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Sborník k životnímu jublieu Marie bořek-Dohalské je 
určený těm, kteří se chtějí na zvukovou matérii řeči podívat 
z různých úhlů. Fonologii reprezentuje příspěvek Tomáše 
Dubědy, Jaroslav Štichauer se věnuje historické výslovnosti, 
pavel Štichauer míří od fonologie k morfologii. podobně 
Jiří Jančík představuje přesah fonetické percepce k vyšším 
jazykovým rovinám, k morfologii a k lexikologii. Fonetika 
francouzštiny a hudební vnímání se stýkají v příspěvku Sylvy 
novákové. V příspěvku ivany Čeňkové se spojuje výuka, 
technika a tlumočení. kolegy z dlouhodobé spolupráce 
univerzitní zastupuje Stanislav Štech, Jan Županič a Tomáš 
Cajthaml. nechybí ani zástupci technického směru 
fonetických aplikací: robert Vích a Jana Tučková tématem 
svých příspěvků a Zdeněk Smékal svou osobností. Jeho 
příspěvek zároveň představuje vítaný můstek k celoživotní 
lásce prof. Dohalské, k hudbě, jejímž bytostným zástupcem 
v tomto sborníku je Miloš Černý. pevné sepětí prof. Dohalské 
s frankofonním, resp. pařížským univerzitním prostředím 
reprezentují příspěvky tří nejbližších kolegů, Georgese 
boulakii, philippa Martina a Jeana-Yvese Dommerguese.  
po poetickém preludiu Františka novotného následuje text, 
který představuje jubilantku: jeho autorem je Jan kořenský, 
který s prof. Dohalskou vedl korespondenčně, telefonicky 
a pak i osobně rozhovor na různá témata. Závěr sborníku  
pak tvoří hříčka plná aluzí na společnou práci, jejímž  
autorem je Jan raab.
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PŘEDMLUVA

V září 2017 slaví životní jubileum prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc. 
Je to osobnost vpravdě univerzální. Svou univerzitní cestu započala nejspíš 
ještě prenatálně. Estetika dramatického umění, jejímž autorem je její dědeček, 
prof. Otakar Zich, je dodnes elementární literaturou pro studenty bohemis-
tiky i teatrologie. Dalším profesorem toho jména byl tatínek prof. Dohalské. 
Prof. Otakar Zich ml. vybudoval na pražské Filozofické fakultě katedru logiky. 
Zdá se tedy zcela přirozené, že s Univerzitou Karlovou, na dlouhá léta s její Filo-
zofickou fakultou, spojila své tvůrčí a vědecké úsilí také jejich vnučka a dcera.

Rodinné okolnosti ji spájí s hudbou v osobě jejího druhého dědečka Kar-
la Moravce, člena Šefčíkova kvarteta, a neopominutelně také v osobě jejího 
bratra Karla Zicha.

Uměním hudebním či divadelním se prof. Dohalská zabývala sice se-
riózně a s  láskou, avšak nikoli profesionálně. Životním osudem se jí stalo 
prostředí akademické: od roku 1955, kdy nastoupila ke studiu Filologické fa-
kulty UK, univerzitu v podstatě neopustila: Pedagogický institut, předchůdce 
Pedagogické fakulty, posléze Pedagogická fakulta a pak Filozofická fakulta, 
konkrétně fonetické pracoviště, posléze osamostatněné jako Fonetický ústav. 
Ostatně fonetické zájmy představují středobod akademické dráhy prof. 
Dohalské. Tato vysoce koherentní profesní trajektorie byla zpestřena několi-
kaletou činností ve Fonetické laboratoři ÚJČ ČSAV. Do Akademie věd se prof. 
Dohalská později vrátila v rámci externí, leč velmi intenzivní a dlouholeté 
spolupráce na zkvalitňování syntézy řeči s Ústavem fotoniky a elektroniky, 
čímž opět sledovala stopy svého tatínka, který byl jedním z prvních průkop-
níků kybernetiky u nás. Vedení české sekce lycea v Saint-Germain-en-Laye 
bylo krátkodobou, ale nenahraditelnou a nesmazatelnou zkušeností v peda-
gogické dráze prof. Dohalské.

A mezitím vším Univerzita Karlova jako zastřešující aktivita. Intenzivní 
činnost v Ediční komisi Senátu UK, dlouholeté členství v Akademickém se-
nátu UK, členství ve vědeckých radách Filozofické a Pedagogické fakulty UK 
a Fakulty sociálních věd UK a rovněž dlouholeté (dnes emeritní) členství ve 
Vědecké radě UK – to všechno jsou aktivity, jimiž se prof. Dohalská zapsala do 
chodu univerzitního organismu. 

Několik lidí, vesměs právě z  univerzitního okruhu prof. Dohalské, se 
rozhodlo oslavit tuto událost a vyjádřit svou náklonnost, úctu, radost a často 
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i vděk způsobem, jenž je akademikům vlastní: napsat knihu. Naštěstí jen jed-
nu dohromady, tedy sborník k narozeninám prof. Dohalské, nebo, jak se také 
pěkně česky říká, festschrift.

