
ŽIVOTNÍ JUBILEUM ANGLISTKY  
EMERITNÍ PROFESORKY LUDMILY URBANOVÉ

Ne každý má to štěstí, aby jeho životní výročí připomnělo jeho rodiště, jak tomu bylo 
v případě prof. PhDr. Ludmily Urbanové, CSc. (14. 8. 1944), jejíž sedmdesátiny zazna-
menaly regionální noviny Boskovicko pod titulkem „Slavná boskovická rodačka“. Lud-
mila Urbanová zanechala za sebou stopu nejen v Boskovicích, ale především ve svém 
oboru, anglické lingvistice. V Brně působila v letech 1992–1997 na Pedagogické fa-
kultě MU jako vedoucí katedry anglického jazyka a literatury a následně až do sou-
časnosti na anglistice na Filozofické fakultě MU. Nejdéle byla činná na Slovensku, 
kde na prešovské Filozofické fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích strávila 27 
let (1965–1992). Ve svém životě měla štěstí na celou řadu skvělých lidí, zejména pak 
na dvě mimořádné osobnosti, Josefa Vachka a Jana Firbase, kteří ji nasměrovali na 
její profesní dráhu a pomáhali jí vyprofilovat se po odborné stránce. Velký vliv na ní 
měla spolupráce s Janem Svartvikem, Karin Aijmerovou a Bengtem Altenbergem bě-
hem několikaměsíčního studijního pobytu na univerzitě v Lundu v r. 1994, ale i s dal-
šími vynikajícími odborníky, Herbertem Schendlem ve Vídni nebo Hansem Sauerem 
v Mnichově. Svým mentorům se odvděčila neúnavnou prací v oboru, kterou pomohla 
posunout českou i slovenskou anglistiku na současnou úroveň. Nic z toho ale nebylo 
zadarmo a Ludmila Urbanová si vždy musela všechno tvrdě zasloužit. To platilo také 
o jejím profesorském řízení. Stejně jako v celém svém osobním a pracovním životě se 
i v tomto případě projevila jako bojovnice, která se nikdy nevzdává — což ostatně vy-
plývá z následujícího redakčního interview „na dálku“. Věřme, že jí tento osobní rys 
a životní elán ještě dlouho vydrží.

Jaké byly začátky Vaší lingvistické dráhy?
Moje lingvistické začátky byly víc než skromné. Ani v době mé povinné školní do-
cházky, ani na jedenáctileté střední škole se němčině a angličtině v té době nevěno-
vala pozornost. Měla jsem však štěstí, že moje paní učitelka byla bilingvální. Když 
viděla můj zájem o jazyk a četbu, pozvala mne do soukromých hodin němčiny, kte-
rou v malé skupince dětí vyučovala. A tak jsem již v útlém věku začala vstřebávat 
němčinu. Když jsem se začala v Letovicích učit ruštině s panem učitelem, který byl 
ruský legionář, bylo to pro mne další velké dobrodružství ducha. Pamatuji si, že jsem 
také velmi citlivě vnímala rozdíly mezi nářečími mateřského jazyka. Z Letovic jsem 
odešla na jedenáctiletku do Svitav a tam jsem se setkala se zcela odlišným způsobem 
vyjadřování. Někdy se moji kolegové lingvisté diví, že moje čeština není moravská.

Když jsem před maturitou uvažovala o tom, co chci dále studovat, zvítězily jazyky. 
Původně jsem zamýšlela studovat němčinu s ruštinou nebo s češtinou. V roce 1961 se 
však tyto kombinace na Filozofické fakultě v Brně neotevřely. Velmi odvážně jsem 
nakonec zvolila nejtěžší kombinaci: němčinu s angličtinou. Na přijímací zkoušce 
jsem dostala od paní dr. Pantůčkové text, který jsem měla přečíst a přeložit. Moje 
odpověď byla pro komisi zdrcující: „Anglicky neumím“. Protože však moje němčina 
komisi přesvědčila, dostala jsem šanci pokusit se dohnat nemožné a rychle zvlád-
nout základy angličtiny. Od té doby si vysoko cením učitelů, kteří dávají studentovi 
důvěru.

ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 97, 2015, Č. 1, S. 111–115

OPEN ACCESS



112 ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 97, 2015, Č. 1

Na které učitele a spolužáky ráda vzpomínáte?
Ze svitavské jedenáctiletky si ráda vzpomenu na profesorku němčiny Marii Vota-
vovou, zvanou Márinka. Velmi úspěšně vedla na škole recitační kroužek, ve kterém 
jsem dostala základní průpravu z dikce a rétoriky mateřského jazyka. Mluvený jazyk 
jsem začala ctít a potřeba adekvátní zvukové podoby jazyka mi od těch dob utkvěla. 
Do recitačního kroužku patřila i Jana Hlaváčková, která se později stala vynikající he-
rečkou Národního divadla v Brně.

