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Jubileum Evy Doleželové 
 
V červnu 2014 se dožila významného životního jubilea docentka PaedDr. Eva Dole-

želová, CSc. Rodačka z Olšan na Vyškovsku studovala na Vysoké škole ruského jazyka 
a literatury v Praze ruštinu a češtinu. Po studiích působila jako asistentka na katedrách 
jazyků Filozofické fakulty UPJŠ v Prešově a na Vojenské akademii v Brně. Od roku 1978 
pracovala na brněnské pedagogické fakultě. Titul PaedDr. získala na Pedagogické fakultě 
UP v Olomouci, v roce 1987 obhájila CSc. a v roce 1993 byla jmenována docentkou. V le-
tech 1989 až 1998 vedla Katedru ruského jazyka a literatury brněnské pedagogické fakul-
ty. V roce 2000 odešla do důchodu, ale s mateřskou katedrou zůstávala v kontaktu. Přes-
tože prodělala závažné zdravotní komplikace, v roce 2012 znovu nastoupila na katedru, 
kde působí dodnes a věnuje se přednáškám z morfologie a seminářům z ruské gramatiky. 

Ve své odborné činnosti se docentka Doleželová zaměřovala zejména na lingvistické 
problémy teorie vyučování jazyků. Zabývala se především otázkami spontánního 
mluveného projevu v cizím jazyce, lingvodidaktickými problémy výuky ruského jazyka na 
vysoké škole, metodickou a jazykovou připraveností budoucích rusistů. Zúčastnila se 
aktivně řady domácích i mezinárodních rusistických seminářů a konferencí i kongresů 
MAPRJAL. Byla členkou vědeckých týmů, zkoumajících osvojování ruského lexika čes-
kými žáky a výukou ruštiny na základních školách. Danými tématy se zaobírala též v čet-
ných příspěvcích v odborném tisku, rusistických sbornících a skriptech. 

Docentka Eva Doleželová byla nekompromisní a náročná k sobě i k ostatním členům 
katedry. Přesto (nebo právě proto) byla nejen svými kolegy, ale také studenty velmi oblí-
bená. I v současnosti je plna elánu, optimismu a energie, které čerpá i z pobytu v milova-
ných Olšanech, ze zahrádky, lesa a chovaného zvířectva. Přejeme jí, aby si svůj pozitivní 
vztah k životu zachovala co nejdéle a předávala ho svým spolupracovníkům a přátelům. 

 
Jarmila Krystýnková 

 


