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Děti mívají radost z dárků během roku dvakrát: na narozeniny a na Vánoce. Marie Krčmová
tak šťastné dítě nebyla, neboť se pro sebe netakticky narodila právě na Štědrý den roku 1940
a to v pozoruhodné rodině Josefa Hrabáka, profesora české literatury brněnské univerzity
a člena Pražského lingvistického kroužku. Přes příkoří nešťastně zvoleného dne zrození vyrůstala v klidném prostředí Masarykovy čtvrti obklopena knihami a dobrou společností, což
jí jistě chybějící půlku dárků vynahradilo.
Každý potomek, který proniká na pole, na kterém již působil jeho rodič, je vystaven nebezpečí, že bude brán za „toho mladého/tu mladou“. Tomu naštěstí Marie Krčmová snadno
unikla tak, že její odborné zájmy šly mimo záběr jejího proslulého otce a svou líchu si našla
a obdělávala sama.
Vystudovala na brněnské univerzitě obor čeština a ruština (1962 promována), odborně se
ale pustila na pole bohemistické (ač s častými odbočkami na pole jiných slovanských jazyků). Hned v roce 1962 nastoupila Marie Krčmová studijní pobyt v Ústavu pro jazyk český AV,
od roku 1965 pak tamtéž byla interní aspirantkou, v letech 1969–1970 pak byla v ÚJČ zaměstnána. To bylo součástí jejího odborného růstu, profilovala se totiž v dialektologii, což byla
náplň brněnského pracoviště ÚJČ, v roce 1966 získala titul PhDr. na základě práce Přízvukování předložek na Brněnsku. Nakonec ji ale osud zavál definitivně zpět na rodnou filosofickou fakultu (zaměstnána zde od roku 1970), kde v roce 1972 získala kandidaturu věd v oboru
českého jazyka prací Městská mluva brněnská, tématu se věnovala i dále. Postupem let dosáhla dalších akademických hodností, Marie Krčmová byla jmenována v roce 1988 docentkou,
v roce 1991 habilitována na základě knihy Běžně mluvený jazyk v Brně, která navazovala na její
práci kandidátskou a je dnes považována za klasické a vzorové dílo svého žánru. V roce 1998
byla jmenována profesorkou v oboru český jazyk.
V roce 1995 spolu s profesorem Adolfem Erhartem zakládají zakládají na FF MU nový
Ústav jazykovědy (později Ústav jazykovědy a baltistiky), jehož je první vedoucí. Zde s kolegy postupně akreditují, vedle zděděného doktorského studia indoevropeistiky, i bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia obecné jazykovědy a bakalářský a magisterský
stupeň studia baltistiky. Nejdříve maličký ústav personálně i obsahově vypiplává do životaschopné podoby, pak se však vedení vzdává a soustřeďuje se na vlastní vědeckou tvorbu,
výuku a přátelskou výpomoc mladším univerzitám v Opavě a Ostravě. Hned V roce 2009 byla
profesorka Krčmová oficiálně slavnostně uvedena mezi emeritní profesory v Brně a v roce
2010 i v Ostravě. Jak je vidno z bibliografie, která následuje za tímto životopisem, neznamená to rozhodně, že odkládá tvůrčí a pedagogickou činnost, naopak i nadále učí na Ústavu
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jazykovědy a baltistiky, je členkou oborových komisí či vědeckých rad na několika univerzitách a v Akademii věd a dále vede i doktorandy. Za svou činnost byla také několikrát oceněna,
mimo jiné Zlatou medailí MU. U příležitosti svých šedesátých pátých narozenin jí kolegové
a přátelé připravili narozeninový sborník studií (Hoskovec − Šefčík − Sova: Teorie a empirie: Bichla pro Krčmovó, Brno: Masarykova univerzita 2006).
Vědecká činnost prof. Krčmové pokrývá husté a vlastně souvislé pole od dialektologie
a běžně mluveného jazyka ke stylistice a jazykové kultuře, od fonetiky k sociolingvistice
a od ní zase k dětské řeči, podílela se a podílí se výzkumných projektech a grantech z dějin
bohemistiky, gramatiky češtiny a sociolingvistiky (doplněná aktuální bibliografie je připojena za tento životopis).
Autor těchto řádků za sebe i za celý Ústav jazykovědy a baltistiky přeje paní profesorce
tedy vše nejlepší k nadcházejícím 75. narozeninám. A ano: i pěkného Ježíška!
Ondřej Šefčík
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Zkratky: e = edice, g = glosa, k = knižní publikace, kk = kapitola v knize, m = biograficko-bibliografický medailon, bibliografie, p = překlad, r = recenze, s = studie, článek, sh = slovníkové
heslo; t = rejstřík, u = učební text (skripta), z = zpráva, el = elektronická publikace
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Die Seele Brünns. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2008, s. 142–147. (Překlad
položky 207)
237 (sh) Blažek, Václav; Chloupek, Jan; Jelínek, Milan; Krčmová, Marie; Žaža, Stanislav.
In: Černý, J. – Holeš, J., eds. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008.
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Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, 2010, s. 29–37.
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