Rozmanité zájmy oslavenkyně se zrcadlí v tematické různorodosti pří-
spěvků. Všechny příspěvky se ale točí kolem jazyka, řeči, komunikace, zvuků. 
To je těžiště profesního i soukromého zájmu prof. Dohalské.

Projednou jsme uvolnili pravidla akademického publikování, dovolili 
jsme si lehkost, nevážnost a nadsázku.

Sborník vydáváme s laskavou podporou Pedagogické fakulty UK a Nakla-
datelství Karolinum. Je určený těm, kteří se chtějí na zvukovou matérii řeči 
podívat z různých úhlů. Jsem velmi ráda, že do sborníku přispěly osobnosti, 
které svými profesemi vlastně naznačují interdisciplinární přesahy obo-
ru profesorky Dohalské: fonologii reprezentuje příspěvek Tomáše Dubědy, 
Jaroslav Štichauer se věnuje historické výslovnosti, Pavel Štichauer míří 
od fonologie k morfologii. Podobně Jiří Jančík představuje přesah fonetické 
percepce k vyšším jazykovým rovinám, k morfologii a k lexikologii. Foneti-
ka francouzštiny a hudební vnímání se stýkají v příspěvku Sylvy Novákové. 
V příspěvku Ivany Čeňkové se spojuje výuka, technika a tlumočení. Kolegy 
z dlouhodobé spolupráce univerzitní zastupuje Stanislav Štech, Jan Županič 
a Tomáš Cajthaml. Nechybí ani zástupci technického směru fonetických apli-
kací: Robert Vích a Jana Tučková tématem svých příspěvků a Zdeněk Smékal 
svou osobností. Jeho příspěvek zároveň představuje vítaný můstek k celo-
životní lásce prof. Dohalské, k hudbě, jejímž bytostným zástupcem v tomto 
sborníku je Miloš Černý. Pevné sepětí prof. Dohalské s frankofonním, resp. 
pařížským univerzitním prostředím reprezentují příspěvky tří nejbližších 
kolegů, Georgese Boulakii, Philippa Martina a Jeana-Yvese Dommerguese.

Po poetickém preludiu z pera Františka Novotného následuje text, který 
představuje jubilantku: jeho autorem je Jan Kořenský, který s prof. Dohalskou 
vedl korespondenčně, telefonicky a pak i osobně rozhovor na různá témata. 
Závěr sborníku pak tvoří hříčka plná aluzí na společnou práci, jejímž auto-
rem je Jan Raab.



OŤULA
FRaNTIŠeK NOvOTNÝ

Z hrstečky písmen
 hned rozeseje slova
Z brázdy slov sklízí
 bohaté snopy vět
Do jejich zrnek
 vždy myšlenku též schová
A do jediné tečky
 se vejde celý svět

Mlýny úst melou hlásky
 pomlčky, samohlásky
Oblaka smyslů plynou
 v Seině i ve Vltavě
Mnozí by dali „majlant“
 za vymlácené klásky
Co v srdci nenajdou
 však těžko najdou v hlavě

To všechno vyrostlo
 v zahrádce vděčných let
Kvetly v ní úsměvy
 a někdy také slzy
Z holubů lidských skutků
 se dobrý vrací zpět
A křehké dědictví
 se stává pevnou tvrzí
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Vůně všech vzpomínek
 si okouzleně vzdychla 
Je totiž modlitbou
 svatých i bezbožníků
Ta melodie času
 hned largo – hned zas rychlá 
Zní v oušku šálku čaje
 z bylinek vděčných díků

Oťule František



TROCHA POPOVÍDÁNÍ
JaN KOřeNSKÝ

S tvými přáteli (ke kterým se také počítám) jsme se dohodli, že s tebou udělám roz-
hovor. Známe se od šedesátých let, od našich společných začátků v Ústavu pro jazyk 
český, i když ty jsi, pokud vím, byla vždy ve fonetice a já v gramatice, třebaže se 
názvy tohoto útvaru v čase různě proměňovaly.
Moc ráda si trochu popovídám a třeba i zavzpomínám, myslím, že za tu dobu, 
co se známe, na „trochu popovídání“ o nejrůznějších věcech máme nárok.

Vlastně jsme se dohodli, že udělám rozhovor s Oťkou, zdůrazňuji s Oťkou, ačkoli 
bych mohl – možná, že spíše měl – udělat rozhovor s prof. PhDr. Marií Bořek-Dohal-
skou, DrSc., rozenou Zichovou. Přesněji řečeno bude zcela na místě udělat rozhovor 
s oběma, takže vlastně jde jen o směr rozhovoru: jestli od prof. Dohalské k Oťce nebo 
od Oťky k prof. Dohalské. Mimochodem – jak ta Oťka vlastně vznikla? 
Povídání bude rozhodně s Oťkou! – každý z mých nejbližších, ale i vzdále-
nějších, ví, že se jmenuji Marie, ale nikdo mi tak skoro nikdy neříkal, jen 
„neinformovaní“. Jak Oťka vznikla – velmi prostě – v Zichovic rodině, kde byli 
všichni Otakarové, se očekával kluk, to se nepovedlo, a tak po Marii (Marie 
byla babička Zichová) jsem křtěná Ota – nikoli Otýlie či Otakara – naprosto 
jednoznačně se začalo hned „pracovat“ s tou Otou – tak Oťka a podobně. Paní 
profesorku bych rozhodně odložila stranou, aby se nám sem nepletla.