Studium na brněnské filozofické fakultě mne nadchlo. Můj původní zájem o litera-
turu vystřídal zájem o jazykovědu, už také proto, že výuka lingvistiky byla mnohem 
systematičtější. Je těžké říci, zda byla angličtina přitažlivější než němčina, byla však 
pro mne především mnohem náročnější, protože jsem v ní byla úplná začátečnice. 
Proto jsem se jí mnohem více věnovala a tím se pro mne stávala stále bližší.

V době mých studií byl pro všechny studenty anglistiky předním brněnským an-
glistou Jan Firbas, a to nejen pro svoje pracovní nasazení a oslnivou erudici, ale také 
pro lidský a zároveň profesionální přístup. Při výuce uměl vzbudit zájem studentů 
o jazyk a oceňoval tvůrčí pracovní atmosféru. Také se studentům individuálně věno-
val, zavedl například zvláštní seminář pro studenty anglistiky jako vedlejšího oboru. 
Poskytl plnou podporu těm, kteří se o studium poctivě zajímali. V mém ročníku stu-
dia se vyprofilovalo několik velmi zapálených anglistů — jmenuji zde Aleše Svobodu, 
Helgu Chládkovou, Zdenu Sparlingovou a Stellu Nangonovou.

Mimořádnou osobností brněnské anglistiky byl Josef Vachek, který byl bohužel 
v době mých studií již na odchodu do Prahy. Jeho poslední brněnský seminář z lin-
gvistické charakteristiky jsem však ještě měla možnost absolvovat. Na první pohled 
byl Josef Vachek strohý a nekompromisní, pokud však viděl zájem, píli a vědomosti, 
studenta si velmi vážil a dával mu to najevo. V pozdějším období mé vysokoškolské 
činnosti na FF v Prešově jsme se stali na pět let kolegy a velkými přáteli. Duchovní 
spřízněnost, veškerá podpora a silný vliv na mé akademické směřování byly po dobu 
mého dalšího profesionálního vývoje zřetelné a pro mne neocenitelné.

Jak to bylo po studiích?
Ještě před ukončením studia na FF v Brně jsem byla vyzvána, abych pomohla založit 
nové anglistické pracoviště na Filozofické fakultě Univerzity Pavla Josefa Šafárika 
v Prešově. Po zvážení možností, které byly v té době v oboru anglistika dosti omezené, 
a po doporučení Jana Firbase, abych se o tento post ucházela, jsem tuto nabídku při-
jala. Jednalo se urychleně a již dne 15. prosince 1965 jsem se v Prešově stala asistent-
kou pro jazyk anglický. Avšak studium němčiny na FF v Brně jsem standardně ukon-
čila až v červnu 1966.

Vysokoškolská práce v Prešově byla hned po mém nástupu zajímavá, ale velmi 
obtížná. Na katedře nebyli v té době žádní zkušení spolupracovníci, nebyla tam 
k dispozici ani základní seminární literatura. Udržet standardní nároky na studenty 
anglistiky byla někdy vpravdě sisyfovská dřina. Na Katedře cizích jazyků panovala 
značná fluktuace. Nejtěžší období nastalo po r. 1968, kdy byli někteří kolegové z poli-
tických důvodů pronásledováni nebo odstraněni. Patřila jsem k těm, kteří neměli na 
růžích ustláno, nebyla jsem persona grata. Moje existence na katedře byla dlouhou 
dobu velmi nejistá. Nejistou budoucnost jsem řešila tak, že jsem se pustila do nároč-
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ného studia, abych získala potřebnou kvalifikaci. Titul PhDr. jsem získala v roce 1978, 
akademické vedení mi tehdy v Prešově poskytl Josef Vachek. Titul CSc. v roce 1984 
jsem získala v Brně pod vedením školitele Jana Firbase. Další profesionální růst mi 
byl později prešovskou fakultou umožněn. V roce 1987 jsem byla jmenována v Bra-
tislavě docentkou pro anglický jazyk. Napsala jsem několik skript, zabývala jsem se 
výzkumem v oblasti fonetiky a fonologie, začala jsem vyučovat stylistiku a oriento-
vat se v obecné jazykovědě. Od studia jednotlivých rovin jazyka jsem postupně pře-
šla k celostnímu pohledu na jazyk, zdůrazňovala jsem jeho kulturní a společenskou 
funkci. Pod vlivem Vachkovým jsem si uvědomila, že je třeba znovu navázat na učení 
pražské školy, a také jsem o ní přednášela pro studenty v semináři. Po roce 1989 jsem 
se snažila co nejvíce pomáhat s přestavbou studia na katedře i na fakultě. Stala jsem 
se proděkankou a dva roky jsem se věnovala organizačním úlohám. V té době musela 
moje vlastní pedagogická a akademická činnost ustoupit stranou.

