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Akce byla podpořena ze Stipendijního programu pro podporu studentské činnosti spojené s oslavami 100. výročí založení 
Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity. 

Ženy na FF MU 
v minulosti a dnes
Výstava k příležitosti oslav 100. výročí založení 
Masarykovy univerzity přibližuje veřejnosti působení žen 
ve výzkumném, pedagogickém, administrativním i celo-
společenském prostoru fi lozofi cké fakulty. Ve stručnosti 
nastiňuje pozvolnou dráhu žen od minulosti po sou-
časnost, kdy se postupně etablovaly ve zpočátku muži 
dominovaném akademickém prostředí.

Výstava na základě dostupných podkladů ukazuje za-
stoupení mužů a žen v různých profesích potřebných 
pro fungování fakulty. Medailony známých i méně zná-
mých postav představují konkrétní osudy žen v minulosti 

i dnes a umožňují nahlédnout dobové proměny celospo-
lečenských poměrů i šíři činností, jimž se ženy věnovaly 
a věnují.

Tato část výstavy by nemohla vzniknout bez ochotné spo-
lupráce jednotlivých pracovišť fi lozofi cké fakulty, která 
nominovala ženské osobnosti, a také se významně po-
dílela na zpracování a editaci textů. Přestože je výstava 
pouhým zlomkem mozaiky osudů spjatých se stoletým 
fungováním fi lozofi cké fakulty, usiluje o symbolické při-
pomenutí zástupů žen, které život fakulty spoluutvářely 
a utváří jej dodnes.
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Rokem 1919 se otevřely brány Masarykovy univerzity, 
avšak první studující mohli do přednáškových učeben fi-
lozofické fakulty zasednout až o dva roky později. Fakulta 
ve svých začátcích nabízela přednášky a semináře na 
sedmi vědeckých ústavech z věd filozofických, historic-
kých, zeměpisných a filologických.  

Do studia v prvních letech nastoupily pouhé desítky žen 
a mužů. S rozrůstajícími se pracovišti rostl i počet studu-
jících, který během následující dekády překročil hranici 
čtyř set (viz graf).

Jakkoliv počet studentek oproti počtu studentů s léty 
rostl, do vyšších pedagogických a vedoucích pozic se 
ženy dostávaly jen velmi pozvolna. Jejich role se odvíjela 
především z pozic odborných asistentek a administrativ-
ních či technických zaměstnankyň. První docentkou na 
filozofické fakultě a zároveň i na celé Masarykově uni-
verzitě se stala až Ludmila Koláříková v prosinci 1946 
s habilitací z oboru psychologie. Její docentura byla však 
s novým režimem pozastavena a pro své náboženské pře-
svědčení byla Koláříková vystavována tlaku a hrozbám 
propuštění. 

Proces první schválené profesorky filozofické fakulty, Sáši 
Duškové, byl taktéž vystaven překážkám ze strany režimu. 
Její schválená profesura z roku 1969 byla odložena a titul 
profesorky získala až v rámci rehabilitace v roce 1990. 
První jmenovanou profesorkou filozofické fakulty se stala 
až Jaroslava Pačesová v roce 1979 v oboru romanistika 
a pedolingvistika. I cesta k habilitaci zatím jediné děkanky 
filozofické fakulty (1995–1998), prof. Jany Nechutové, byla 
pozastavena po roce 1968 až do roku 1991. Dosahování 
vyšších akademických pozic bylo tedy v minulém režimu 
komplikováno jak nastavením role žen ve společnosti, tak 
omezeními z politických důvodů.

Historie žen na FF MU
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V průběhu let fakulta sílila, přibývala vědecká pracoviš-
tě, rozšiřovaly se studijní programy a dnes je filozofická 
fakulta množstvím studujících jednou z největších fakult 
v České republice. Ačkoliv se počet studentek a studen-
tů s léty proměňoval, v současné době výrazně převažuje 
počet studentek oproti studentům. Průměrný trend 73 % 
studentek ku 27 % studentům v průběhu posledních de-
seti let zůstával až na výjimky (rok 2016) stabilní.

S postupným uvolňováním politických a společenských 
bariér a transformací tradičních rolí žen ve společnosti se 
posouvala i pozice žen v akademickém prostoru. Přesto 
však patří Česká republika v mezinárodním srovnání dle 
Monitorovací zprávy za rok 2017 k nejslabším zemím 
v Evropské unii v zastoupení žen ve výzkumu a na vyšších 
akademických pozicích. Filozofická fakulta se v tomto 
smyslu drží mírně nad průměrem vzhledem k ostatním 
univerzitám v České republice. 