Ptát se, co tě přivedlo k vědě vůbec, lingvistice a fonetice zvlášť, je v tvém případě 
zbytečné, tvým otcem je prof. O. Zich (přiznám se, že jsem pana profesora měl velmi 
rád, byl ochoten na požádání číst mé práce, rád jsem ho v  těchto souvislostech 
citoval, občas jsme se setkali při posuzování disertačních prací), vaše širší rodina 
pozůstávala z osobností vědy, kultury, umění – mohli bychom ostatně jít do podrob-
ností. V nějaké chvíli jsi tedy ve svém vnitřním světě a v kulisách světů vnějších 
dospěla k rozhodnutí studovat filologii na Filozofické fakultě v Praze. Předcházely 
tomu nějaké jiné plány a představy?
S „kulisami vnějších světů“ jsi to trefil skoro přesně. Pohybovala jsem se od 
dětství především v muzikantském prostředí, ale dál přišlo pochopitelně diva-
dlo, literatura a řada zajímavých témat podle toho, kdo k nám stále přicházel. 
Kdybych si měla nekriticky vybírat, byla by to jednoznačně muzika – klavír, 
zpěv, ale věděla jsem, že „kumšt“ se musí dělat víc než stoprocentně – a navíc, 
tréma, kterou jsem od dětství měla – a mám dosud! – by nebyla právě tím 
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vhodným partnerem pro veřejné vystupování. Až do maturity jsem měla 
také výborné učitelky chemie – a tak když ne muzika, byla by mne chemie 
lákala – tehdy táta prohlásil, že chemie ano, ale jsem-li si vědoma toho, že je 
tam důležitá také brilantní matematika? Proti matematice jsem nic neměla, 
ale „brilantní“ jsem nebyla. Tak zpět ke „zvukům“ – a co by jim bylo nejbližší? 
Byla jsem prý na jazyky už v dětství celkem šikovná, ale zároveň jsem byla 
velký lajdák, když jsem se měla učit slovíčka či gramatiku – ovšem co jsem 
mohla odposlouchat, to bylo celkem asi v pořádku. Po malém bilancování jsem 
se rozhodla, možná i pod vlivem pratety Palečkové, sestry babičky Zichové, 
pro francouzštinu. Odkázala mi bohatou knihovnu francouzské beletrie, 
učebnic, ale už tehdy i nahrávek „učebnicové“ i „divadelní“ francouzštiny na 
krásných starých deskách. Byla bych chtěla studovat možná ještě spíš španěl-
štinu, uměla jsem ji celkem slušně, ale v r. 1955 nebyla na fakultě otevřená.

Nikdy jsi toho svého rozhodnutí nelitovala?
Ptáš se, byl-li to rozhodnutí definitivní a dobré? – určitě – bylo vlastně brzy 
definitivní díky skvělým učitelům, kteří měli rozhodující vliv na všechno, co 
jsem dál dělala, ať už od r. 1960 jako kantor či později ve výzkumu. Prof. Hála 
mi dal nejlepší základy pro pochopení „tajů“ zvukové stavby francouzštiny 
(diplomku jsem u Hály dělala z francouzské herecké výslovnosti, nahrávky 
Cyrana, Bourgeois Gentilhomme...), ale tehdy už vlastně začaly pomalu vzni-
kat moje vazby k Francii. Prof. Hála mne brzy poslal za prof. Hussonem do 
Paříže – a tam už jsem se rychle rozkoukala ve Fonetickém ústavu, chodila 
jsem na přednášky a semináře dalších profesorů atd. 

Neméně výrazný vliv na to, že jsem snad brzy pochopila, jak se dívat na 
odlišnou zvukovou stavbu mateřštiny a dalších jazyků, měl prof. Rompor-
tl, který byl nejen vlídný, noblesní a důsledný kantor, ale i milovník hudby, 
zvláště komorní, a tak jsem byla znovu, z jiného úhlu, v blízkém prostředí. 
Vedle této mimořádné dvojice učitelů musím ještě zmínit prof. Karla Ohne-
sorga, který byl francouzštinář a latinář. Jeho mimořádných znalostí latiny 
jsem bohužel nemohla využít, na gymnáziu jsem měla povinnou deskriptiv-
ní geometrii čtyři hodiny týdně, ale i tento předmět jsem měla vlastně ráda, 
a dokonce mi pomohl v poněkud „krizové situaci“. To možná není na závadu 
i zmínit: byla jsem asi na 26. místě v pořadí pro vydávání monografií v tehdej-
ším univerzitním nakladatelství (r. 1974, vydáno 1977) – a já jsem měla ve své 
monografii o spektrální analýze francouzských vokálů hodně grafů a tabulek 
(počítače pochopitelně nebyly!) – a tak jsem požádala přítelkyni z VŠCHT, zda 
by mi jejich grafička mohla grafy a tabulky udělat – na francouzskou verzi 
rukopisu k odevzdání jsem měla šest týdnů – 240 stránek – a prof. Romportl 
mne upozornil, že nestihnu-li to, knížka nebude vydána. Grafička z VŠCHT 
prohlásila, že v takovém termínu to není schopna stihnout, tak jsem francouz-
sky psaný text – s laskavou vstřícností přítelkyně Anne-Marie Ducreux, která 
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již žila v Praze a po desítkách stran mi rukopis korigovala – stihla odevzdat 
kompletní včetně tabulek a grafů včas i díky povinné deskriptivní geometrii.

