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n i č i t MijiaHa KywiepH Ha CTopiHKax eMirpaitiiÍHHx BHijaHb". IpoHinHHÍi acneur 4>pefl-
MOBOÍ penpe3eHTauii acoauiaTHBHoro nojis "BÍAHOCHHH BjianH ň rpOMaflHH" y MOBÍ 
yKpaÍHCbKOÍ npecH ocraHHboro fleonwiÍTTJi Aoc/iijoKyBana r. ílHOBCbKa (XapKÍB)". 
P. TpH(|>OHOB (XapKÍB) y flonoBÚu "XapKÍBCbKÍ 3aco6H MacoBoi KOMyHÍKauií npo pe<}>op-
MyBaHiu yicpaiHCbKoro npaBonHcy (npoeKT) HanpnKÍHiii 1990-x - Ha nonaTicy 2000-x pp.: 
Micue 4>peHMOBHX cTpyKTyp y flHCKypci" 3po6nB cnpo6y 3 nosHuifi KormTHBHOi 
jiiHraicraKH y3arajibHHra ň ™noj ior i3yBa™ cyíDKeHHH xapKÍB'iiH npo yKpaíHCMcy MOBy, 
°n npaBonHC Ta ÍÍMOBÍPHÍ 3MÍHH B Hboiuy. 

3acxiyxaHÍ aonomai BÍA3Ha<iajiHC)i ainyanbHicTio TCManiKM, rpyHTOBHHM xapaicrepoM 
TeoperHHHHx iaeň i nojioxceHb Ta TJIHSOKHM aHanÍ30M sanyneHoro iniocTpaTHBHoro MaTe-
piauiy i, HK T a K i , 6e3nepeiH0, BHKJiHKajiH 6araTO 3anHTaHb B yHacHHKÍB i WBaBy AMCKyciio. 
BiapaAHO, IIIO Ha KOHtbepeHuií 3 flonoBiíWMH BHCTynajio 6araTO MOJIOAMX HayKOBuis. 

TeKCTH AonoBiAefi 6yjio BímaHo y sunumi 36ipHHKa CTaTeň 3a3flajreriab no noiaTKy 
CHMno3iyMy (Ucrainika I. Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury. 
Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2004, 406 s.), mo Tanoac cnpHHJio ycniuiHiň 
po6oii KOH(|)epeHuiT. 

TpeTiň OnoMoyubKHH cHMnosiyM yKpaiHicTiB BiipiiueHO npoBecTH 24—26 cepnHH 
2006 pony (AHB. caňT: www.upol.cz/slavistika). 

ňoietp ÁHÓepw 

K nedožitým osmdesátinám docenta Bedřicha Česala 
(4. 10. 1924 - 12. 8. 2004) 

V letních měsících tohoto roku nás zastihla smutná zpráva o smrti docenta katedry 
ruského a francouzského jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 
PhDr. Bedřicha Česala, CSc. Česká jazykovčdná rusistika ztrácí v B. Česalovi jednoho ze 
svých významných odborníků. 

Rodák z Olešné u Nezvěstic působil na plzeňských vysokých školách celé půlstoletí. 
Po studiu na klasickém gymnáziu v Plzni a po studiu latiny a ruštiny na Filozofické fakultě 
Karlovy univerzity v Praze se vrátil do Plzně a Rokycan jako středoškolský profesor 
(v letech 1949-1954) a od r. 1954 spojil svou práci i osud s vysokými školami v Plzni. 
Nejdříve učil na Pedagogické fakultě, kde se podílel na založení a rozvoji rusistiky v Plzni 
a kde později vedl katedru cizích jazyků a literatur (1968-1970). Po nuceném odchodu 
z fakulty působil na katedře cizích jazyků Vysoké školy strojní a elektrotechnické jako 
odborný pracovník (překladatel), sporadicky jako učitel. 

Po rehabilitaci v r. 1990 se vrátil na Pedagogickou fakultu a po habilitaci na Pedago
gické fakultě Karlovy univerzity v r. 1991 byl jmenován docentem. Na Pedagogické fakul
tě Západočeské univerzity přednášel ruskou syntax a stále více se věnoval i svému druhé
mu oboru - latinskému jazyku až do r. 1999, kdy se podrobil náročné operaci. Avšak i poté 
udržoval úzký kontakt s fakultou. Působil ve vědecké radě fakulty, ve státních zkušebních 
komisích a pokračoval ve vědecké práci. 