Kdo a co Vás nejvíc ovlivnilo?
Mezníkem mé profesionální dráhy se stal rok 1992, kdy jsem se poprvé dostala na 
delší studijní pobyt v anglicky mluvící zemi. Na University College London jsem se 
seznámila s novými trendy v jazykovědě, především s pragmatikou, setkala jsem 
se s významnými lingvisty, jako byli Sidney Greenbaum, Deirdre Wilsonová a John 
Wells. Vrátila jsem se do Prešova jako jiný člověk. Uvědomila jsem si, že je v mých 
silách změnit výuku angličtiny u nás a nasměrovat vlastní výzkum ke kontexto-
vému pojetí lingvistiky, pragmatickému a sociologickému zřeteli při zkoumání ja-
zykových jevů.

Impulsem k další velké změně v mém životě byl pro mne přechod ze Slovenska 
na svou alma mater. Ještě před návratem z Londýna jsem dostala od Jana Firbase do-
pis, ve kterém mne žádal, abych pomohla znovu vybudovat pracoviště anglistiky na 
Pedagogické fakultě MU v Brně. V té době byla situace v Československu neklidná. 
Proto jsem se rozhodla vrátit se zpět do své domoviny ještě před rozdělením Česko-
slovenska na podzim 1992. Na Pedagogické fakultě jsem se spolupodílela na tvorbě 
a zavedení nových učebních plánů pro několik typů studia. Věnovala jsem se také 
náročné rekvalifikaci rusistů.

Významným bodem obratu byl pro mne několikaměsíční studijní pobyt na uni-
verzitě v Lundu v r. 1994. Pod vedením renomovaných lingvistů Jana Svartvika, Karin 
Aijmerové a Bengta Altenberga jsem získala velmi cenné zkušenosti z vědecké práce 
v oblasti současného anglického úzu. Dlouholetá výzkumná práce s korpusem mlu-
veného jazyka A Corpus of English Conversation (již od práce kandidátské) přinesla 
kladné výsledky a podnítila mne k sepsání habilitační práce Semantic Indeterminacy 
in Authentic English Conversation, kterou jsem dokončovala na studijním pobytu uni-
verzitě ve Vídni v roce 1997 a úspěšně obhájila v Brně v červenci 1998.

Z Pedagogické fakulty jsem v roce 1997 přešla na Katedru anglistiky a amerikanis-
tiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od začátku působení v Brně mi 
bylo zřejmé, že moje směřování vede k jazykovědě teoretické. Cítila jsem, že nejsem 
schopna kompetentně rozhodovat o složitých didaktických aspektech výuky na Peda-
gogické fakultě. Proto jsem učinila rozhodný krok a vydala se na sesterské pracoviště, 
který však nebyl na Pedagogické fakultě jednoznačně pochopen.
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Na Filozofické fakultě jsem výukou lingvistických seminářů, které byly přijaty 
studenty s velkým zájmem, získala pevné zázemí. K oblíbeným seminářům patřila 
pragmatika, sociolingvistika, analýza diskurzu, jazyk médií, reklamy, filmu a konver-
zační analýza. Témata současného jazykového úzu studenty oslovila a vedla je k roz-
hodnutí zpracovávat dílčí aspekty jednotlivých disciplín v diplomových pracích. Měla 
jsem pocit užitečnosti a splnění svých profesionálních nadějí.

Které momenty Vaší profesionální dráhy  patřily k nejtěžším? Jak vnímáte 
změny v lingvistice?
Poslední desetiletí 20. století a začátek 21. století byly dobou doslova převratných 
změn ve vysokoškolském přístupu ke studiu angličtiny, k výzkumu jazyka a k inter-
pretaci jeho funkcí. Anglické esperanto, jak jsem anglický jazyk pojmenovala v době, 
kdy studenti neměli dlouhá léta možnost osvojit si jeho autentickou podobu, se ko-
nečně vytratilo a výuka angličtiny se otevřela realitě, studium jazyka probíhalo ve 
spojení s kulturou anglicky mluvících zemí.

