
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.
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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!

Jarmila VOJTOVÁ 

Masarykova univerzita

Vzpomín ka na Stanis la vu Klo fero vou

Dne 13. čer vence 2020 jsme se na posledy rozlouči li s PhDr. Stanis la vou Klo fero -
vou, CSc., význam nou čes kou lingvistkou, která od nás odešla pře dčasně ve věku ne -
dožitých še desáti pěti let 5. čer vence 2020.

S. Klo ferová se na ro di la 3. listo pa du 1955 v Přerově a větši nu živo ta prožila
v Brně. Po ma tu ritě na gymnáziu se rozhod la stu do vat na brněnské fi lo zo fické fa -
kultě. Dvouo bor češti na –němči na ab sol vo va la s vy zna menáním v roce 1979. V roce
1982 nas tou pi la do brněnské ho dia lek to lo gické ho oddělení Ús ta vu pro jazyk český
ČSAV, kde pra co va la 35 let (s výjim kou let 2000–2002, kdy pobýva la na lek torátu na
Vídeňské uni ver zitě). V le tech 1993–2000 oddělení ved la. 

V ÚJČ nejprve prošla vědeckou výcho vou – v roce 1991 dosáhla vědecké hodnos -
ti CSc. Ve své di ser tační práci po da la obraz spe ci fické ho vývo je jazyka na do sud ne -
probáda ném a jazykově kom pliko va ném území v pohra ničních nově dosíd lených ob -
cích v teh de jším Se ve ro mo ravském kraji. Práce díky své ma te riálo vé spo lehli vos ti
a me to do lo gické kva litě získa la ce nu České ho li terárního fon du. Je jí pře pra co vaná
ver ze by la vydána pod názvem Mlu va v se ve ro mo ravském pohra ničí (Brno: Ma sa -
ryko va uni ver zi ta, 2000) a v mno hém není dod nes pře konána.

S. Klo ferová se ba da telsky od počátku zaměři la na otázky české dia lek to lo gie.
Dia lek to lo gii si do slo va za mi lo va la, a tak se práce sta la je jí ce loživotní záli bou.
Významný byl je jí podíl na všech důležitých pro jek tech dia lek to lo gické ho pra co -
viště. Podíle la se na přípravných pracích k vydání České ho jazyko vé ho at la su,
zásadního díla české dia lek to lo gie. By la členkou au torské ho ko lek ti vu všech je ho
šes ti svazků (Praha: Aca de mia, 1. díl 1992, 2. díl 1997, 3. díl 1999, 4. díl 2002, 5. díl
2005, Do datky 2011; on line: https://cja.ujc.cas.cz/e- cja), au torsky zpra co va la celkem
100 ma pových statí. Mi mořádně přínosná a vy so ce hodno cená je souborná ka pi to la
Svazky izo glos v nářečích (s 15 ma povými lis ty) v 5. dílu, jíž dr. Klo ferová přispěla
k hlubšímu po cho pení a in ter pre ta ci územní di feren ciace nářečí české ho jazyka. Na
základě ma te riálu předs ta ve né ho na 1500 mapách ce lé ho díla zde po da la syn te ti zu jící
jazykovězeměpisný pohled na areálo vé členění našich dia lek tů. Mapy izo glo sových
svazků přinesly nový, de tailnější pohled na dia lek ty; mj. zde ukáza la sou vis lost prů-
běhu svazků izo glos s dějina mi no si telů jazyka i něk te ré příči ny vzniku jazykových
hra nic. Ved le svazků izo glos, kte ré potvr zu jí dělení na tra diční nářeční ma kroa reály,
ma te riál předs ta vený na svodných mapách odkryl další zře tel né, do po sud neznámé
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hra nice. Re pre zen ta ce svazků izo glos v ta ko vém rozsa hu, v ja kém ho po da la v té to
stu dii S. Klo ferová, nemá v nářečních at la sech slo vanských národů ob doby.
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stu dii S. Klo ferová, nemá v nářečních at la sech slo vanských národů ob doby.

