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Význam né životní ju bi leum doc. Evy Minářo vé

V le tošním roce osla vi la význam né životní ju bi leum doc. PhDr. Eva Minářová,
CSc., jed na z výrazných os ob ností zabývajících se mo derní čes kou sty lis tikou;
příspěv ky před ne se né na kon feren ci ko na né u příležitosti to ho to ju bi lea jsou obsa-
ženy ve sborníku Sty lis ti ka v kon tex tu his to rie a současnos ti (2013).

 Na Fi lo zo fické fa kultě Ma sa ryko vy uni ver zi ty v Brně (teh dy Uni ver zi ta J.E. Pur-
kyně) E. Minářová v le tech 1960–1965 vys tu do va la češti nu a rušti nu, mj. u A. Lam -
prechta, J. Chloup ka a R. Mrázka. Po ab so lu to riu nejprve něko lik let půs o bi la na
středních školách, r. 1971 nas tou pi la na ka te dru bohe mis tiky brněnské pe da go gické
fa kul ty, r. 1972 získa la ti tul PhDr., r. 1980 CSc., r. 1985 se sta la do centkou a od r. 1998
po do bu více než de se ti let půs o bi la ta ké ja ko ve doucí ka te dry.  

K od borným zájmům doc. Minářo vé dlouho době patří pu bli cis tický styl, jak
o tom kromě řa dy dílčích stu dií a článků pu bliko vaných v ČR i v zah ra ničí svědčí
např. je jí mo no gra fie Sty lis ti ka pro žur na lis ty (2011). Věno va la a věnu je se ta ké di -
dak tickým as pek tům sty lis tiky – je možno při po me nout např. je jí učeb ní text Slo ho vé
vyučování (1996) ne bo spo lu práci na učeb ních příručkách pro žáky základních škol.
V rámci dalších výzkumných pro jek tů zpra cováva la např. i vy bra né as pek ty rysů cír -
kevní ko mu ni ka ce – viz je jí podíl na ko lek tivní práci Spe ci fi ka cír kevní ko mu ni ka ce
(2006), vydává ta ké učeb ní texty o sty lis tice urče né vy so koškolským stu dentům –
nověji to by la např. Sty lis ti ka češti ny (2009). Vyso koškolským stu dentům jsou určeny
rovněž ko lek tivní mo no gra fie věno vané sty lis tice – E. Minářová se spo lečně s M. Če -
cho vou a M. Krčmo vou, do r. 2003 ta ké s J. Chloup kem, podíle la na pracích Sty lis ti ka
češti ny (1991), Sty lis ti ka součas né češti ny (1997), Současná česká sty lis ti ka (2003)
a ne jnověji Současná sty lis ti ka (2008). 

Jak již by lo při po me nu to, kromě od bor né práce se E. Minářová věnu je ta ké pe da -
go gické čin nos ti – a sku tečnost, že je ve lice vstříc nou a sym pa tickou os ob ností, může
v rámci to ho to ju bi le jního tex tu potvr dit krátká os ob ní vzpomín ka, je jímž au to rem je
je den z dřívějších stu dentů brněnské pe da go gické fa kul ty, dr. M. Scha cherl: 

S doc. PhDr. Evou Minářovou, CSc., jsem se setkal poprvé při mém přijímacím po ho vo ru
do doktorského studia na FF MU v Brně, byla tehdy členkou přijímací komise pro obor český
jazyk. Přijel jsem do Brna z Českých Budějovic poprvé, pokorně, stresovaný velkým městem,
tradicí staré fakulty a konsternovaný pověstmi o nelichotivé pověsti mnou absolvované uni ve -
rzi ty v našem oboru na tomto ústavu. Z přijímacího po ho vo ru si tak dnes vy ba vu ji jen jedinou
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i będące go obe c nie czę ścią ko de ksu o sygn. I Q 466, zna j dujące go się w Bi b lio te ce
Uni wer sy te tu Wrocławskie go.  Tekst ten, na leżący do tzw. pie ś ni nie przy sto j nych
i zna ny pod pol skim ty tułem Ska r ga na pan nę lub Żałoba na pan nę, zo stał przez Ja cka 
Ba lu cha przetłuma czo ny na ję zyk pol ski. Pu b li ka cja za wie ra 22 ko lo ro we ilu stra cje
po szcze gó l nych kart oma wia ne go ko de ksu.
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otázku, a to právě paní doc. Evy Minářové, protože jsem na ni tehdy neznal odpověď. Moc jsem
se tenkrát styděl. Život mi později poskytl mnoho příležitostí, jak toto své faux pas na pra vit (při
oborové zkoušce v rámci doktorského studia či při rigorózní zkoušce pro titul PhDr. aj.). Pocit
a hlavně vědomí toho, že se to již nikdy nesmí opa ko vat, mi v našem vztahu ale již zůstal
natrvalo. Paní doc. Eva Minářová je tak pro mne osobním sym bo lem pokory, vůle a pro fe sio nali -
smu, který jsem u ní vždy ob di vo val. S vděčností na ni vzpomínám, kdykoliv konám
sebebanálnější přípravu na činnost různorodého cha ra kte ru. Oči paní docentky a (znovu)prožitý
pocit tehdejšího stresu mi dodává novou sílu dotáhnout s patřičnou mírou perfe kcio nali s mu
danou akti vi tu do konce.    

K těm to slovům není nutno nic dodávat – snad jen to, že ju bi lantce pře je me pevné
zdraví a mno ho úspěchů v je jí další práci.