B. Česal jako vysokoškolský pedagog vychoval stovky učitelů, kteří dodnes vzpomí
nají na jeho náročnost, preciznost, ale zároveň též chápavou shovívavost. Předmětem jeho 
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vědeckého zájmu byla vždy mluvnice současné spisovné ruštiny v konfrontaci s češtinou, 
zejména se zaměřením na syntaktické jevy. Lingvistický pohled se často prolínal 
s aspektem didaktickým. Vydal dvanáct učebních textů (mezi nimi i u nás první Stručný 
mluvnický terminologický slovník rusko-český, Praha, SPN 1957), podílel se na tvorbě tří 
celostátních učebnic pro pedagogické fakulty (Russkij jazyk. Posobije dlja pedagogičes-
kich institutov, Praha, SPN 1962; Ruština v soustavě pozorování a cvičení, Praha, SPN 
1964; Lekcii po sintaksisu sovremennogo russkogo jazyka, Praha, SPN 1971), recenzoval 
středoškolské a vysokoškolské učebnice a skripta. Napsal více než padesát drobnějších 
i rozsáhlejších odborných statí. 

Těžištěm odborného zájmu B . Česala se však stala syntaktická problematika ruského 
infinitivu. Soustředil se na adverbální závislý infinitiv, který byl i tématem jeho kandidát
ské disertační práce Slovesné vazby s infinitivem, obhájené na FF U K v Praze v r. 1968. 
V ní a v dalších statích věnovaných infinitivu (např. K uíívání slovesných vazeb 
s infinitivem v ruštině (Ruský jazyk 1957-1958), K otázce syntaktických synonym ruského 
závislého infinitivu (Sborník PF Plzeň, Jazyk a literatura, 1966), Russkije glagoly, sočeta-
juščijesja s infinitivom (Sborník PF Plzeň 1967) dospívá k výčtu sloves determinovaných 
infinitivem, vymezuje strukturní typy slovesných vazeb s infinitivem, jejich frekvenci 
a předkládá synonymické syntaktické konstrukce. Tyto práce o infinitivu nezapadly a jsou 
i dnes objektem studia a inspirací pro další badatele, kteří se zabývají podobnými tématy 
(např. ukrajinský lingvista V . M . Bricyn uvádí B . Česala v bibliografii své monografie 
z r. 1990). 

Postupně se specializoval na syntax odborného stylu (Desubjektizace sdělení v ruských 
a českých technických textech. Ruský jazyk 1985-1986; O porjadke slov v russkich i češ-
skich techničešskich tekstach. Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, Cizí jazyky 5, 
1996), na interferenci v ruské syntaxi (K syntaktické interferenci rusko-české a česko-
ruské, Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, Cizí jazyky 4, 1992) a v posledním 
desetiletí se věnoval i výuce latinského jazyka na vysoké škole. Výsledkem jeho hlubo
kého odborného zájmu o ruskou syntax i z hlediska didaktického byla třídflná vysokoškol
ská cvičebnice Cvičení z ruské syntaxe I.-III. (I. - Věta jednoduchá, II. - Souvětí, III. - Klíč 
k překladovým cvičením, ZČU v Plzni 1996-1998), určená studentům rusistiky pro práci 
v syntaktických a jazykových seminářích i k samostatnému studiu. Bohatá byla i přednáš
ková činnost B . Česala (zahraniční konference, sympózia). Jako vědecký tajemník poboč
ky Jazykovědného sdružení A V ČR v Plzni se déle než třicet let podílel na pořádání před
nášek pro plzeňské filology. 

Doc. PhDr. Bedřich Česal, C S c , zanechal citelnou stopu v české rusistice. Jeho odbor
né práce budou i nadále sloužit při vzdělávání dalších generací učitelů a vědců. Pro kolegy 
pak zůstane v paměti takovým, jakým byl po celý svůj život: skromný, spolehlivý, čino
rodý a houževnatý. 

Ema Vyčichlová 
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