Jak je zřejmé z grafu Rozložení počtu zaměstnanců FF 
MU (2018) dle pohlaví (zpracováno dle Výroční zprávy MU 
2018), ženy ve vyšších pozicích (profesorky, docentky) tvoří 

stále menšinovou část akademické obce – 20 % profesorek 
ku 80 % profesorům; 39 % docentek ku 61 % docen-
tům. Naopak se na fakultě pohybují ve velké míře jako 
tzv. ostatní zaměstnanci* na administrativních a provozních 
pracovištích jako studijní referentky, knihovnice, vědecké 
a výzkumné poradkyně, pracovnice zahraničního, perso-
nálního a ekonomického oddělení a další. 

Také pokud jde o zastoupení ve vedoucích pozicích fa-
kultních pracovišť, jsou ženy v menšině (viz graf Rozložení 
počtu vedoucích pracovníků FF MU (2018) dle pohlaví 
– zpracováno dle Výroční zprávy MU 2018). V současné 
době na vedoucích pozicích na fakultě ženy tvoří 22 %, 
přičemž celorepublikový průměr na vedoucích pozicích 
ve výzkumu, na vysokých školách a jiných institucích vý-
zkumu vývoje činí pouze 14 % (Postavení žen v české 
vědě, NKC gender a věda, 2019). Dosavadní výzkumy mezi 
českými vědkyněmi ukazují, že významným faktorem, 
který často omezuje působnost žen ve vedoucích pozi-
cích, je především péče o rodinu.

Ženy na FF MU 
v současnosti
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Výhled do budoucnosti

Masarykova univerzita v posledních desetiletích prochá-
zí inovacemi, jejichž cílem je především zvýšení kvality 
poskytovaných studijních programů a pozvednutí vědec-
kého výzkumu na světovou úroveň. Souběžně s těmito 
změnami se v různé míře také mění podmínky pro rovné 
příležitosti. Některá opatření na podporu slaďování 
profesního a rodinného života již jsou v praxi zavede-
na, například možnost zkrácených pracovních úvazků. 
Některé fakulty MU také nabízejí možnost hlídání dětí 
(např. Dětský koutek na FSS MU, fakultní Dětské centrum 
na PdF MU). Dalším nástrojem podpory mohou být také 

granty, které explicitně podporují návrat rodičů-výzkumní-
ků po rodičovské dovolené (např. GAMU G).

S budoucím rozvojem fakultního života mohou vzniknout 
nové způsoby podpory pro zaměstnance a zaměstnankyně, 
tak pro studenty a studentky po vzoru jiných českých i za-
hraničních univerzit. Rovnost podmínek a komplexní přístup 
k problematice slaďování profesního a rodinného života 
pak přispívá nejen k dobrému jménu a prestiži fakulty v ČR 
i v zahraničí, ale také k příjemnému pracovnímu prostředí 
a rozvíjení kompetencí, potenciálu i prospěšné spolupráci.

Poděkování patří zejména Mgr. Tomáši Zapletalovi a Mgr. Jitce Měřínské z Archivu MUNI, Mgr. Denise Nečasové, Ph.D. 
z Historického ústavu a doc. PhDr. Dagmar Pichové, Ph.D. z Katedry filozofie. Dále pak pracovnicím a pracovníkům jednot-
livých kateder a ústavů, kteří ochotně poskytli materiál či vlastní text medailonů. Ústřední knihovně FF MUNI a paní Elišce 
Mrázkové děkujeme za zapůjčení stojanů a v neposlední řadě FF MU za poskytnutí prostor a finančního zabezpečení pro-
jektu. Děkujeme také Ústavu religionistiky, pod jehož záštitou projekt vznikl.

Na projektu spolupracovali Bc. Tereza Menšíková, Adéla Petřeková, Karolina Sikorová, Mgr. Martin Špirk, 
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. a Mgr. Michaela Žáková. Postery graficky zpracoval Mgr. Jakub Vémola.

Akce byla podpořena ze Stipendijního programu pro podporu studentské činnosti spojené s oslavami 100. výročí 
založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Poděkování

Pracoviště zapojená do projektu: 

Katedra anglistiky a amerikanistiky (autor medailonku Jessie Kocmanové Thomas 
Donaldson Sparling), Katedra divadelních studií, Katedra filozofie, Psychologický 
ústav, Seminář dějin umění, Ústav českého jazyka (medailonek poskytnut z webo-
vých stránek ústavu), Ústav filmu a audiovizuální kultury (medailonek poskytnut 
Radomírem D. Kokešem), Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky (autorky 
medailonku Dana Spěváková a Marta Kostelecká), Ústav jazykovědy a baltistiky, Ústav 
klasických studií, Ústav pedagogických věd, Ústav pomocných věd historických a ar-
chivnictví, Ústav románských jazyků a literatur, Ústav slavistiky, Ústřední knihovna 
FF MUNI

Zdroje použité pro účely výstavy: 
Archiv MU, fond A 2, Filozofická fakulta I, Nationale 1921–1931 (viz srovnání s počty studen-
tů MU (UJEP) od založení univerzity v roce 1919 (Graf počtů studentů mezi léty 1921–1930)). 

