
VZPOMÍNKA NA PROF. ALENU ŠIMEČKOVOU

Letošního 14. května si připomínáme již 10. výročí úmrtí významné pražské germa-
nistky, dlouholeté spolupracovnice a v letech 2001–2005 hlavní redaktorky Časopisu 
pro moderní filologii prof. PhDr. Aleny Šimečkové, CSc. (1932–2005),1 která téměř 
40 let svojí vědecké a pedagogické dráhy spojila s Filozofickou fakultou Univerzity 
Karlovy.

Po absolutoriu studia němčiny a češtiny na FF UK (1951–1956) působila prof. Šimeč-
ková jako středoškolská pedagožka a od r. 1961 natrvalo zakotvila v oblasti vysokého 
školství: v letech 1961–1963 na Vysoké škole chemicko-technologické a 1963–1968 na 
ČVUT, fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, kde se s ohledem na svou pozici od-
borné asistentky pověřené výukou německého jazyka soustředila především na práci 
na učebnicích zaměřených na praktické využití cizího jazyka v exaktních oborech 
přírodních věd (např. Německý jazyk. Učebnice pro posluchače, asistentky a aspiranty fa
kulty technické a jaderné fyziky ČVUT, 1965).

Příchod na pražskou filozofickou fakultu v r. 1968, tedy v době jednoho z vrchol-
ných období poválečné pražské germanistiky, která již coby samostatná katedra pod 
vedením tehdy politicky a společensky exponovaného literárního vědce prof. Eduarda 
Goldstückera (1913–2000) dosáhla mezinárodního věhlasu, pak představuje zásadní 
zlom v profesním životě prof. Šimečkové: začala se zde pod vedením profesora srov-
návací indoevropské jazykovědy a baltské filologie Pavla Trosta (1907–1987) věnovat 
vlastnímu filologickému výzkumu. V r. 1970 získala doktorát filozofie a o čtyři roky 
později byla připravena ukončit svou aspiranturu odevzdáním kandidátské práce; 
obhajoba jí ale byla kvůli jejímu nevyhovujícímu politickému profilu zamítnuta a po-
volena až v r. 1986. V r. 1990 se habilitovala pro obor německý jazyk a v r. 1996 byla 
jmenována profesorkou. V letech 1990–1991 a 1995–2000 zastávala funkci vedoucí 
tehdejší Katedry germanistiky, nederlandistiky a nordistiky FF UK2; vahou své vě-
decké autority i díky vynikajícím organizačním schopnostem se po r. 1989 zásadně 
zasloužila o transformaci katedry, za minulého režimu tak těžce personálně i insti-
tucionálně postižené, v moderní pedagogický a vědecký ústav s novým kvalitním za-
stoupením odborníků a s řadou mezinárodních kontaktů.

I přes velké organizační zatížení v 90. letech vytvořila prof. Šimečková úctyhodné 
vědecké dílo, zahrnující knižní monografie, odborné studie, učebnice i překlady.3 
Svou vědeckou prací na poli germanistiky se profilovala jako moderní lingvistka 

1 K osobnosti a vědecké práci prof. Šimečkové viz Jiří Černý — Jan Holeš: Kdo je kdo v ději
nách české lingvistiky. Praha 2008, s. 615–616.

2 Od r. 2001 nese pracoviště název Ústav germánských studií FF UK.
3 Viz bibliografie prof. Aleny Šimečkové in: Pokorná, Lenka: Auswahlbibliographie von 

