
LIBUŠE DUŠKOVÁ — JANUSOVSKÁ TVÁŘ  
ČESKÉ ANGLISTICKÉ JAZYKOVĚDY

Příměr vypůjčený z titulu chystané monografie1 emeritní profesorky FF UK v Praze 
prof. PhDr. Libuše Duškové, DrSc., která v lednu oslavila pětaosmdesáté narozeniny, 
nám snad na tomto malém prostoru pomůže vystihnout charakter jejích aktivit v ne-
dávné době.

V loňském roce při připomínce pětaosmdesátin osmi absolventů pražské anglis-
tiky, kteří zůstali po studiu s fakultou a oborem úzce spjati — Jarmily Emmerové, 
Jaroslava Hornáta, Elišky Hornátové, Miroslava Jindry, Aleny Jindrové, Rostislava 
Kocourka, Evy Masnerové a Radoslava Nenadála — si paní profesorka Dušková po-
vzdechla, jak obtížně se jí na Filozofické fakultě studovalo o ročník níž, když skládala 
zkoušky po těch, kdo pak na fakultě moderní anglistiku rozvíjeli. Ačkoli je prof. Duš-
ková o rok mladší, k této vlivné generaci anglistů patří. Stejně jako oni byla žačkou 
Bohumila Trnky, Josefa Vachka, Ivana Poldaufa a Zdeňka Vančury; i když — jak píše 
Vachek2 — je Trnkovou žačkou nejoriginálnější. Svým celoživotním úsilím prof. Duš-
ková ústrojně propojuje zakladatelskou generaci s generacemi nastupujících anglistů 
a lze snad říci, že v české anglistické jazykovědě představuje obě tváře mytologického 
boha Januse.

Janusovská zpět obrácená tvář mající v zorném poli generaci předchůdců zahr-
nuje širokou škálu aktivit paní profesorky. Její péčí ve spolupráci s Janem Čermákem 
byl poprvé knižně vydán Trnkův Rozbor nynější spisovné angličtiny (2014), s Alešem 
Klégrem připravila k novému vydání Mathesiův Obsahový rozbor současné angličtiny 
na základě obecně lingvistickém (v tisku) a jeho překlad vydala v reedici v roce 2008 
v Pekingu (A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis). 
S Janem Čermákem napsala padesátistránkovou předmluvu ‚Život a dílo Viléma 
Mathesia‘ k Mathesiovým Pamětem a jiným rukopisům (2009). V roce 2011 ve svých 
článcích reflektovala také historii Kruhu moderních filologů a Časopisu pro moderní 
filologii. Pohled, který spojuje současnou a zakladatelskou generaci českých anglistů, 
hraje důležitou úlohu nejen v našem kontextu, ale i ve spojení se světem, jak o tom 
v posledních letech svědčí zájem zahraničních slovníků, encyklopedií či časopisů 
o příspěvky prof. Duškové týkající se pražské školy: pro Wörterbücher zur Sprach und 
Kommunikationswissenschaft (J. Kabatek and B. Kortmann (eds), Berlin, Boston: De 
Gruyter, 2013) napsala hesla o aktuálním členění větném a o pražské škole, pro ency-
klopedii Theory in Social and Cultural Antropology (R. J. McGee and R. L. Warms (eds.), 
SAGE Reference, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2013) 
heslo Prague School Linguistics, pro tematické číslo francouzského časopisu La Lingu
istique o pražské škole článek ‚English studies at Charles University and the Prague 
Linguistic Circle: The contribution of English studies to the Circle s̓ constitution and 
linguistic theories‘ (ročník 50, 2014–1, s. 93–118). V příštím výročním roce Pražského 
lingvistického kroužku jistě takových příspěvků přibyde.

1 Dušková, L. (v tisku): From Syntax to Text: the Janus Face of Functional Sentence Perspective. 
An intra and interlingual study of English. Praha: Karolinum.

2 Vachek, J. (1994) Vzpomínky českého anglisty. Jinočany: H&H, s. 22.
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Tvář hledící do budoucnosti lze spatřit v neutuchající pedagogické aktivitě prof. 
Duškové na všech stupních studia (po úspěšné vědecké dráze v ČSAV působí prof. 
Dušková od roku 1985 na anglistice FF UK). Její akademická Mluvnice současné anglič
tiny na pozadí češtiny je od svého prvního vydání základní učebnicí na českých anglis-
tikách a spolu s dvěma svazky Studies in the English Language (1999) představuje klíč 
k oboru na pedagogické i vědecké rovině. V tomto smyslu jsou, kromě mnoha jejích 
úspěšných doktorandů, žáky či následovníky prof. Duškové snad všichni současní 
čeští anglisté.