Výroční zpráva MU 2018, tabulkové přehledy. (Graf rozložení počtu zaměstnanců a vedou-
cích pracovníků FF)

Oliverius, V. & Hásová, V. (2019). Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 
2017. Národní kontaktní centrum – gender a věda.

Fotografie: Helena Brunnerová (foto doc. PhDr. Růženy Ostré, CSc.), sbírka Moravského 
zemského muzea (foto doc. PhDr. Boženy Komárkové, ThDr.h.c.), Aleš Ležatka (foto FF MU)



ctt.muni.cz

Cecílie Hálová-Jahodová po absolvování brněnského 
učitelského ústavu působila jako učitelka kreslení na měš-
ťanských školách v Přerově, Kojetíně a Brně. Její zájem 
o výtvarné umění a historii ji později mezi léty 1928–1932 
přivedl ke studiu oboru teorie a dějin umění na Filozofi cké 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž roku 
1932 získala doktorský titul. Po skončení druhé světo-
vé války nastoupila jako odborná síla do Archivu města 
Brna a po vytvoření samostatného městského muzea 
se podílela na jeho chodu jako ředitelka téměř celých 
deset let až do roku 1958. Za dobu svého působení 
v městském muzeu se zasadila mimo jiné o záchranu 
sbírek v poválečném období, přípravu výstav a obnovení 

muzejních expozic, pořádání pravidelných přednášek 
a besed o dějinách a umění města Brna. Pomohla tak vy-
tvořit z válkou poničené instituce jedno z významných 
Československých kulturních center. Součástí její muzejní 
práce byla taktéž vědecko-výzkumná činnost. Publikovala 
jak v odborných časopisech, tak i v popularizačně nauč-
ných pracích. Mezi její nejvýznamnější publikace patří 
Brno. Stavební a umělecký vývoj města (1947), Umění 
a život zapomenutých řemesel (1955) či Brno. Dílo příro-
dy, člověka a dějin (1971). Svou činností v oblasti výzkumu, 
tvorbě a uchovávání cenných sbírek umění i popularizaci 
kultury se zasadila jak o zpřístupnění památek veřejnosti, 
tak o organizaci kulturního života v městě Brně.

Ludmila Koláříková je historicky první ženou, která na 
Masarykově univerzitě získala docentský titul, a to v roce 
1947. V té době už měla za sebou studium fi lozofi e, latiny 
a řečtiny, byla středoškolskou profesorkou na gymnáziích 
a pracovala jako psycholožka nebo externí pracovnice na 
Ústavu lidské práce v Praze. Po roce 1945 působila jako 
asistentka v Psychologickém ústavu Masarykovy univerzi-
ty, současně na olomoucké univerzitě v roce 1946 založila 
a do roku 1951 vedla psychologický ústav. Na sklonku 
50. let byla nucena znovu habilitovat s tím, že jí bude udě-
lena státní docentura. To se však nestalo a od začátku 
60. let působila jako odborná asistentka pod stálým tla-
kem prověrek a hrozeb propuštění, především kvůli svému 

náboženskému přesvědčení, se kterým se netajila. Kvůli 
sílícím zdravotním problémům odešla krátce nato do inva-
lidního důchodu. Na základě ústní podmínky, že nebude 
vyučovat, byla v roce 1966 jmenována státní docentkou 
pro obor psychologie. Na sklonku 60. let získala znovu 
místo vědecké pracovnice, avšak jen odborné pracovnice 
prvního stupně. Na toto umístění již z důvodu podlome-
ného zdraví nenastoupila a nedlouho poté zemřela. Svůj 
široký vědecký zájem zaměřovala od psychologie dětí 
předškolního a školního věku, přes duchovně zaměřené 
hledání souvislostí a vztahů moderní psychologie až k psy-
chologii osobnosti. Ludmila Koláříková spojovala analýzu 
pojmů a teoretické úvahy s experimentální prací.