Alena Šimečková. In: Acta Universitatis Carolinae — Philologica 3 — 2001, Germanistica 
Pragensia XVIII, Univerzita Karlova v Praze, 2005, s. 13–20. — Vodrážková-Pokorná, 
Lenka: Bibliographie von Prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc. 2002–2006. In: Eva Berglo-
vá, Marie Vachková, Lenka Vodrážková-Pokorná (eds.): „… und jedes Wort hat fließen
de Grenzen…“. Gedenkschrift für Prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc., Univerzita Karlova v Pra-
ze — Filozofická fakulta, Praha 2007, s. 13–14.
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mimořádné erudice a šíře záběru a svými badatelskými výsledky zároveň úspěšně 
zapojila pražskou germanistiku do hlavních proudů mezinárodní jazykovědy. Její 
publikace a články vynikají pečlivým a důkladným zpracováním, jasností a přehled-
ností výkladu a hlubokou znalostí zkoumané problematiky. Těžiště vědecké práce 
zaměřila prof. Šimečková od počátku především na tvoření slov v současné němčině 
a na konfrontaci němčiny s češtinou, kde se jednoznačně a natrvalo promítl vliv je-
jích dvou učitelů — lipského profesora a předního znalce německé slovotvorby a fra-
zeologie Wolfganga Fleischera (1922–1999) a již zmíněného profesora Pavla Trosta. 
V oblasti slovotvorby věnovala pozornost tvoření komplexních sloves, kde na zá-
kladě empirického výzkumu popsala jejich specifika z morfologicko-syntaktického 
hlediska a specializovala se na aspekty tzv. odlučitelnosti a neodlučitelnosti (Zu den 
sowohl trennbar als auch untrennbar vorkommenden Verbalkonstituenten im Deutschen, 
1974; Komplexe Verben im Deutschen. Ein Beitrag zur Untersuchung der distanzierbaren 
Verbaleinheiten, 1984; Untersuchungen zum „trennbaren“ Verb im Deutschen I, 1997; Un
tersuchungen zum „trennbaren“ Verb im Deutschen II, 2002). Svým návrhem klasifikace 
komplexních sloves opírajícím se o jejich morfologicko-syntaktický charakter při-
spěla k odborné diskusi na toto téma a zároveň vstoupila do povědomí domácí i me-
zinárodní odborné veřejnosti: „Aktuálnost […] tématiky se ukazuje [u prof. Šimeč-
kové; pozn. L. V.] také mimo jiné ve zdařilém úsilí vypracovat originální koncepci 
slovotvorby, ve které byly zohledněny také výsledky bádání z oblasti romanistiky 
a především bohemistiky.“4

Poznatky z konfrontačního výzkumu němčiny a češtiny uplatnila např. v pra-
cích Bibliographie zum deutschtschechischen Sprachvergleich. Seznam srovnávacích 
prací v rámci mannheimských studijních bibliografií (1997) a Kontrastive Analysen  
DeutschTschechisch/Slowakisch: eine Übersicht (2001). K nim se řadí i publikace O něm
čině pro Čechy (1992, 21996), kterou koncipovala nejen pro začínající germanisty, ale 
i pro zájemce z jiných oblastí, kteří se chtějí „seznámit s němčinou v současném 
pohledu i v krátkém náčrtu její minulosti“ a zároveň se naučit „dívat se na němčinu 
českýma očima, poznat z úhlu pohledu mateřštiny její výhody i úskalí“ (1992, s. 5). 
Konfrontace němčiny s češtinou přivedla prof. Šimečkovou také k historii němec-
kého jazyka; oceňovány jsou zejména její diachronní studie k česko-německému 
bilingvismu Zur individuellen tschechischdeutschen Zweisprachigkeit in Böhmen. Eine 
Fallstudie aus dem 16. Jahrhundert (1996, 1998) a Zur Zweisprachigkeit in Böhmen des 
17. Jahrhunderts (1996).

Bohatou vědeckou bibliografii prof. Šimečkové doplňují příspěvky o dějinách 
a osobnostech pražské germanistiky, např. Josef Janko (1869–1947). Germanist (2001), 
Anfänge der tschechischen Germanistik in Böhmen: Václav Emanuel Mourek (2006), Vác
lav Emanuel Mourek (Bibliographie) (2006), i náročné překlady editovaných rukopisů 
z provenience českých zemí (např. Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, 1979).

Rozsahem své vědecké práce představuje prof. Šimečková vzácný příklad širo-
kého záběru odborného profilu v oblasti synchronního a diachronního výzkumu. 