Ale vraťme se k prof. Ohnesorgovi – za ním jsem pak jezdila do Brna, 
abych poznala jeho způsob výuky francouzské fonetiky – i historické foneti-
ky. Profesor Ohnesorg mi také relativně brzy přímo nařídil, že musím napsat 
alespoň skripta fonetiky francouzštiny z poněkud nového pohledu, ta jeho 
prý „už jsou zastaralá“ – a byl tak laskav, že mi prohlížel i rukopis před ode-
vzdáním, tehdy se skripta tiskla přímo z předlohy psané na psacím stroji. To 
snad jen k nejbližším úžasným učitelům. 

Už jsi připomenula svůj vztah k Francii. Pochopitelně, že to souvisí s  tvojí pro-
fesní orientací, ale touto motivací se to nepochybně nevyčerpává. Patřilo toto 
nasměrování k rodinné tradici – ostatně už jsi zmínila pratetu Palečkovou, nebo 
to navazovalo spíše na obdobnou zaměřenost tvých učitelů (nejen prof. Hály, ale 
i prof. Milana Romportla, kterého mimochodem i já považuji za svého učitele, nikoli 
však ve fonetice, ale v umění dělat to, čemu se vznešeně říká vědecko-organizační 
činnost, s nadhledem, s noblesou a hlavně úspěšně a ve prospěch našich vědních 
oborů)? 
Jak už jsem poznamenala, vliv profesora Romportla na všechno, co jsem dál ve 
svém oboru dělala, byl nezaměnitelný. Byla jsem francouzštinář, ale Romportl 
chtěl, abych se seznámila blíž i s fonetikou španělštiny, věděl, že jsem tento 
jazyk původně chtěla studovat. To jsem nikdy už nestihla splnit, ale pocho-
pení prof. Romportla pro veškeré profesionální vazby na Francii, které jsem 
„zdědila“ po profesoru Hálovi, bylo mimořádné – a pokud to bylo možné, vždy 
nějak vymyslel, abych se do Francie alespoň na krátkou dobu dostala. 

První návštěva Francie se odehrála ještě za studia, díky stipendiu 
UNESCO, které jsme dostali všichni v létě 1959 (po 4. roku studia – bylo nás 
pět v ročníku). Royan, La Rochelle – a pochopitelně hlavně Paříž mne přivedla 
ještě o hezký kus dál v nadšení pro Francii i pro francouzskou fonetiku, diva-
dlo, umění. Po návratu do Prahy jsem si jen zoufale přála, abych se tam ještě 
alespoň jednou mohla podívat. Chvíli to trvalo, ale v r. 1968–69 jsem tam učila 
celý školní rok – pak zase hodně dlouhých let bez Paříže, jen s nahrávkami, 
které jsem do omrzení poslouchala a opakovala se studenty, kteří dodnes 
vzpomínají, a konečně – od konce listopadu 1989 dopisy a telefony (maily 
nebyly) francouzských kolegů, abych hned přijela do Paříže. – Jak ráda! Byla 
jsem vyzvána několikrát od r. 1996 k hostování na Université Paris 7, postupně 
jsme se dostali k společnému výzkumu – a hlavně, měla jsem možnost posílat 
do jejich fonetické „labo“ své studenty – pak brzy doktorandy. Začínala se 
tehdy ve vzájemné smlouvě mezi Karlovou univerzitou a Université Paris 7 
otevírat možnost realizací tzv. „doctorat en cotutelle“, mohla jsem tak vyslat 
na dlouhodobé studijní pobyty své výborné mladé asistenty a začala se roz-
víjet rozsáhlá spolupráce, která trvá dodnes. – Když to tak počítám, prožila 
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jsem ve Francii nejen jeden školní rok jako kantor, ale pak „po kouskách“, 
při dlouhodobých pozváních k přednáškám, při výzkumu, během konferencí 
a pracovních diskusí, celkem dohromady skoro tři roky života – a to člověka 
musí nutně poznamenat – postupně se z toho stává téměř „závislost“. Musím 
se přiznat, že touto „závislostí“ – láskou k Paříži – jsem nakazila nejdřív Karla, 
brzy pak manžela, syna Vaška a před šesti lety už i vnuka Vojtíka. 