PhDr. Cecílie Hálová-Jahodová 
* 22. listopad 1892, Majetín u Olomouce
† 24. prosinec 1978, Brno

doc. PhDr. Ludmila Koláříková 
* 17. prosinec 1909, Drysice
† 22. duben 1968, Brno
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Božena Komárková začala studovat fi lozofi i a historii na 
Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity v roce 1923. 
Na univerzitní půdě byla ovlivněna vysokoškolskými kon-
ferencemi, pořádanými křesťanským studentským hnutím 
Akademie YMCA. Na počátku okupace se zapojila do or-
ganizace Obrana národa. Za svoji činnost byla roku 1940 
zatčena a po dvouleté vyšetřovací vazbě ve Vratislavi 
odsouzena ke dvanácti letům káznice. Ve vyšetřovací 
vazbě se věnovala studiu, které zužitkovala při psaní své 
disertační práce Obec Platónova a Augustinova. Za ni 
byla promována doktorkou fi lozofi e. Roku 1945 byla z vě-
zení propuštěna, avšak pro své politické názory jí byla 

z ideologických důvodů znemožněna kariéra ve školství. 
Přesto přednášela v Českobratrské církvi evangelické, 
organizovala studijní a diskuzní kroužky a napsala řadu 
článků pro Křesťanskou revui. V 70. letech jako signa-
tářka Charty 77 publikovala v samizdatu a odporovala 
režimu. Svou habilitační práci úspěšně obhájila až po pře-
vratu, ve svých 89 letech. Její statečnost a boj za lidská 
práva nezůstaly bez povšimnutí. Basilejská univerzita jí 
za habilitační spis Původ a význam lidských práv udělila 
čestný doktorát teologie, v 90. letech jí prezident Václav 
Havel propůjčil Řád T. G. Masaryka a MU jí věnovala zla-
tou pamětní medaili.

Jessie Kocmanová (rozená Scott) studovala na univer-
zitě v Edinburghu anglický jazyk, anglickou, německou 
a římskou literaturu a dějiny Británie. V roce 1945 přije-
la s manželem Vincencem Kocmanem (bojovníkem ve 
Španělsku a v řadách RAF) do Brna a v tehdejším ang-
lickém semináři začala uplatňovat anglosaský způsob 
výuky literatury. Během následujících 40 let jejími kurzy 
prošly všechny poválečné generace brněnských anglis-
tů. Ve výuce i vědecké práci se soustředila na britskou 
literaturu 19. a 20. století. Propagovala také skotskou 
literaturu (jejím blízkým přítelem byl nejvýznamnější 
skotský básník 20. století Hugh MacDiarmid) a skotštinu 

(tzv. Lallans) jako literární jazyk. Měla hluboké znalosti 
americké literatury a byla v tehdejším Československu 
i průkopnicí v oblasti „New Literatures“ – literatur zemí 
britského Společenství národů. Obzvlášť šťastným oka-
mžikem v jejím pedagogickém působení bylo založení 
Gypsywood Players v roce 1965. Tento divadelní soubor 
studentů anglistiky se brzy stal pevnou součástí katedry 
a je dnes zřejmě nejdéle fungujícím studentským diva-
delním spolkem v České republice. Ve volném čase se 
Jessie (jak jí říkali jak kolegové, tak studenti) věnovala 
výtvarné i literární činnosti (poezii, próze a překladům 
odborných a beletristických textů).

doc. PhDr. Božena Komárková, ThDr. h. c.
* 28. leden 1903, Tišnov 
† 27. leden 1997, Brno

doc. PhDr. Jessie Kocmanová, M.A., CSc. 
* 5. říjen 1914, Edinburgh 
† 19. prosinec 1985, Brno
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Sáša Dušková studovala na fi lozofi cké fakultě češtinu 
a dějepis. Během okupace pracovala jako středoškolská 
učitelka, a jakmile skončila válka, vrátila se na fakultu, kde 
získala doktorát z fi lozofi e. V pozici asistentky začala pra-
covat na semináři pomocných věd historických. Během 
své dlouhé akademické kariéry získala roku 1964 titul do-
centka historických věd, profesorkou se však stala až roku 
1990 v rámci rehabilitace, kdy byla již deset let v důchodu. 
Od svého ustanovení asistentkou se podílela na budo-
vání oboru archivnictví na fi lozofi cké fakultě a mezi lety 
1970–1980 stála v čele oddělení archivnictví na katedře 
historie. Jako členka Mezinárodní komise pro diplomatiku 

výrazně přispěla k rozvoji této disciplíny, není proto pře-
kvapením, že se badatelsky specializovala na českou 
diplomatiku přemyslovského období. Spolupracovala také 
s prof. Jindřichem Šebánkem na vydávání základní edice 
bohemikálních listin Codex diplomaticus et epistolaris 
regni Bohemiae. Na univerzitní půdě přednášela mimo jiné 
o sfragistice a heraldice, publikovala v zahraničních časopi-
sech v Polsku, Rakousku a Německu. Studie Sáši Duškové 
jsou velkým přínosem pro studium historie a pomoc-
ných věd historických, posunuly metodologii těchto nauk 
a prohloubily znalosti především z oblasti středověké diplo-
matiky a listinného materiálu přemyslovské doby.