Zásadní byl je jí podíl na kon cepci a po slé ze i na zpra covávání a pu blikování he sel
elek tro nicky rea li zo va né ho Slovníku nářečí české ho jazyka (dos tupné z: http://sncj.
ujc.cas.cz). Pro jekt ved la, o kon cepci slovníku i pos tu pu prací na něm in for mo va la
od bor nou veře jnost průběžně, jme nu jme např. stu die Současná česká dia lek to lo gie:
po Českém jazyko vém at la su Slovník nářečí české ho jazyka („Sla via” 82, 2013, 1–2,
169–174) ne bo Ke koncepci ce lonárodního nářečního slovníku (In: S. My znikov
(ed.), Slavjanska ja dia lektna ja leksiko gra fi ja 2, Sank t- Pe ter burg: Nes tor- Is to ri ja,
2016, s. 100–116).

Za poji la se rovněž do pro jek tů Ús ta vu české ho jazyka Fi lo zo fické fa kul ty Ma sa -
ryko vy uni ver zi ty, kte ré vyús tily ve vydání významných pu bli kací Ka pi to ly z dějin
české jazykověd né bohe mis tiky (J. Pleska lová, P. Karlík, R. Večer ka, M. Krčmová
(eds.), Praha: Aca de mia, 2007; ka pi to la Dia lek to lo gie s. 336–376), En cyk lo pe dický
slovník češti ny (P. Karlík, M. Neku la, J. Pleska lová (eds.), Praha: Na kla da tel ství Li do -
vé no vi ny, 2002) a je ho pře pra co va nou ver zi Nový en cyk lo pe dický slovník češti ny
(P. Karlík, M. Neku la, J. Pleska lová (eds.), Praha: Na kla da tel ství Li do vé no vi ny, 2016 
– au tor ka a spo luau tor ka 16 dia lek to lo gicky orien to vaných he sel; on line: http://www.
cze chen cy.org). 

 Poznání české ho jazyka věno va la dr. Klo ferová ne ma lou po zor nost i mi mo oblast 
dia lek to lo gie. Zajíma ly ji ze jmé na nářeční jazyko vé kon tak ty čes ko- německé, pro -
ble ma ti ka běžné mluvy i te ma ti ka ono mas tická. Stu diu jazykových kon tak tů přes hra -
nice nářečí se věno va la průběžně od 90. let 20. stol. a úspěšně v něm zúroči la i své
zna los ti ger ma nis tické, např. v článku K německým výpůjčkám v nářečích („Slo vo
a slo vesnost” 55, 1994, č. 3, s. 202–207) a v mno ha dalších. Me zio bo rový pohled
a stu dium jazykových kon tak tů uplat ni la od roku 2005 rovněž při práci na Slovníku
pomístních jmen na Mo ravě a ve Slezs ku, je hož hesla v elek tro nické po době jsou od
roku 2014 pos tupně zveře jňována na we bových stránkách Ús ta vu pro jazyk český AV
ČR (viz: http://spjms.ujc.cas.cz). 

Účast ni la se též me zinárodních pro jek tů Čes ko- ra kouské jazyko vé kon tak ty
a Mlu va vídeňských Če chů. Výsled ky posledně zmíněné ho pro jek tu byly pu -
blikovány v mo no gra fii U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají (Brno: Ma sa ryko va
uni ver zi ta, 1999; spo lu s J. Bal ha rem a J. Vojto vou); dr. Klo ferová zde sle do va la ze -
jmé na mluvu ne jmladší ge nerace české menši ny ve Vídni, srov. též je jí člán ky Jak
dnes mluví mladí vídeňští Češi I a II („Naše řeč” 81, 1998, s. 61–72, 169–178).

Poznatky a zkuše nos ti z od bor né práce na ko lek tivních dílech ji ins pi ro va ly
k mno ha příspěv kům, v nichž rozkrýva la další po zo ruhod né jazyko vé sou vis los ti, při -
po meňme např. stu dii Nad svazky izo glos v Českém jazyko vém at lase („Naše řeč” 86,
2005, č. 1, s. 5–18), dále stať o půvo du a význa mu jed né přez dív ky Vy neznáte Cajzla?

(„Naše řeč” 89, 2006, s. 191–197) či článek o pře ne sených pojme nováních v nářečí
Není svat ba ja ko svat ba („Lin guis ti ca Bru nen sia” 66, 2018, s. 41–48).

