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ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROF. PHDR. LENKY VAŇKOVÉ, DR.

Lenka Vaňková se narodila 17. 9. 1956 v Orlové. Vystudovala germanistiku a rusis-
tiku na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Ma-
sarykovy univerzity) v Brně. V roce 1982 dokončila studium v oboru učitelství ně-
meckého jazyka. V roce 1993 úspěšně absolvovala na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě rozšiřující studium v oboru anglický jazyk a literatura. Již bě-
hem tohoto studia začala pracovat na své disertační práci s názvem Die frühneuhoch-
deutsche Kanzleisprache des Kuhländchens, kterou obhájila v roce 1998. O rok později 
se stala vedoucí katedry germanistiky Ostravské univerzity v Ostravě a tuto pozici 
zastává dodnes. Díky stipendiu DAAD mohla v roce 2000 strávit dvouměsíční stu-
dijní pobyt na Institutu pro dějiny lékařství ve Würzburgu, kde navázala cenné kon-
takty a se kterým od této doby úzce spolupracuje. Další úspěchy na poli germanistiky 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Již v roce 2002 se Lenka Vaňková habilitovala na Fi-
lozofické fakultě II Univerzity Würzburg, kde získala titul Privatdozentin. Její habili-
tační práce byla později vydána jako monografie (viz níže). Od roku 2004 na würzbur-
ské univerzitě přednáší a vede také semináře. Ve stejném roce úspěšně absolvovala 
habilitační řízení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obdržela 
vědecko-pedagogický titul docentka. Největší úspěch — ale jistě ne poslední — před-
stavuje její jmenování profesorkou v oboru německý jazyk v roce 2010.

Lenka Vaňková je brilantní, mezinárodně uznávanou vědkyní, která se podílela 
na mnoha pedagogických a vědeckých projektech nebo je koordinovala. Od roku 2011 
je ředitelkou Centra výzkumu odborného jazyka na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě. Výraznou měrou se také zasloužila o rozvoj vědeckého bádání 
v oblasti germanistiky a aktivně podporuje vědecký dorost, vede řadu doktorských 
a habilitačních prací, a to nejen v Moravskoslezském kraji. Jako členka vědeckých rad 
mnoha univerzit přispívá k dalšímu rozvoji germanistiky v evropském měřítku. Její 
vědeckou a pedagogickou činností podpora české a evropské germanistiky zdaleka 
nekončí. Od roku 2004 je Lenka Vaňková předsedkyní Svazu germanistů České re-
publiky a aktivně se zasazuje nejen o zájmy domácích germanistických pracovišť, ale 
také významně podporuje vyučování němčiny na základních, středních i vysokých 
školách, a tím postavení německého jazyka v Česku.

Během své pedagogické a vědecké činnosti se jí podařilo iniciovat celou řadu me-
zinárodních kooperací. Kromě již zmíněné spolupráce s univerzitou ve Würzburgu 
a Institutem pro historii lékařství lze jmenovat např. univerzity v Erfurtu, Jyväskylä 
nebo v Řezně, na kterých jako hostující profesorka přednáší a vede semináře. Její 
zásluhy v oblasti germanistiky nezůstaly v zahraničí dlouho bez ohlasu — v roce 
2015 byla Lenka Vaňková jmenována členkou Mezinárodní Vědecké rady Institutu 
pro německý jazyk v Mannheimu. Je úspěšná rovněž na poli mezinárodní spolupráce 
v rámci programu Erasmus+ — díky jejím snahám nabízí katedra germanistiky Ost-
ravské univerzity v Ostravě studentům každoročně asi 40 stipendií v devíti zemích.

Seznam publikací Lenky Vaňkové je opravdu ohromující. Zahrnuje 14 monogra-
fií, na kterých se podílela jako autorka, spoluautorka, popř. vydavatelka, více než 
70 příspěvků v odborných časopisech, knihách a sbornících. Je všestrannou germa-
nistkou, která se během své vědecké dráhy věnovala různým oblastem výzkumu. 
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Výzkumu úřednického jazyka, tzv. Kanzleisprache, se věnuje ve své monografii Die 
frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens (Frankfurt am Main: Petr Lang, 
1999). Centrálním tématem jejího bádání jsou středověké lékařské texty. Mezi mo-
nografiemi k tomuto tématu zmiňme zejména následující tři publikace: Medizinische 
Fachprosa aus Mähren. Sprache — Struktur — Edition. (= Wissensliteratur im Mitte-
lalter. Schriften des Sonderforschungsbereichs 226 Würzburg/Eichstätt, Band 41; 
Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert, 2004), Mesuë und sein ‚Grabadin‘. Ein Standardwerk 
der mittelalterlichen Pharmazie. Edition — Übersetzung — Kommentar (Ostrava: Tilia, 
2005; spoluautorem je Gundolf Keil) a Medizinische Texte aus böhmischen und mähris-
chen Archiven und Bibliotheken (14. — 16. Jh.) (za spolupráce Václava Boka, Gundolfa 
Keila und Lenky Vodrážkové; Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014). V rámci 
výzkumu emocionality v česko-německém jazykovém kontrastu uveřejnila jako spo-
luautorka a vydavatelka rovněž četné publikace, které získaly v zahraničí pozitivní 
ohlas. Jmenujme zde monografie Emotionalität in deutschen und tschechischen Medi-
entexten (Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012) nebo Emotionalität im Text 
(Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2014).

Lenka Vaňková dokázala mnoho nejen v oblasti odborné, ale také po stránce lid-
ské. Její kolegyně a kolegové si váží zejména její podpory, obětavosti, lidského jednání 
a ochoty pomoci. V tomto smyslu bychom naší Lence k jejímu životnímu jubileu rádi 
popřáli mnoho zdraví, síly, životního optimismu a vědecké inspirace!
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