Lili Monatová je známá osobnost v oblasti pedagogiky. 
Po ukončení studia češtiny, ruštiny, pedagogiky a psy-
chologie doktorátem na fi lozofi cké fakultě v roce 1952 
Lili Monatová působila na katedře psychologie a peda-
gogiky jako asistentka. O pár let později, v roce 1963, 
stála u vzniku katedry pedagogiky. V následujících le-
tech byla jednou z hlavních osobností v utváření identity 
katedry, a to jak vlastními přednáškami zaměřenými na 
metodologii pedagogiky, speciální pedagogiku, před-
školní pedagogiku a pedagogickou psychologii, tak také 
zapojováním studentů v rámci studentských projektů 
a pečlivým vedením jejich prací. V průběhu své 35leté 
kariéry propojovala své výzkumné zájmy s pedagogic-
kou prací. Zaměřovala se hlavně na děti v předškolním 

a mladším školním věku, byla průkopnicí speciální pe-
dagogiky a díky psychologickým znalostem se mohla 
zaměřovat například i na zkoumání procesu osvojování 
pojmů u dětí a na využití jeho zákonitostí v pedagogické 
práci mateřské školy. Díky tomu mohla tvořit praktické 
materiály – pomáhala vytvořit základní pedagogické do-
kumenty a je autorkou několika učebnic. V 70. letech se 
stala předsedkyní Českého národního sdružení Světové 
organizace pro předškolní výchovu (OMEP), v rámci 
kterého pořádala řadu sympozií. Za svůj život napsa-
la 13 knižních publikací, 148 odborných statí a studií, 
14 učebních textů, vystupovala na zahraničních konfe-
rencích, což nebylo v té době zcela běžné. Významně se 
tak podílela na rozvoji oboru.

prof. PhDr. Sáša Dušková, DrSc.
* 11. březen 1915, Brno 
† 24. srpen 2002, Brno

prof. PhDr. Lili Monatová, DrSc. 
* 7. srpen 1925, Brno 
† 21. červenec 2003, Brno
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Emmy Máčelová-van den Broecke pocházela ze 
Zeelandských Flander na jihu Nizozemska. V letech 
1940–1944 studovala v Amsterdamu bytovou architekturu 
a v poválečných letech spolupracovala na obnově poničené 
provincie Zeeland. Tehdy se seznámila se svým budou-
cím manželem architektem Otakarem Máčelem, za nímž 
se v roce 1949 přistěhovala do Brna. V 70. letech začala 
s Josefem Skopalem pracovat na prvním Česko- 
- nizozemském slovníku, který byl publikován v roce 1990. 
V té době už mohla na germanistice působit plnou měrou. 
Věnovala se výuce nizozemského jazyka i překladům. 
V roce 1997 se díky jejímu mnohaletému úsilí v Brně po-
stulovala nederlandistika jako samostatný studijní obor. 
Ve spolupráci s Danou Spěvákovou vydala Učebnici nizo-
zemštiny pro Čechy. Wegwijs worden in Nederlands (1997), 

později ve stejné autorské dvojici i přepracovanou verzi 
Česko-nizozemského slovníku (2005). Tento slovník získal 
rok poté 1. cenu v soutěži Jednoty překladatelů a tlu-
močníků Slovník roku v kategorii překladových slovníků. 
Vedle toho pomáhala navazovat a budovat kontakty mezi 
Českem a Nizozemím. V přednáškách, ve výuce, v publi-
kační činnosti i při podpoře budování samostatného oboru 
nederlandistiky vynikala její schopnost nadchnout řadu 
lidí a přivést je ke spolupráci. Nezdráhala se přitom odlo-
žit osobní zájmy ve prospěch druhých. Za celoživotní dílo 
byla v roce 2001 pasována na rytířku oranžsko-nasavského 
řádu. Vytrvalým a trpělivým úsilím tak položila pevný základ 
pro další rozvoj oboru: už několik let je brněnská neder-
landistika za podpory Nizozemské jazykové unie centrem 
setkávání odborných pracovišť středoevropských univerzit.