Vedle „celoživotní kantořiny“ ses – jak je už z předcházejícího patrné – věnovala 
výzkumu, a to nesporně způsobem vysloveně průkopnickým.
O  výzkumu si ráda popovídám  – první roky to byla částečně i  náhražka 
Francie, když byla Francie „daleko“. Kontakty, které jsem v různých odvět-
vích výzkumu navázala, byly pro mne skutečně jako zjevení – netušila jsem, 
kam mne všude fonetika může přivést. Například výzkum srozumitelnosti 
v pracovním prostředí nejrůznějšího typu (dostala jsem se úplně blízko dávné 
lásce – „mašinkám“, když jsme zkoumali srozumitelnost hlášení na nákla-
dovém nádraží, v nádražním, ale i městském a letištním dispečinku – pak 
i v dolech, hutích aj.). Byla jsem překvapená, jak nás všude přijímali neuvě-
řitelně vstřícně a naše „zkoumání“ bylo zřejmě důležité i pro naše partnery. 
Techniku měli neskutečně zastaralou, na jednom důležitém nákladovém 
nádraží např. to byly aparatury z konce 30. let 20. století (jak konstatovali v r. 
1978 naši techničtí spolupracovníci) – a často tam docházelo i k úrazům pro 
naprosto nedostatečnou kvalitu komunikace. Říkám, že „nás“ všude dobře 
přijímali – to je další pozitivum tohoto období – výzkum zajímal i studenty 
sociologie v čele s prof. Petruskem víc než filology, pochopitelně to nebylo 
možné také bez psychologů (např. bez prof. Janouška) a jiných.

Mimochodem tvůj bratr Karel, který je stále nejen znám, ale především milován 
jako zpěvák, byl vystudovaný sociolog –
Karel studoval estetiku a sociologii a profesora Petruska měl od začátku 
v upřímné úctě. To jsem ale ještě netušila, že náš společný výzkum bude 
tak zábavný – a snad, jak jsme viděli, opravdu užitečný. Např. měření sro-
zumitelnosti v nádražních halách bylo přímo dobrodružství – a těch hal 
byla celá řada – snad i dnešní lepší srozumitelnost informačních hlášení 
na některých nádražích, mnohdy tzv. „umělá, ale jasná“, byla inspirována 
našimi aktivitami.

I z toho, co jsi teď řekla, je zřejmé, že se nacházíme v období interdisciplinárních 
kontaktů, což má mnoho předností – přesněji řečeno je to nezbytné, chceme-li se 
o našem tradičním předmětu zkoumání, tj. řečové činnosti a jejích předpokladech, 
něco nového a podstatného dovědět – ale také mnoho úskalí, možná i rizik. V každém 
případě kritériem interdisciplinární úspěšnosti badatele je nesporně kladný ohlas 
u těch, kteří představují a reprezentují ony obory a disciplíny, se kterými lingvisté 
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vstupují do kooperačních vztahů. V tvém případě jde o široké spektrum disciplín 
uměnovědných, ale i technických, máš v tomto směru mnoho zkušeností – řekni ještě 
něco o tom – 
Spektrum spolupráce, souvislostí, návazností atd. se ještě značně rozšířilo 
počátkem 90. let, kdy jsem byla požádána dr. Víchem z tehdejšího Ústavu 
radiotechniky a elektroniky AV ČR, abych se připojila se svými studenty, 
později asistenty, k výzkumu počítačové řeči – zlepšování prozodické při-
jatelnosti počítačového řečového signálu. To byla práce nadmíru zajímavá, 
náročná, každý rok bylo několik mezinárodních pracovních zasedání 
programů evropské spolupráce COST, další konference a kongresy, které při-
nášely nová poznání, poučení i zdravá srovnání. Bylo možné se pohybovat ve 
výrazně různorodém, značně kvalitním mezinárodním prostředí. Pro mne 
bylo na začátku nejhorší překonat ostych před elektroakustiky a informa-
tiky, opravdu skvělými specialisty, s kterými jsem musela najít společnou 
řeč a domluvit se o prozodických a fonostylistických problémech. Navíc byla 
jednacím jazykem angličtina – a to nebyla pro mne právě výhoda – trochu 
strachu mne zbavil jeden člen našeho společného týmu, rodilý Angličan, 
fonetik, žijící třicet let v Aix-en-Provence. Uklidnil mne, že případné pro-
blémy v diskusích pomůže tlumočit. Na všechna setkání, z kterých jsem měla 
tehdy pochopitelně často trému, dnes tak ráda vzpomínám a musím připo-
menout, že už tehdy byli vydatnou pomocí moji doktorandi, Jana Mejvaldová 
a Tomáš Duběda, kteří úspěšně plnili své „cotutellské“ doktorandské povin-
nosti v Praze, v Paříži – a brzy i v tomto novém mezinárodním výzkumu. 

