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Zemřela Natalie Malinevská, CSc.
Natalie Malinevská se narodila ve vesnici Nenadycha, Tetijivský okres, Kyjevská
oblast (Ukrajina) 13.8.1955. Zde začala navštěvovat základní školu v roce 1962, ukončila
ji v roce 1970. V tom stejném roce začala navštěvovat střední pedagogickou školu
v Ržyščovi, kterou zakončila v roce 1974. V září roku 1974 se stala studentkou Kyjevské
národní univerzity Tarase Ševčenka, kterou ukončila s vyznamenáním v roce 1979. Během
studia byla na studijním pobytu v Polsku na univerzitách ve Varšavě a Krakově. Po absolvování univerzity až do roku 1987 působila jako metodička a inspektorka Ministerstva vysokých škol USSR. V letech 1987-1990 studovala na aspirantuře Ústavu filologie Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka a již v tuto dobu byla zaměstnána na katedře ukrajinského jazyka jako odborná asistentka. Po té, co byla vytvořena katedra dějin ukrajinského jazyka, působila zde. Přednášela fonetiku a fonologii, lexikologii, morfologii a historickou mluvnici ukrajinského jazyka, historii ukrajinského spisovného jazyka a staroslověnštinu. V listopadu roku 2000 obhájila disertační práci Fonetický systém ukrajinského jazyka 17. - počátku 18. století. Na základě této práce ji byla v roce 2001 udělena vědecká
hodnost kandidáta filologických věd v oboru ukrajinský jazyk.
Od roku 2001 po vzniku sekce ukrajinistiky katedry slavistiky působila Natalie
Malinevská na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zprvu jako zahraniční
lektor a pak jako odborný asistent. Přednášela fonetiku a fonologii a lexikologii pro studenty 1. ročníku, morfologii pro studenty 2. ročníku, stylistiku a přehled kultury pro studenty 4. ročníku, uskutečňovala semináře z jazykových cvičení gramatických a konverzačních, praktického nácviku fonetického a ukrajinských reálií, vedla seminární a diplomové
práce. Ve výuce byla důsledná, vyžadovala u studentů splnění požadavků pro udělení zápočtů a úspěšné složení zkoušky z teoretických i praktických disciplín.
Vedle vyučovací praxe věnovala Natalie Malinevská velkou pozornost i vědeckovýzkumné činnosti. Zabývala se zvláště otázkami z oblasti historie ukrajinštiny, především
historické fonologie a morfonologie, dialektologie a jazykové kultury. Výsledky tohoto
zkoumání se odrážejí i v její publikační činnosti, zejména v monografii Fonetický systém
ukrajinského jazyka 17. – poč. 18. stol. a latinská grafika. Olomouc 2005, a také v jejích
vystoupeních na mezinárodních konferencí jak v České republice, tak i v zahraničí. Její
vědecké publikace jsou velkým přínosem nejen pro olomouckou ukrajinistiku, ale i pro
současnou ukrajinistiku a slavistiku.
Natalie Malinevská byla erudovaná lingvistka, vysoce odpovědná a svědomitá vysokoškolská učitelka. Měla ráda studenty a studenti ji měli rádi. Byl to výborný člověk, kolega a kamarád. Zemřela 4. března 2007.
Josef Anderš
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