Danuše Kšicová, slavistka, literární vědkyně meziná-
rodního věhlasu, vystudovala dvouoborovou kombinaci 
čeština-ruština na fi lozofi cké fakultě v Brně a od roku 1956 
začínala jako asistentka na rusistických katedrách. Pod ve-
dením prof. Franka Wollmana obdržela doktorát fi lozofi e 
a v dalších letech získala další akademické tituly: kromě 
absolventských a PhDr. jí byla udělena vědecká hodnost 
doktorky věd umění, 1992 se stala docentkou a roku 1995 
profesorkou pro obor dějiny ruské literatury. Působila jako 
členka Vědecké rady FF MU, Literárněvědní společnosti ČR 

nebo International Association of Word and Image Studies. 
Specializovala se na poetiku ruské literatury a umění, čes-
ko-ruské literární a kulturní vztahy a na umělecký překlad. 
Mezi její významné publikace patří Ruská poezie v inter-
pretaci Františka Táborského (1979), Secese. Slovo a tvar 
(1998) či Od moderny k avantgardě: rusko-české paralely
(2007). Sama psala a překládala krásnou literaturu. Celý 
svůj profesní život spojila s Masarykovou univerzitou, kde 
působila až do své smrti. Za svoji bohatou akademickou 
činnost byla oceněna mj. zlatou medailí MU.

Emmy Máčelová-van den Broecke 
* 30. březen 1921, Aardenburg 
† 23. leden 2012, Wassenaar u Haagu

prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
* 26. duben 1932, Brno 
† 31. leden 2017, Brno
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Eva Stehlíková byla klasická fi loložka, překladatelka, tea-
troložka a profesorka Masarykovy i Karlovy univerzity. 
Vystudovala latinu a češtinu na Univerzitě Karlově, kde 
v roce 1969 obhájila titul PhDr. Poté, do roku 1998, praco-
vala v Ústavu klasických studií Akademie věd ČR. Zde stála 
u zrodu Databáze inscenací antického dramatu. V roce 
1994 habilitovala, zahájila své pedagogické a vědecké pů-
sobení na FF MU a za svou činnost získala Cenu Akademie 
věd České republiky za popularizaci vědy. V roce 1998 byla 
jmenována profesorkou. Zároveň působila na Karlově uni-
verzitě, kde mezi lety 1998 až 2006 přednášela o antickém 
divadle. Ani poté, kdy v roce 2014 opustila Masarykovu 

univerzitu jako emeritní profesorka, však neustala v pedago-
gické, překladatelské a popularizační činnosti. Její odborné 
působení bylo široké, z latiny přeložila například Senekovy 
tragédie Faidra a Král Oidipus či Plautovu Komedii o laně, 
ze starořečtiny Menandrovy komedie a Euripidovu tragédii 
Trójanky. S Karlem Hubkou a Josefem Topolem se podílela 
na překladu Euripidovy tragédie Ifi genie v Aulidě. Byla od-
bornicí na antické divadlo, věnovala se také středověkému 
divadlu a české divadelní produkci 60. let minulého století. 
Jako mezinárodně uznávané znalkyni antického divadla jí 
česká divadelní věda vděčí mimo jiné za kontakty se zahra-
ničními univerzitami a vědeckými pracovišti.

Pavla Švédová na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity 
nestudovala ani nevyučovala, a přesto s ní byla dlouhodobě 
spjata – ať už čistě profesionálně v roli sekretářky Ústavu 
fi lmu a audiovizuální kultury nebo především symbolic-
ky svým dlouhodobým aktivním působením v brněnském 
kulturním prostředí. Po dokončení gymnázia v Rakovníku 
(1980) a absolvování studia na Obchodní fakultě Vysoké 
školy ekonomické v Praze (1984) se totiž přesunula právě 
do Brna. Tam se již roku 1985 aktivně zapojila do činnos-
ti Filmového klubu, kde do poloviny 90. let působila jako 
členka klubového výboru a lektorka v kinech Svratka a Art. 
Podílela se rovněž na dlouhodobě fungujícím osvětovém 
projektu „Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky“. V le-
tech 1991–1996 působila jako místopředsedkyně Nadace 

Art Brno, která se zaměřovala na podporu nekomerčně ori-
entovaných aktivit v oblasti fi lmu a hudby, přičemž právě 
hudba byla další linií její profesionální kariéry (zastupovala 
jako manažerka několik kapel, z nichž nejvýznamnější byli 
Psi vojáci Filipa Topola). Po narození dcery Jany (1997) při-
jala nabídku práce ve středisku kin TIC Brno, odkud v roce 
2003 přešla právě na Ústav fi lmu a audiovizuální kultury 
na fi lozofi cké fakultě, kde nastoupila na místo sekretářky. 
Ovšem sekretářky značně neortodoxní. Její organizační, so-
ciální i mnoha lety praxe rozvíjené odborné schopnosti z ní 
totiž brzy učinily jednu z významných osobností pracoviš-
tě, která neformálně zasahovala do jeho vedení a zároveň 
silně ovlivnila řadu generací studentů, pro něž se stala stej-
ně nezapomenutelnou jako kterýkoli pedagog.