Vraťme se opět k  rodinnému prostředí, tentokrát mám na mysli tvou vlastní 
rodinu – manžel, syn, vnuci – 
Měla jsem štěstí, že jsem si vzala Vaška, byl jednotkou porozumění, tolerance, 
vtipu – a byl naprosto nenápadnou, ale důkladnou oporou doslova ve všem 
a za všech okolností. Všechno, co bylo spojeno s fakultou i výzkumem, pova-
žoval za samozřejmé – a já brzy jeho koně také. Nebylo to tak, že bychom se 
s Vaškem a jeho rodinou neznali, přátelství našich rodin sahá prokazatelně 
do 70. let devatenáctého století – to byli prapradědečkové a praprababičky, 
kteří už tehdy byli velcí přátelé – a my s Vaškem jsme byli jako děti na prázd-
ninách na České Kubici v létě 1946 a 1947. To jsme pochopitelně ale netušili, 
že se jednou takto sejdeme, ale do chvíle, než mne Karel doslova dostrkal do 
Chuchle na dostihy, abych viděla Vaška závodit, jsem věděla jen to, že kůň má 
čtyři nohy. Brzy jsem pak přepisovala na psacím stroji zcela samozřejmě řadu 
let Vaškovy články o koních – on se mi do fonetiky „nepletl“. Vzácná shoda 
byla také ve veškerých činnostech, které jsme provozovali i s naším „malým“ 
Vašíkem – hodně času jsme trávili společně nejen na dostizích, ale také asi 
od Vašíkových osmi let na tenisu – tréninky, turnaje, zejména v západních 
Čechách, blízko Babylonu  – kde jsme se s  Vaškem poznali  – a  dnes je to 
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o prázdninách nejoblíbenější místo i mých vnoučků. V tenisu zatím vydatně 
pokračuje Vojtík (13 let), František (7 let) spíš obdivuje přírodu a maluje.

Vraťme se – tentokrát v rodinné souvislosti – k bratru Karlovi – 
Mezi Vaškem a Karlem bylo naprosto ojedinělé přátelství, doslova až do smrti. 
V létě 2004 odešli 24 dní po sobě. – Tehdy toho bylo trochu mnoho – a tak mne 
zaskočilo bezprostřední pozvání Ivana Klánského na chopinovský festival 
2004 do Mariánek, kde jsme se o rok dříve všichni scházeli. Karel, o kterém 
každý ví, že byl zpěvák, ale málokdo, že byl sociolog a estetik, byl ve výboru 
Společnosti Fryderyka Chopina a doslova žil celou báječnou atmosférou kon-
certů a setkání. Přijela jsem ráda, ale nezůstalo jen u toho, Ivan Klánský mi 
nabídl, abych šla do výboru společnosti – a když jsem mu odpověděla, že asi 
ví, že jsem filolog, ne klavírista, pravil, že to ví – a že když tam už není Karel, 
tak abych mezi ně přišla já. Byl to pro mne hodně důležitý okamžik v životě 
a nikdy za to nemohu dost děkovat, protože jsem se mohla v době, která pro 
mne byla velmi těžká, úplně jinak dostat po létech znovu k báječné muzice 
a k neméně báječným přátelům. 

Jsme v  současnosti drceni reklamami v  širokém slova smyslu a  všech možných 
a hlavně nemožných podob, které nás kategoricky učí žít a nehodlají nám trpět 
jakoukoli snahu se z jejích vlivů vymanit. V poslední době jsem si zvláště oblíbil 
jednu „moudrost“. Velí nám Nepracujte – žijte! Chtěla by ses k tomu vyjádřit? 
Říkáš, „moudrost“, která nám velí „Nepracujte – žijte!“: to je můj věčný pro-
blém – já jsem asi skutečně ve své podstatě „flink“ – nejlepší by bylo chodit 
v lesích pod Čerchovem, Paříží – či se šplouchat na Krétě. – ALE: byla jsem 
od dětství vedena k tomu, že si napřed musím všechno „oddělat“ a pak ať 
si jdu třeba na volejbal (to bývalo až k večeru, když vůbec...) – a asi mne 
to poznamenalo na celý život. Pořád se těším, že „až to udělám“, budu mít 
„volno“. – Volnost nutně potřebuji, většinou se to moc nedaří – ale trochu času 
na poslouchání muziky musím stále častěji hledat a získávat, bez volnosti 
a muziky to zkrátka nejde, to je medicína.

Tak v  tom se, Oťko, stoprocentně shodneme  – Tak jsme si něco málo pověděli 
a zavzpomínali, ono by se těch témat a zajímavostí pochopitelně našlo ještě mnohem 
víc, ostatně důležitější je vždy přítomnost a hlavně budoucnost. Co máš v plánu, na 
co se těšíš, z čeho máš radost?
Asi před devíti lety jsem měla v plánu jít definitivně do důchodu, ale moje 
bývalá „žákyňka“ ze Saint-Germain-en-Laye (to byl ten školní rok 1968–69, 
kdy jsem ve Francii učila) Renáta Listíková – toho času vedoucí katedry fran-
couzského jazyka a literatury – mne v tu dobu oslovila, abych zakotvila na 
jejich katedře, tedy na Pedagogické fakultě UK. Pachatel se vrací na místo 
činu, začínala jsem tam učit, jako externistka, hned po absolvování fakulty – 
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a ráda jsem se po několika desítkách let vrátila. Kolegialita a porozumění je 
ze všech stran skvělé, se studenty, věřím, si také stále ještě rozumím. A tak 
kombinuji tuto činnost spolu s dalšími milými univerzitními povinnostmi 
s pravidelnou péčí o své vnoučky. Vojtu vozím několikrát týdně na tenisové 
tréninky i zápasy – a sedmiletý František je neméně bezvadný, vtipný par-
ťák. Nemohu si přát nic jiného, než abych ještě nějakou chvíli mohla všechno 
s láskou ve zdraví zvládat.