Stu die o součas né české dia lek to lo gii a areálo vé lingvis tice pu bliko va la ta ké
v zah ra ničí: v Ra kous ku, Německu, Pols ku, Slo vins ku, Bělo rus ku, USA, Velké Britá-
nii ad. Zmiňme pře devším ka pi to lu Map ping the Sla vic lan gua ges v pu bli ka ci In ter -
na tio nal Hand book of lin guis tic Va ria tion (A. La me li, R. Kehrein, S. Ra ba nus (eds.),
Ber lin–New York: de Gruy ter, 2010), v níž pop sa la ino va tivní využití jazykověze-
měpis né me to dy v at la sech slo vanských jazyků, ne bo hes lo o češtině (s pra covním
názvem Czech) v The Ox ford Guide to the Sla vo nic Lan gua ges (N. Ber mel, J. Fel le rer
(eds.), Ox ford Uni ver si ty Press, v tisku), jež zpra co va la spo lu s M. Krčmo vou a je hož
vydání se již bo hužel ne dočka la.

Ved le od borných statí psa la se zau jetím člán ky po pu la ri zační, kte ré pou ta ly po -
zor nost veře jnos ti čas to už jen názvem (Slepá bábo, kam tě ve du; Kostka, kostkový
olej a kostko vé bo ty) a leh kostí, s níž byly for mu lovány. Sem se řadí je jí příspěv ky
v ko lek tivní pu bli ka ci Češti na nově od A do Ž (M. Pravdová, Praha: Aca de mia, 2016)
a dále kni ha Život ve slo vech, slo va v životě. Pro cházka la by rin tem českých nářečí
(Praha: Na kla da tel ství Li do vé no vi ny, 2018; je jíž edi tor kou by la spo lu s M. Šip ko -
vou), v níž se S. Klo ferová podíle la na úvodní sta ti, která zdaři le uvádí čtenáře do pro -
ble ma tiky nářečí a mo ti vu je ho, aby v četbě pokračo val, a dále při pra vi la 11 ka pi tol
věno vaných ne jen živo tu nářečních slov či fra zémů, ale i tra dičnímu způs o bu živo ta
našich před ků, s nímž jsou nářeční výrazy spo jeny. 

Bo ha tá bi blio gra fie dr. Klo fero vé čítá bez mála 250 po ložek, je jichž té ma ta ilus -
tru jí ši ro ké spek trum od borných zájmů au torky, kte ré nelze v tom to příspěv ku obsáh -
nout (úplnou bi blio gra fii ses ta vi la Stanis la va Spinková a lze ji na lézt na stránkách ča -
so pi su „Lin guis ti ca Bru nen sia” 68, 2020, č. 2, s. 93–103).

Pa ra lelně s vědeckým bádáním se S. Klo ferová věno va la pe da go gické čin nos ti na
brněnské fi lo zo fické fa kultě. Od roku 1983 zde ved la jazyko vé kurzy na Letní ško le
slo vanských stu dií. Na Ús ta vu české ho jazyka Fi lo zo fické fa kul ty Ma sa ryko vy uni -
ver zi ty ex terně vyučo va la od roku 1990. Ved la ne jdříve se mináře věnu jící se součas né 
české mor fo lo gii a tvoření slov, od roku 2003 pak vyučo va la výlučně dia lek to lo gii.
Uči la s nadšením a je jí se mináře vzbu zo va ly u stu dentů velký zájem. Ohlasy na je jí
zasvěce nou a pou ta vou výu ku potvr zu jí, že pouze sku tečný od borník umí pře dat své
poznatky mla dé ge nera ci a nadchnout ji pro svůj obor. Ten to při ro zený ta lent dr. Klo -
ferová měla a vy cho va la tak řa du zájemců o dia lek to lo gii a o češti nu obecně, z nichž
mnozí se češti nou dále od borně zabývají (me zi jinými i svou dceru, která dnes půs obí
ta ké v dia lek to lo gickém oddělení). Ved la mno ho di plo mových prací, podíle la se
rovněž na dok torském vzdělávání, by la členkou obo ro vé ra dy pro český jazyk. 
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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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