Mi chal Křístek, Ma r tin Scha cherl, Br no

Z počátků výuky češtiny pro cizince v Praze
(K 35. výročí založení Ústavu bohemistických studií)

1. úno ra 1978 vstou pi lo v platnost nařízení rek to ra Uni ver zi ty Kar lo vy v Pra ze
o zřízení Ús ta vu slo vanských stu dií, je hož hlavním po sláním by lo rozvíjet obor češti -
na pro ci zince. Ús tav, který byl organi začně zač leněn me zi základní pra co viště Fi lo -
zo fické fa kul ty, byl poz ději pře jme nován na Ús tav bohe mis tických stu dií. V le tošním
roce si tedy při pomínáme 35. výročí je ho za ložení, ale výu ka češti ny pro ci zince má
na pražských vy sokých školách mnohem delší tra di ci. Při po meňme si ales poň něk te ré 
mo menty z té to his to rie.

Pražská uni ver zi ta, jež by la za ložena roku 1348 českým králem Kar lem IV., by la
roku 1882 roz děle na na čes kou na německou. Tak se češti na na české uni ver zitě sta la
jazykem výuky. Jak před ča sem vzpomínal je den z prvních uči telů češti ny pro ci zince
na UK FF Emil Ve jvo da:
[...] zahraniční studenti byli na Karlově univerzitě (české i německé) již v době dávno minulé, ale 
znalost češtiny, ev. němčiny, byla předpokladem. Naučit se těmto jazykům bylo věcí
jednotlivců, a protože tehdy vysokoškolské studium daleko více vyžadovalo sa mo sta t nost studia 
a cílevědomost vytčené cesty než dnes, brali to studenti jako samozřejmou ne z by t nost (Vejvoda,
1985, s. 33).

V Pra ze od roku 1707 exis to va la druhá vy soká ško la – dnešní České vy so ké učení
tech nické. Ta to ško la by la za ložena ja ko inženýrská aka de mie. Zde by la poněkud jiná
si tuace. To tiž dne 23.11.1863 byl císařem Fran tiškem Jose fem I. schválen tzv. Or ga -
nický sta tut, jímž by la pražská po ly tech ni ka (dnešní ČVUT) re for mována v mo derní

tech nické vy so koškolské uči liště. Ja ko rovno právný vyučo vací jazyk by la k němčině
uznána češti na. Rozpo ry me zi českými a německými pro fe so ry na ko nec vyús tily
8. dub na 1869 v roz dělení po ly tech niky na čes kou a německou.

Není bez zajíma vos ti, že ta to ško la už od počátků své exis tence usi lo va la o pro po -
jení tech nické ho vzdělání se vzděláním hu ma nitním, důraz zde byl kla dem pře devším 
na stu dium jazyků. Stu dium cizích jazyků by lo chá páno ja ko důležité ne jen z čistě ko -
mu ni kačního hle diska (vždyť bu doucí inženýři bu dou pra co vat ne jen v ne jrůznějších
kou tech mno honárodní habs burské mo nar chie, ale i jinde ve světě), ale i ja ko součást
širšího kul turně his to rické ho vy ba vení bu doucích inženýrů. V tom to ohle du pražská
po ly tech ni ka před běhla do bu mi nimálně o sto let a sta la se pro to ty pem dnešních mo -
derních tech nických uni ver zit. 

Pra ga Při da lová, ru sistka dlouho době pe da go gicky půs obící na ČVUT, na
základě stu dia ar chivních ma te riálů zjis ti la, že výu ka češti ny probíha la na ČVUT až
do konce školního roku 1865/1866, a to v rozsa hu čtyř ho din týdně (Při da lová 1987,
s. 24). Není však patrno, zda šlo o výu ku češti ny ja ko ma teřské ho jazyka, ne bo o výu -
ku češti ny pro ci zince, res pek tive o výu ku češti ny pro ro di lé mlu včí, kteří navštěvo va -
li německé ško ly. 

Ve stu dii Pra gy Při da lo vé dále zjistíme, že ve školním roce 1915/1916 by la
vypsána výu ka češti ny pro nečeské poslu chače, ale tu to výu ku si ne zap sal žádný
z poslu chačů české tech niky (Při da lová 1987, s. 27). Jde v Pra ze o první pra menně do -
ložený pokus otevřít pro ci zince vy so koškolský kurs češti ny. Na význa mu mu fakt, že
si nikdo ten to kurs ne zap sal, vůbec neubírá.

V ob dobí me zi dvěma světovými vál ka mi, kdy se na Uni ver zitě Kar lově výu ka
češti ny pro ci zince podle Ve jvo do va svědectví ne rea li zo va la, měli zah ra niční stu den ti 
na ČVUT možnost kur sy češti ny pro ci zince navštěvo vat. Jak vyplývá z Pro gra mu
Čes ko slo venské státní vy so ké ško ly ob chodní na letní se mestr školního roku
1922/19231 byl do pro gra mu jazyko vé výuky pro poslu chače pražské tech niky zařa -
zen i „kurs češti ny pro ci zo jazyčné poslu chače”, a to v rozsa hu dvou ho din týdně
(Pro gram 1922/1923)2. Kur sy češti ny pro ci zo jazyčné poslu chače najde me v Pro gra -
mech ČVUT až do školního roku 1939/1940, tedy až do uzavření všech českých vy -
sokých škol na cis ty. V průběhu me ziválečných let se pouze měnil rozsah výuky a čás -
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1 ČVUT v té době bylo tvořeno několika fakultami, které ale byly označovány jako
„vysoké školy”. Jazykovou výuku pro celé ČVUT zajišťovala Československá státní vysoká
škola obchodní.

2 Program Československé státní vysoké školy obchodní, později Program Českého
vysokého učení technického je seznamem vyučujících a přednášek na příslušný školní rok (jde
o obdobu tzv. Karolinky, vydávané na UK). Tyto programy jsou uloženy v příruční knihovně
v badatelně Archivu ČVUT v Praze.