Katedry anglistiky se staly nejpotřebnějšími a nejvytíženějšími jazykovými ka-
tedrami. Žádná česká univerzita však nebyla připravena na tak velký boom. Trvalo 
dlouho, než česká anglistika dosáhla v akademickém světě současné prestižní pozice. 
Získat profesuru v našem oboru je velmi obtížné, protože parametry na našich uni-
verzitách nejsou k humanitním oborům nastaveny vstřícně. Citace v zahraničí jsou 
velmi cenné, nejsou však dostatečně zmapovány a zahraniční lingvistické databáze 
nejsou bohužel naším systémem přijaty. Dlouhý a vytrvalý boj o profesuru jsem ne-
vzdala, protože jsem byla vedena pocitem, že jsem vykonala poctivou práci. Velkou 
oporou pro mne byla anglistika na FF Karlovy univerzity. Moje úsilí bylo nakonec 
doceněno, v červnu 2011 jsem se stala profesorkou v oboru germánské jazyky.

Z čeho máte největší radost?
Za největší úspěch své profesionální dráhy považuji integraci a inovaci doktorského 
studia oboru Anglický jazyk na FF MU. Po roce 2000 jsem zcela převzala vedení dok-
torského studia a věnovala se spolu s dalšími přednášejícími sestavení studijního 
plánu, který by splňoval náročné požadavky, odpovídající evropskému standardu. 
Jako předsedkyně oborové komise jsem získala kontakty a podporu anglistických 
pracovišť v České republice i v zahraničí. Vedla jsem dvě desítky doktorandů, práce 
s nimi se mi dařila a většině studentů se podařilo disertace obhájit na vysoké od-
borné úrovni.

Velkou radost mám také ze získaných mezinárodních kontaktů, které mi pomohly 
výrazně zlepšit akademickou úroveň a pedagogickou činnost. Zároveň se potvrdilo, 
že čeští anglisté jsou na evropských univerzitách rovnocennými partnery. Nejvíce si 
cením spolupráce s Univerzitou v Mnichově, kterou jsem navštívila několikrát a vedla 
tam vlastní semináře z pragmatiky. Také pracovní návštěvy univerzit ve Vídni, Mag-
deburgu, Norwichi, Krakově, Wroclavi a Grazu byly pro mne satisfakcí a přispěly 
k mému odbornému rozhledu.

Velmi si cením spolupráce s kolegy anglisty z jiných univerzit a jejich ochoty 
podpořit kvalifikační postup brněnských anglistů, aby se štafeta mohla posunout 
k mladší generaci a aby anglistika nadále netrpěla nedostatkem kvalifikovaných od-
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borníků. Na tomto místě bych chtěla jmenovat zejména prof. Duškovou, prof. Hajičo-
vou, prof. Tárnyikovou, prof. Klégra a prof. Kavku.

Člověk nežije jen svou prací, jak je to s Vámi?
I když moje pracovní nasazení bylo často neúnosné, vždy jsem vyhledávala koncerty 
klasické hudby a výstavy umění. Všude, kde jsem se pohybovala, jsem vnímala genia 
loci. Proto mám ráda Mnichov, protože je centrem evropské kultury, totéž platí o Vídni. 
I Brno má velmi bohatý kulturní život. Po přestěhování z Brna do Luhačovic se nyní ko-
chám krásou tohoto malebného lázeňského městečka a jeho kulturním prostředím. Vel-
kým zdrojem inspirace jsou pro mne toulky přírodou a minulostí — ráda putuji po ze-
mích českých, na Slovensku a v zahraničí. Věřím v symbiózu lidského ducha a genia loci.

Co byste doporučila nastávajícím anglistům?
Mít velkou trpělivost, protože naučit se jazyku je celoživotní proces. Vyhledávat po-
byt v prostředí, kde se učíme přirozenou cestou. Osvojování jazyka je velmi individu-
ální, je třeba najít si vlastní modus vivendi. A také hodně odvahy.

A co Vaše osobní plány do budoucna?
Chci nadále podporovat mladé kolegy při získávání kvalifikace, což chápu jako svoje 
nekončící poslání. Stále vedu v Brně několik doktorandů, také v Ostravě jsem člen-
kou oborové komise a účastním se obhajob doktorských disertací. V příštím semestru 
plánuji s kolegy v Ostravě blokový seminář pro doktorandy z pragmatiky a socioling-
vistiky. Neustále píši recenze na monografie a články. Právě teď posuzuji doktorskou 
disertaci pro Ernst-Moritz-Arndt-Universität v Greifswaldu. Také na mne čekají další 
habilitace na Filozofické fakultě v Brně, podání dvou habilitačních prací se očekává 
již v příštím roce. Pokud budu v dobré kondici, chtěla bych ještě sepsat monografii 
o fatické funkci jazyka, materiály k ní mám již připraveny.
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