4 Masařík, Zdeněk: Ein germanistisches Jubiläum. In: Acta Universitatis Carolinae — Philolo
gica 3 — 2001, Germanistica Pragensia XVIII, Univerzita Karlova v Praze, 2005, s. 7–10, zde 
s. 8.
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Při prohlížení dochovaných podkladů k odborné práci ve vědecké pozůstalosti prof. 
Šimečkové, která je uložena v archivních fondech Ústavu germánských studií a v Le-
xikografickém centru FF UK, vyvolává množství shromážděného a excerpovaného 
jazykového materiálu obdiv a údiv nad tím, kolik neuvěřitelné píle a úsilí je ukryto 
v manuálně zaznamenaných podkladech, které jsou stále zdrojem důležitých infor-
mací pro oblast lexikografie, lexikologie, tvoření slov a dějin německého jazyka v čes-
kých zemích.

Jméno prof. Aleny Šimečkové je spojeno nejen s redakční činností pro Časopis pro 
moderní filologii, kde publikovala články a recenze od r. 1970. Pravidelně přispívala 
také jako členka redakční rady do časopisu Germanistica Pragensia (1960n.), tradičního 
publikačního fóra určeného k prezentaci výsledků vědecké činnosti pražských ger-
manistů. Svou odbornou erudici potvrdila také jaké členka mezinárodních i domá-
cích vědeckých sdružení, např. Societas Linguistica Europaea, Jazykovědného sdružení 
a Kruhu moderních filologů. Patřila mezi spoluzakladatele Svazu germanistů ČR a ak-
tivně působila v jeho výboru.

Zkušenosti z prvních let vysokoškolské pedagogické činnosti, kdy se prof. Šimeč-
ková stala autorkou či spoluautorkou učebnic a skript pro vysoké školy technického 
zaměření, uplatnila i jako pedagožka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za 
dobu svého působení vydala řadu učebnic a antologií k úvodu do studia jazyka a zá-
kladů jazykovědy i vývoji německého jazyka (např. Úvod do studia německého jazyka 
I, 1978, 21981; Úvod do studia německého jazyka II, 1981, 21985; Geschichte der deutschen 
Sprache. Arbeitstexte, 1999; Čítanka lingvistických textů pro germanisty, 2003; Úvod do 
studia jazykovědné germanistiky, 2004), které jsou dodnes považovány za standardní 
učební pomůcky při vzdělávání mladých germanistů. Tyto učební materiály zároveň 
dokládají zdárnou aplikaci nových vědeckých — jazykově-teoretických a metodolo-
gických — poznatků do praxe: vyznačují se srozumitelným výkladem, jehož předpo-
kladem byly dlouholeté zkušenosti, rozsáhlé znalosti, moudrost a pokora k předávání 
poznatků. Velkou pozornost věnovala prof. Šimečková výchově vědeckého dorostu. 
Vychovala si nástupce, pokračovatele svého díla, z řad vlastních studentů a dokto-
randů, ke kterým dnes patří většina členů lingvistické sekce oddělení germanistiky 
Ústavu germánských studií.

Když v článku Konfrontační srovnávání jazyků: dosavadní výsledky a deziderata, 
kterým uzavřela dlouhou řadu svých příspěvků pro Časopis pro moderní filologii 
(2003, roč. 85, č. 1, s. 9–22), shrnula prof. Šimečková svoje dosavadní výsledky bá-
dání v oblasti konfrontačního srovnávání jazyků, poukázala zároveň vedle prefero-
vaných cílů na poli konfrontačního studia češtiny a němčiny také na další možnosti 
a perspektivy výzkumu němčiny: „Při bližším pohledu zjistíme, že některé „ob-
tížné“ jevy [němčiny; pozn. L. V.] vystupují do popředí srovnáním němčiny pouze 
s omezenou skupinou jazyků určitého typu. Srovnání s ostatními evropskými 
jazyky (slovanskými, románskými i dalšími) by zřejmě posunulo hranice proble-
matizované kategorie [obtížnosti jazyka; pozn. L. V.] jiným směrem, a tak tu před 
mezijazykovou konfrontací stojí nové úkoly“ (s. 21). Na těchto úkolech už bohužel 
neměla příležitost pracovat; nastíněné záměry se ale staly dědictvím jejích pokra-
čovatelů, kteří si se závazkem kontinuity odborné germanistické práce a s každou 
vzpomínkou i publikací či příspěvkem prof. Aleny Šimečkové připomínají tuto mi-
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mořádnou osobnost morálních i odborných kvalit a hluboce si cení jejího vědeckého 
odkazu. Opus opificem probat.
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