Janus hledí oběma směry zároveň, je symbolem přechodu od starého k novému. To 
je dobře patrné i ve výzkumných aktivitách prof. Duškové z nedávné doby, ve kterých 
explicitně navazuje na koncepty svých učitelů a rozvíjí je dále, aplikuje je na vyšších 
rovinách, na novém materiálu a s ohledem na nové metody a potřeby. Ilustrací to-
hoto přístupu může být kapitola týkající se Trnkova pojetí neutralizace a její povahy 
na vyšších jazykových rovinách ‚On Bohumil Trnka’s concept of neutralization and 
its nature on the higher language level‘ v The Prague School and Theories of Structure 
(2010), kde je prof. Dušková i autorkou předmluvy. K Mathesiovi se vrací např. ve své 
stati o potenciálnosti ‚Some thoughts on potentiality in syntactic and FSP structure‘ 
(2006). Pohledem oběma směry také přispěla lvím dílem k oslavám stého výročí za-
ložení anglistiky na UK v roce 2012 jednak organizací konference a jednak kapitolou 
‚Vilém Mathesius and contrastive studies, and beyond‘ (2012), která i svým názvem 
napovídá, že prof. Dušková není jen udržovatelkou tradice, nýbrž ji úspěšně a inten-
zivně rozvíjí, a to zejména na poli kontrastivní lingvistiky, kde se její práce z poslední 
doby opírají o materiál paralelních překladových korpusů.

Titul chystané monografie prof. Duškové From Syntax to Text: the Janus Face of Func
tional Sentence Perspective. An intra and interlingual study of English, která letos vyjde 
v Nakladatelství Karolinum, připisuje janusovskou povahu aktuálnímu členění vět-
nému. Tento vhled do vztahů vnitro- a mezijazykových v jejich projevech na úrovni 
informační struktury a výstavby textu je patrný i v titulech nedávných přednášek 
prof. Duškové (např. v Brně ‚Syntactic construction, information structure and tex-
tual role‘, 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, 
2010), nebo v Košicích ‚Textual roles of two forms of rhematic subjects: initial rhema-
tic subjects vs. subjects rhematized by it-clefts‘, ESSE 2014). Je evidentní, že je tak oso-
bou nejpovolanější k napsání předmluvy k sebraným spisům Jana Firbase (Collected 
Works of Jan Firbas. Volume One (1951–1967), A. Svoboda, J. Chamonikolasová a L. Ur-
banová (eds), Brno: Nakladatelství Masarykovy Univerzity, 2010), na jehož práci na 
rovině aktuálně členské významně navazuje. Zmíněná monografie paní profesorky 
shrnuje její výzkum v oblasti syntaktické konstantnosti mezi angličtinou a češtinou, 
v oblasti vztahů mezi aktuálním členěním větným, syntaxí a sémantikou, a zároveň 
mezi aktuálním členěním větným, textem a stylem.

Ačkoliv byl obvykle zobrazován se dvěma opačnými tvářemi, je Janus vlastně 
Quadrifrons, tedy bůh čtyř tváří. Tu třetí v případě prof. Duškové představuje dlou-
holetá systematická a přepečlivá editorská činnost: prof. Dušková je pětadvacet let 
hlavní redaktorkou časopisu Linguistica Pragensia a také hlavní redaktorkou AUC Phi
lologica — Prague Studies in English, jejichž 26. svazek v roce 2014 byl svým obsahem 
prvním číslem s výhradně lingvistickými příspěvky. Oba časopisy jsou důkazem její 
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erudice a pracovního nasazení a jsou v dnešní uspěchané době příkladem pro práci 
mnoha dalším. Čtvrtá tvář hledí jako laskavá, moudrá, pozorná a skromná žena, uči-
telka stále vyhledávaná a těšící se úctě. Soustředěná tvář prozrazuje vhled a pocho-
pení, ale také vytříbený smysl pro humor, lásku k hudbě i k přírodě, jak jsme si mohly 
opětovně uvědomit například, když prof. Dušková loni na jaře provázela prof. Leeche 
rodištěm Antonína Dvořáka.

Janus sice je bohem čtyř tváří, ale tyto tváře tvoří výraz jedné osobnosti a tedy jed-
noho ducha. Osobnosti, která pro nás odhaluje fungování vnitro- a mezijazykových 
vztahů, ducha české anglistické lingvistiky.
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