prof. PhDr. Eva Stehlíková 
* 1. únor 1941, Plzeň 
† 12. srpen 2019, Brno

Ing. Pavla Švédová 
* 7. srpen 1962, Kladno 
† 31. květen 2014, Brno
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Růžena Ostrá byla roku 1950 přijata ke studiu na brněn-
ské fi lozofi cké fakultě na obor francouzština-španělština, 
později přidala k oběma jazykům i rumunštinu, ital-
štinu a portugalštinu. V letech 1952–54 absolvovala 
stáž na univerzitě C. I. Parhon v Bukurešti. Po návratu 
pokračovala ve studiích na brněnské univerzitě a po je-
jich dokončení nastoupila dráhu překladatelky, nejprve 
na ministerstvu zahraničních věcí, poté na konzulátu 
v Bruselu. V roce 1962 se vrátila na brněnskou univerzi-
tu jako odborná asistentka, od roku 1990 až do 1997 zde 
pak působila jako docentka. Od začátku své profesionální 
aktivity Růžena Ostrá přeložila řadu vědeckých i pub-
licistických textů z češtiny do francouzštiny a naopak. 

V popředí jejího zájmu stálo studium onomaziologických 
struktur románských jazyků, tzv. sémantické anomálie 
a problematika překladu. Byla členkou habilitační komi-
se pro románskou jazykovědu na univerzitách v Brně, 
Praze a Bratislavě. Během let 1995–98 zasedala v od-
borné komisi při Ministerstvu kultury – odbor umění 
a knižní kultury. Roku 1994 získala v rámci udílení Ceny 
Josefa Jungmanna hlavní překladatelskou prémii za pře-
klad románu Patricka Chamoiseaua Solibo Ohromný 
a 31. října 2019 obdržela francouzský řád Palmes aca-
démiques (hodnost rytířky) za dlouholetou vědeckou, 
překladatelskou a pedagogickou činnost spojenou s jejím 
působením na Ústavu románských jazyků a literatur.

Pavla Kánská absolvovala v roce 1980 obor knihovnic-
tví a vědecké informace na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy, kde roku 1984 obdržela i doktorský titul. Na 
Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity působila v le-
tech 1995–2006 jako vedoucí Ústřední knihovny. V roce 
1996 předložila koncepci nové Ústřední knihovny 
Filozofi cké fakulty, která vycházela ze stávajících zcela 
nevyhovujících podmínek knihovnických služeb. Nová 
knihovna počítala se 400 studijními místy, volným vý-
běrem publikací a zaváděním moderních informačních 
technologií. Na realizaci myšlenky se významně podíleli 
také prof. Jana Nechutová a prof. Jan Zouhar. Slavnostní 
otevření knihovny se konalo dne 14. května 2002. 

Doktorka Kánská se podílela i na inovaci koncepce stu-
dia informační vědy v pojetí prof. Jiřího Cejpka a stala 
se vedoucí nového Kabinetu informačních studií a kni-
hovnictví. Ve své publikační a pedagogické činnosti se 
věnovala biblioterapii, projektování informačních systé-
mů a distančním formám vzdělávání knihovníků. I v penzi 
zůstala velmi aktivní. V místě svého nynějšího bydliště se 
věnovala práci v obecní knihovně Rapotín, výuce anglič-
tiny předškolních dětí a průvodcovství v Ruční papírně ve 
Velkých Losinách. Pořádala i tematické výlety pro míst-
ní seniory a svojí pomocí dětem v lázeňské léčebně ve 
Velkých Losinách navázala na své charitativní počiny 
ještě z dob vedení Kabinetu knihovnických informací.

doc. PhDr. Růžena Ostrá, CSc. 
* 24. leden 1932, Černovice

PhDr. Pavla Kánská 
* 8. červenec 1948, Velké Losiny
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Vystudovala č eš tinu a ruš tinu na fi lozofi cké fakultě, s níž 
spojila i celý svůj profesní život. Působila na bohemis-
tickém pracovišti, v 90. letech na pozici vedoucí Ústavu 
českého jazyka FF MU. Zastávala též funkci proděkanky 
a místopředsedkyně fakultního senátu. Vě deckou č innost 
zahájila jako dialektolož ka, postupně se však zaměřila na 
českou morfologii v diachronním i synchronním pohledu. 
Její bohatá publikační činnost zahrnuje vedle vysokoškol-
ských učebnic určených jak českým, tak zahraničním 
studentům, též monografi i Tvoření staročeských adverbií 
(1984) a řadu synchronně zaměřených odborných statí. 
Důležitou složku jejího vědeckého profi lu představují 

