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Za docentem PhDr. Radko Purmem, CSc. 

Dne 1. října 2006 zemřel po těžké nemoci pan docent PhDr. Radko Purm, CSc, 
jeden z významných odborníků v oblasti lingvodidaktiky a zakladatelů rasistických studií 
v Hradci Králové. 

Docent PhDr. Radko Purm, C S c , se narodil 11. září 1924, po absolvování učitelského 
studia oboru český a ruský jazyk (1945 - 1948) působil dvanáct let na gymnáziu v Dobrušce. 
V roce 1951 obhájil rigorózní práci Gogolův Revizor a jeho překlady do češtiny a získal titul 
PhDr. Od roku 1960 byla jeho pedagogická a vědecká činnost spojena s Pedagogickým 
institutem, později Pedagogickou fakultou v Hradci Králové, nyní Univerzitou Hradec 
Králové, kde stál de facto u zrodu i celého dalšího vývoje katedry ruského jazyka a lite
ratury (dnešní katedry slavistiky), kterou vletech 1966-1969 řídil. Přednášel a vedl 
semináře didaktiky ruského jazyka a lexikologie, publikoval, vystupoval na konferencích 
doma i v zahraničí. 

Kandidátskou disertační práci na téma K základním otázkám lexikálního minima 
obhájil v roce 1968, nicméně následující pohnutá doba československého vývoje značně 
zbrzdila jeho další vědecký růst. Musel odejít z funkce vedoucího katedry, zpočátku nemohl 
být uváděn ani jako autor a spoluautor publikovaných prací. I ve ztížených podmínkách se 
neustále zajímal o aktuální problematiku cizojazyčné výuky a promítal j i do své tvorby 
nové koncepce přípravy učitelů ruského jazyka. Teprve v roce 1982 mohl obhájit habilitační 
práci v oboru teorie vyučování ruskému jazyku a v roce 1990 se ještě před odchodem do 
důchodu vrátil na dva roky do čela katedry. 

Zaměření vědecké práce - od prvních literárně orientovaných statí - se vyvíjelo a domi
nující postavení v něm postupně zaujaly otázky lingvodidaktiky nejen se zřetelem 
k vyučování ruštině, ale i vyučování cizím jazykům vůbec. V jeho statích jsou mj. zpraco
vávány otázky výběru lexikálního materiálu a jeho kritéria. Řadu článků završuje monogra
fie Problematika systému kritérií pro výběr lexikálního minima (1979). Dalším tématem 
řady prací doc. PhDr. Radko Purma, C S c , se stala metodická průprava budoucích učitelů 
ruského jazyka; tento zájem vyústil ve dvojí zpracování učebních textů Typické metodické 
úlohy při vyučování ruštině v základní škole a jejich řešení (1974-75), (1977) a v autorský 
i editorský podíl na přípravě Didaktiky ruského jazyka (1991). Její druhé přepracované 
vydání vyšlo v roce 1997, poslední, významným způsobem přepracované a doplněné pak 
v roce 2003. Třetí oblast vědeckého zájmu doc. PhDr. Radko Purma, C S c , byla věnována 
problematice konstituování a rozvoje teorie učebnice cizího jazyka jakožto vědecké teorie 
a na tomto základě otázkám tvorby moderních učebnic. Odbornou veřejnost seznamoval 
doc. PhDr. Radko Purm, C S c , s výsledky své práce na četných seminářích, konferencích 
a kongresech doma i v zahraničí, jak o tom svědčí bibliografie jeho publikační činnosti 
zahrnující více než 400 statí, článků a recenzí, otištěných v domácích a zahraničních sbor
nících a odborných časopisech. 

Je obtížné na několika řádcích charakterizovat téměř padesát let tvůrčí práce zesnulého. 
Všichni, kdo s ním pracovali, poznali jeho důslednost, preciznost, schopnost řídit pracovní 
kolektiv, koncepční přístup k řešení všech odborných i organizačních problémů. Obtížnost 
vtěsnat do několika řádků celoživotní hodnocení člověka je zvlášť zřetelná u bývalých 
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kolegů, s jejichž pracovištěm bylo těsně spjato více než čtyřicet let jeho právě završeného 
života. 

Pan doc. PhDr. Radko Purm, C S c , již mezi námi není, avšak jeho podíl při prosazo
vání a rozšiřování moderních metod cizojazyčné výuky a zachovávání vysoké úrovně 
rusistického studia (nejen na akademické půdě v Hradci Králové) zůstane v paměti jeho 
studentů a kolegů, kteří na něj budou vzpomínat s uznáním a úctou. 

Jana Ruferová 


