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Dne 15. března 2019 nás ve věku 71 let navždy opustila významná česká vysokoškolská pedagožka, lingvodidaktička a autorka učebnic ruského jazyka PhDr. Hana
Žofková, CSc.
Celý profesní život Hany Žofkové byl spjat s Pedagogickou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze. V letech 1966–1970 na ní vystudovala ruský jazyk a historii a po
tříletém působení na základní škole ve Velvarech v roce 1973 začala pracovat jako
asistentka a později jako odborná asistentka se zaměřením na praktická cvičení
a reálie, lexikologii a dějiny Ruska na katedře, která dnes nese název Katedra
rusistiky a lingvodidaktiky. Jejími učiteli a někteří z nich poté i spolupracovníky
byli významní čeští lingvisté a lingvodidaktici, profesoři Leontij Vasiljevič Kopeckij,
Zdeněk F. Oliverius a Stanislav Jelínek, kterých si velmi vážila nejen jako odborníků
a na něž svou pedagogickou i badatelskou činností navazovala. V roce 1976 získala
titul PhDr. a v roce 1987 titul kandidáta věd, po řadu let vykonávala funkci tajemnice
katedry, na níž pracovala až do roku 2018.
Odborné zájmy Hany Žofkové se kromě lexikologie a lingvodidaktické problematiky
praktických cvičení a reálií stále hlouběji zaměřovaly na problematiku teorie a praxe
tvorby učebnic cizích jazyků a profesionalizaci přípravy budoucích učitelů ruského
jazyka. V souvislosti s tím se stala hlavní řešitelkou a spoluřešitelkou několika
úspěšně obhájených grantů a výzkumných úkolů, podílela se na tvorbě školních
osnov a přípravě státní maturity z cizího jazyka.
Teoretické poznatky Hana Žofková vždy úzce spojovala s jejich praktickým využitím.
To se projevilo jak v její pedagogické a bohaté publikační činnosti, tak v tvorbě učebnic
ruského jazyka pro střední a základní školy. Té se spolu s autorským kolektivem
(S. Jelínek, R. Hříbková, J. Folprechtová, L. F. Alexejevová) věnovala od poloviny 90. let
minulého století, kdy vznikla naléhavá potřeba učebnic nového typu, až do posledních
dní svého života. Výsledkem byl zpočátku třídílný a v druhé verzi pětidílný učební
soubor pro střední a jazykové školy Raduga a Raduga po-novomu, který je v současné
době pod názvem Raduga plus znovu přepracováván. Na nové podobě Hana Žofková
ještě začala pracovat, ale už ji bohužel nemohla dovést do konce. Na základě žádosti
MŠMT a z pověření tehdejší vedoucí katedry vznikl pod vedením Hany Žofkové také
šestidílný učební soubor Pojechali určený pro výuku ruštiny jako druhého cizího
jazyka na ZŠ, na kterém spolupracovala s velmi zkušenou a kreativní učitelkou Klaudií
Eibenovou a členy katedry rusistiky Zuzanou Liptákovou a Jaroslavem Šarochem. Lze
tedy říci, že odborně i časově velmi náročné a někdy nedoceňované tvorbě učebnic
věnovala Hana Žofková dvacet pět nejproduktivnějších let svého života.
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Kromě učebnic byla doktorka Žofková také autorkou vysokoškolských skript
(Cvičení a úlohy z ruského pravopisu I, II – PedF UK 1995, 2013, Cvičení a úlohy
z lexikologie ruského jazyka – PedF UK 1993), spoluautorkou rusko-českých slovníků
(Obrázkový rusko-český slovník, Fraus 1997) a konverzačních příruček (Rusko-česká
konverzace, Leda 2003, pod názvem Ruština ihned k použití – jazykový aktivátor vyšlo
v r. 2013).
Rozsáhlá byla publikační činnost paní doktorky Žofkové a s ní spojená vystoupení
na domácích a zahraničních mezinárodních konferencích a kongresech (Moskva,
Petrohrad, Poznaň, Krakov, Varna, Pécs, Lipsko, Dortmund, Bratislava, Nitra) a bohatá
přednášková činnost pro učitele v celé České republice.
Doktorka Žofková měla vždy na mysli i budoucnost oboru. Mnoho času a péče
věnovala svým doktorandům, které vždy dovedla k úspěšné obhajobě.
Hana Žofková navždy zůstane v paměti kolegů, s kterými prožívala plodná, ale
i složitá léta, jimiž procházela katedra, a několika generací studentů, kterým 45 let na
Pedagogické fakultě neúnavně a nezištně předávala své znalosti a zkušenosti.
Čest její památce!
Radka Hříbková
Toto dílo lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY-SA 4.0 International (<https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>). Uvedené se nevztahuje na díla či prvky (např. obrazovou
či fotografickou dokumentaci), které jsou v díle užity na základě smluvní licence nebo výjimky či omezení
příslušných práv.
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