i studie zaměřené na fi lozofi i jazyka, pragmalingvistiku, 
teorii a praxi ortografi e aj. Autorsky i editorsky se podíle-
la na Příruční mluvnici češtiny (1995), pro Encyklopedický 
slovník češtiny (2002) připravila hesla týkající se deriva-
ce v češtině. Významná byla také její práce pedagogická, 
s neobyčejným nasazením působila jako úspěšná ško-
litelka postgraduálních studentů, vynikajících výsledků 
dosáhla i ve výuce češtiny pro cizince. Celoživotně velmi 
aktivně přispívala a stále přispívá k popularizaci vědy, 
a to publikační i organizační činností. Velkou úctu si za-
slouží její celoživotní zásadní postoje, které prokázala mj. 
v rámci fakultního dění v listopadu 1989.

Po ukončení studia češtiny a ruštiny na fi lozofi cké fakultě 
v Brně začala Marie Krčmová roku 1962 působit v Ústavu 
pro jazyk český ČSAV, od roku 1971 pak na Filozofi cké 
fakultě Masarykovy univerzity. Profi lovala se v dialekto-
logii a v roce 1966 získala titul PhDr. Roku 1972 se stala 
kandidátkou věd, v roce 1988 byla jmenována docentkou, 
a roku 1991 habilitována na základě knihy Běžně mlu-
vený jazyk v Brně, která je dnes považována za klasické 
dílo svého žánru. V roce 1998 byla jmenována profesor-
kou v oboru českého jazyka. Spolu s profesorem Adolfem 
Erhartem založila roku 1995 na fi lozofi cké fakultě Ústav ja-
zykovědy (dnes Ústav jazykovědy a baltistiky), kde působí 

dodnes. V roce 2009 byla slavnostně uvedena mezi eme-
ritní profesory FF MU v Brně a v roce 2010 na FF OSU 
v Ostravě. Vědecká činnost Marie Krčmové pokrývá pole 
od dialektologie a běžně mluveného jazyka ke stylistice 
a jazykové kultuře, od fonetiky k sociolingvistice a od ní 
zase k dětské řeči. Podílela se na více granty podpoře-
ných projektech z dějin bohemistiky, gramatiky češtiny 
a sociolingvistiky, nejnověji na Novém encyklopedickém 
slovníku češtiny (2016). Je členkou oborových komisí či 
vědeckých rad na několika univerzitách a v Akademii věd. 
Za svou činnost byla také několikrát oceněna, mimo jiné 
Zlatou medailí Masarykovy univerzity.

prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc.
* 13. červen 1939, Ostrava

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. 
* 24. prosinec 1940, Brno
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Jana Nechutová vystudovala mezi léty 1955–1960 na 
fi lozofi cké fakultě v Brně obory latina a řečtina, v je-
jichž prostoru zůstala jako badatelka v oblasti latinské 
medievistiky při klasické fi lologii celou svou akade-
mickou kariéru (působila též na Univerzitě Palackého 
v Olomouci a na Ostravské univerzitě). V roce 1965 
získala titul kandidátky věd a o rok později doktorát fi lo-
zofi e. Její cesta k habilitaci byla po roce 1968 pozdržena 
a byla jí umožněna až v roce 1991. O rok později byla 
jmenována profesorkou klasické fi lologie. Za svou aka-
demickou dráhu vydala řadu knižních edicí latinských 
středověkých textů a jejich překladů (též z oblasti české 
reformace), základní příručky pro studium středolatin-
ské literatury a nadto množství odborných studií, recenzí 

a populárně naučných článků. Věnuje se především tex-
tům české reformace, též latinským spisům Jana Husa. 
Dlouho byla předsedkyní pro vydávání Husova díla při 
AV ČR, byla členkou ekumenické komise pro studium 
života a díla Jana Husa, s níž se na sklonku roku 1999 
zúčastnila sympozia o M. Janu Husovi ve Vatikánu. 
V letech 1995–1998 stála v čele fi lozofi cké fakulty jako 
děkanka. Je členkou Centra medievistických studií při 
Filozofi ckém ústavu AV ČR, působí v řadě vědeckých 
rad. Na Masarykově univerzitě se podílela na vytvoření 
oboru Latinská medievistika, který se těší velmi přízni-
vému zahraničnímu přijetí. Za svou akademickou práci 
byla prof. Nechutová oceněna mimo jiné medailemi 
Masarykovy, Karlovy i Palackého univerzity.

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
* 28. listopad 1936, Olomouc