POTKÁVÁNÍ S MARIÍ OŤKOU DOHALSKOU 
STaNISlav ŠTech

Jen výjimečně člověk v životě potká osobu, u níž má pocit, že se nemění svým 
vzhledem, vitalitou, zájmem o druhé… Pro mě je takovým člověkem Oťka. 

Poprvé jsem její jméno zaslechl někdy v letech 1973/74 ve zmínkách své 
manželky, tehdy studentky francouzštiny. Učila ji fonetiku. Vlastně takto 
zprostředkovaně jsem se dozvěděl o tom, že byla na konci 60. let lektorkou 
v dívčí československé sekci lycea v Saint-Germain-en-Laye. To jsem si ji 
zapamatoval poprvé, protože jsem se právě vrátil jako čerstvý absolvent 
chlapecké sekce lycea v Dijonu. Zdánlivě dost vzdálená asociace. Ale zejména 
v 70. a 80. letech, kdy byly sekce ve Francii zrušeny, se ona společenství „spří-
zněných volbou“ vytvářela i na takových podobnostech životopisu. I později 
se ukázalo, jak ještě uvedu, že i ona tohle spříznění vnímala podobně.

Francouzštinu jsem si ponechal jen jako instrument a věnoval se psy-
chologii. Nemohl jsem tedy sledovat Oťku jako učitelku, ani její činnost 
výzkumnou. Naše „potkávání“ tudíž bylo i nadále dlouho pouze zprostřed-
kované. Uvedu jeden příklad: po ukončení studia jsem začal v r. 1980 pracovat 
jako elév v redakci časopisu Psychologie v ekonomické praxi. Vydával se na 
katedře psychologie FF UK. Protože jsem se věnoval té nejběžnější agendě, 
jako je korespondence s autory, korektury článků a další administrativní 
činnosti, docela zřetelně si vybavuji její články věnované aplikačnímu vyu-
žití poznatků o mluveném projevu ve verbální komunikaci. Jeden text, mezi 
jehož autory byla Marie Dohalská, byl výsledkem širší interdisciplinární 
spolupráce. Názvem i souhrnem mně připadl pro náš časopis spíše nepatřič-
ný. Pojednával o jakýchsi hlášeních na žižkovském nádraží. Zkoumal různé 
deformace výslovnosti ovlivňující percepci, následně interpretaci významu 
hlášení a pak logicky i činnosti zaměstnanců. Mýlil jsem se. Byla to pozo-
ruhodná ukázka spolupráce fonetiků, lingvistů, sociologů a dalších na jasně 
vymezeném problému. O interdisciplinaritě se tehdy samozřejmě více mlu-
vilo, než konalo. Šlo tedy o čin svým způsobem vzácný.

Domnívám se, že nebyla náhoda, že mezi autory byla právě Oťka. Jeli-
kož se především v laboratorních podmínkách podrobně zabývala různými 
zdánlivě dílčími nebo dokonce technickými záležitostmi ovlivňujícími per-
cepci slyšeného, patřila by tudíž do oné pověstné „věže ze slonoviny“. Ale 
právě její otevřenost, zájem o druhé a komunikativnost ji přirozeně vedly 
k interdisciplinaritě. Krátce řečeno: pro mě je v dobrém slova smyslu zvě-
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davá. To ji vede k zájmu o to, co a jak dělají jiní i ve zdánlivě odlehlejších 
oblastech vědy.

Po roce 1989 jsem se stal členem Akademického senátu Univerzity Karlo-
vy. A aktivity v senátu byly velice významnou součástí života Marie Dohalské. 
Bylo tedy logické, že jsme se tady potkali. Tentokrát naše kontakty nebyly 
zprostředkované, šlo také o bezprostřední komunikaci a spolupráci.

