 2005 uved la či nohra pražské ho Národního di vad la v Pra ze v je -
jím překla du hru Edny O'Brie no vé Vir gi nia (Hra ze živo ta Vir gi nie Wool fo vé).

Nedílnou součást ak ti vit naší ju bi lantky tvoří čin nost organi zační. V le tech 2004–
–2006 vzorně zastáva la post proděkan ky pro zah ra niční styky Fi lo zo fické fa kul ty
Uni ver zi ty Kar lo vy. Kromě to ho je členkou od bor né ra dy ča so pi su Naše řeč a re -
dakční ra dy ča so pi su Kraji ny češti ny. Za sedá v bohe mis tických obo rových radách na
Fi lo zo fické fa kultě UK i Pe da go gické fa kultě Uni ver zi ty Ja na Evan ge lis ty Purkyně
v Ústí nad La bem. Je žáda nou ve doucí i opo nentkou kva li fi kačních prací. I. Boz -
děchová je agilní členkou něko li ka ko misí, například Ko mise pro slo vans kou slo -
votvor bu při Me zinárodním ko mi tétu sla vistů, Ko mise pro slo vans kou ter mi no lo gii
při témže ko mi tétu, Ko mise pro kra janské záležitosti MŠMT, Ko mise pro lek toráty
Pro gra mu podpo ry české ho kul turního dědictví v zah ra ničí na MŠMT a členkou
správního výbo ru Čes ko slo venské ho ús ta vu zah ra ničního, s nímž při výu ce češti ny
pro české kra ja ny spo lu pra cu je prak ticky od svých stu dentských let. Je ak tivní
členkou Jazykověd né ho sdružení.   
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