Vím o tom, že mi „fandila“ a podporovala moji kandidaturu do různých 
komisí nebo funkcí již v 90. letech. A to aniž by mi to říkala nebo si tím u mě 
„dělala body“. Mám takové tušení, že i v r. 2003 byla jednou z těch, kdo stál 
o moji volbu do funkce prorektora. S mým vstupem do této funkce se pak 
pojí historka, kterou jsem avizoval výše. Jak známo, nejde o funkci volenou, 
ale jmenovanou. Zvolený rektor předkládá akademickému senátu univerzity 
své návrhy na prorektory. Senátoři návrhy jednotlivě projednají a pak tajně 
hlasují, zda navržené kandidáty rektorovi „doporučí“. Tehdy Oťka vystoupila 
s vřelým doporučením, abych byl senátem do funkce prorektora schválen. 
Důraz přitom položila na moji kvalitní maturitu v Dijonu! V daném kontextu 
to působilo trochu zvláštně – klást na váhy při rozhodování o člověku, který 
již prošel velký kus akademické dráhy, právě maturitu. Nejde jen o to, že si 
takto cenila stupně vzdělání, jehož hodnotu poznala sama zblízka. Ten ar-
gument ukázal, do jaké míry vnímá širší význam formálního vzdělání pro 
osobnost člověka. Domnívám se, že tím vlastně chtěla říci, jak je důležité vzít 
v úvahu i to, zda člověk musel překonat nějaké překážky, vyrovnat se s cizím 
prostředím, získat určitý odstup od vlastní kultury a možná i další věci. Ne-
vím samozřejmě, zda jsem nakonec byl jejího silného zastání vždy hoden. Jen 
doufám, že jsem ji nezklamal. 

Bylo to po r. 2003 logicky také období, kdy jsme se začali více potkávat 
osobně a kdy jsem ji ještě více poznal. Byla to setkání naplněná diskusemi 
o ediční politice na univerzitě, o odborných pracích, u kterých chtěla znát 
názor psychologa, nebo o soukromých záležitostech týkajících se blízkých 
osob. Nejsem si jistý, že jsem vždycky roli psychologa zvládl. Určitě jsem se 
ale snažil nezklamat její důvěru, zájem i prosbu o radu. Našeho vztahu nikdy 
nezneužila k tomu, aby „přehodila“ na má bedra starosti, o kterých dobře tu-
šila, že si je musí vyřešit sama. 

Konečně poslední etapou, kterou se kruh našeho potkávání uzavřel, je její 
přechod na mou alma mater, na Pedagogickou fakultu, před několika málo 
lety. Jednou za čas se tak vídáme ve vědecké radě fakulty. Času na dlouhé po-
vídání, hlavně mojí vinou, moc není. Aspoň ale na sebe můžeme spiklenecky 
mrknout při nějakém vtipném momentu, zajímavé habilitační přednášce 
nebo – proč ne – při nějaké pochybnosti.

Milá Oťko, mnoga ljeta. Ať se ještě dlouho potkáváme!



QUATRE FOIS VINGT PRINTEMPS
JeaN-YveS dOmmeRGueS

Un jour j’ai rencontré Marie. Il y a bientôt 20 ans. Belle. Elégante. Pétillante. 
Un français impeccable. Chercheuse de grande qualité. Héritière d’une tra-
dition de linguistes comparatistes et de phonéticiens expérimentalistes, 
Marie a indiscutablement fait progresser la connaissance sur la durée et la 
perception des voyelles du français et du tchèque. Prague, Aix, Paris, Sarre-
brück, Avignon, Utrecht, Oxford, Tallin, San Francisco, voilà des lieux où elle 
a présenté ses travaux. Généreuse, Marie a toujours su travailler et publier 
avec ses doctorants, bien avant qu’ils ne deviennent ses collègues. Plusieurs 
des thèses qu’elle a encadrées l’ont été en cotutelle avec Paris 7, où Georges 
Boulakia a su ouvrir généreusement les portes de son labo. C’est grâce à lui 
que j’ai rencontré Marie.

Chaleureuse. Voilà aussi Marie. Ses doctorants, elle les appelle « mes 
petits ». Le havre dans lequel elle nous recevait, le labo de Phonétique de 
l’Université Charles de Prague, était le lieu de travail le plus sympathique 
au monde, non sans une certaine ressemblance avec le labo de phonétique 
de Paris 7. Tout le monde y bossait intensément : ses petits, c’était, parmi 
d’autres, Jana, Tomáš, Radka, Sylva, plus tard Katka… On entrait, on sortait. 
Fébrilement. On travaillait. On ne s’interrompait que pour servir le café et 
des petits biscuits. On allait faire un cours et on revenait. La collection de 
vieux diapasons dans la très grande armoire du couloir, face à l’entrée du 
labo, veillait sans bruit sur ce monde vibrant.

Intelligente et surprenante, Marie : paradoxale aussi. Capable de sou-
plesse avec l’autre quand tout va bien, elle a su résister. Non seulement au 
malheur personnel et à la douleur, mais aussi à « l’Histoire avec sa grande 
hache », comme l’a nommée Georges Perec. L’Histoire, elle l’a traversée avec 
courage et raconte avec modestie la difficulté dans laquelle ils ont vécu, 
elle, son mari et son fils, jusqu’à la Révolution de velours. Cette promptitude 
à résister, elle en faisait aussi la preuve au quotidien : un jour, dans le RER 
Aéroport de Roissy – Paris on lui vole ses papiers, et la voilà qui se lance à la 
poursuite de son voleur sur les voies… et elle réussit à les récupérer… Allez 
chercher quelqu’un capable d’une telle réaction !

Fidèle en amitié. Elle n’oublie jamais de passer nous voir lors de ses sé-
jours à Paris, toujours soucieuse de notre plaisir. Ainsi, un jour, avec son 
époux Vašek, qui était alors président du « Trot tchèque », elle emmène ma 
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