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PRECÍZNOSŤ, CTIŽIADOSŤ  
A PRACOVITOSŤ VYSTIHUJÚ 
RENOMOVANÉHO VEDCA  
PROF. PHDR. MILOŠA ZELENKU, DRSC. 
 
Magdaléna Barányiová1 
 
Autorka pôsobí ako doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na Fakulte 
stredoeurópskych štúdií, odbor Hungarológia. 

Prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. je literárny vedec, významný komparatista, ktorý sa počas 

dlhodobého výskumného procesu vypracoval na jedného z najvýznamnejších odborníkov. 

Zameranie jeho výskumu by sme mohli rozdeliť do troch oblastí. Prvou oblasťou je zameranie 

všeobecno-vedné do ktorej zapadá výskum literárnej vedy v kontexte českej literatúry, 

literárnej histórie, literárnej komparatistiky, poľskej literatúry, slovenskej literatúry, 

slovinskej literatúry. Nasledujúca oblasť výskumu je geografické zameranie, a to 

predovšetkým výskumu bohemistiky, polonistiky, slovenistiky, slovakistiky. V neposlednom 

rade je to zameranie na špecializáciu v rámci slavistiky, v zastúpení literárnej teórie a 

literárnovednej metodológie, súčasných literárnovedných smerov, slovanskej komparatistiky 

v stredoeurópskom kontexte a dejín českej medzivojnovej slavistiky a literárnej 

komparatistiky (F. Wollman, K. Krejčí, R. Wellek, R. Jakobson a. i.). V súčasnosti je profesor 

Zelenka vedúcim Katedry slovanských jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty Jihočeskej 

univerzity v Českých Budějovicích. 

1PhDr. Magdaléna Barányiová, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
E-mail: baranyiovamagdalena@gmail.com 

1  http://www.mladaveda.sk 
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Slavisti na III. kongrese českých slavistov v Hradci Králové (zľava: taliansky slavista Stefano Aloe, taliansky 

slavista Sergio Bonazza, Ivo Pospíšil, M. Zelenka, nórsky slavista Jan Ivar Bjørnflaten) 

Profesor Zelenka pracoval vo Výskumnom centre pre dejiny vedy Akadémie vied ČR 

a Karlovej univerzity. V súčasnosti je aj zamestnancom Ústavu stredoeurópskych jazykov 

a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

V rámci pedagogickej činnosti vedie prednášky a 

semináre k predmetom Kapitoly zo svetovej literatúry, 

Metodológia literárnej vedy, Medziliterárne spoločenstvá, 

Teória literárnej komparatistiky, Literárna veda 

a metodológia, Literárna komparatistika. Jeho publikačná 

činnosť je nesmierne bohatá i z tohto dôvodu. Spomenieme 

len niektoré tituly. Medzi najnovšie publikácie vydané v 

tomto roku sa radí kniha s názvom Roman Jakobson: 

Moudrost starých Čechů s podtitulom Odvěké základy 

národního odboje. Rozsiahla výkladová štúdia editorov 

Tomáša Hermanna a Miloša Zelenku osvetľuje miesto 

2  http://www.mladaveda.sk 
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Romana Jakobsona v českej kultúre a vede na pozadí jeho vojnového spisu. Ich interpretácia 

načrtáva rôzne perspektívy, v ktorých je možné nazerať na Jakobsonove vedecké i verejné 

pôsobenie, všeobecne sa ale dotýka zásadnej témy 

intelektuálnych dejín 20. storočia. 

Kniha vydaná tiež v tomto roku s názvom Aktuální 

problémy současné slavistiky je dielom českých 

a zahraničných slavistov. Autori (I. Pospíšil, M. Zelenka, 

A. Zelenková) v knihe odkrývajú niektoré biele miesta a 

revidujú staršie ustálené predstavy, modernizujúc 

doterajšie poňatie a poukazujúc na dôležité postavenie 

slavistiky ako odboru zahŕňajúci štúdium celého 

slovansky hovoriaceho areálu, pre náš štát a 

medzinárodné spoločenstvo podstatná a to všetko vo sfére 

lingvistiky, literárnej vedy, kulturológie, histórie, sociológie, ekonómie, politológie i 

praktickej politiky. 

V roku 2002 bola vydaná publikácia Literární 

věda a slavistika. Kniha sa z najrôznejších aspektov 

zaoberá slovanskou filológiou ako modernou 

interdisciplinárnou disciplínou. Prvá časť formuluje 

výhľady a perspektívy literárnovednej slavistiky a 

novodobej komparatistiky, dotýka sa "medziliterárnej" 

komunikácie v stredoeurópskom literárnom priestore, 

informuje o nových metódach literárnej teórie a tiež sa 

pokúša o vymedzenie fenoménu svetovej literatúry. 

Druhá časť knihy zhodnocuje činnosť významných 

slovenských slavistov a komparatistov v medzivojnovom 

období (R. Jakobson, K. Krejčí, E. Ljackij, A. Pražák a R. 

Wellek).  

 

 

3  http://www.mladaveda.sk 
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Zľava taliansky slavista Sergio Bonazza, za stolom Miloš Zelenka 

Mohli by ste v úvode populárnou formou priblížiť obsah Vášho vedeckého zamerania? 

Mé vědecké zaměření vyrůstalo z tematických zájmů. Původně jsem se chtěl zabývat historií, 

kterou jsem vystudoval jako druhý obor v učitelském studiu s češtinou. Konkrétně mne 

zajímal vrcholný středověk, ale už v prvním a druhém ročníku na FF UK v Praze jsem 

pochopil náročnost historického studia – latina, němčina, paleografie, sgrafistika atd. Literární 

věda se mi jevila jako relativně snazší. Dnes vím, že to byla iluze; každý obor, studujete-li ho 

pořádně, je náročný. Původně jsem byl vědecky vychováván doc. PhDr. Vladimírem 

Štěpánkem, CSc., který byl spoluautorem akademických Dějin české literatury II. (1960) jako 

specialista na českou literaturu 19. století, a to na české národní obrození a období kritického 

realismu, ale později jsem se začal věnovat literární slavistice, teorii literatury, komparatistice. 

Možná to souviselo s tím, že jsem ve čtvrtém ročníku na gymnáziu koketoval s myšlenkou 

studovat Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze po vzoru otce, který byl zemědělským 

inženýrem přednášejícím i matematiku a fyziku. 

 

4  http://www.mladaveda.sk 
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Čím ste chceli byť, keď ste boli malý, resp. čo Vás priviedlo k záujmu o literárnu vedu? 

Když jsem byl malý, rozsah mých představ sahal od popelářů, co měli velká lesklá auta, až 

k prezidentovi, ale vážně myšleno: přál jsem si zůstat na vysoké škole, protože oba rodiče byli 

pedagogové a vůbec celé příbuzenstvo se profilovalo jako pedagogická rodina; mělo to své 

výhody a nevýhody, protože se na mne kladly vyšší nároky než na ostatní. Cokoliv jsem 

provedl ve škole, věděla moje maminka dříve, než jsem došel domů. Pozitivně na mne toto 

prostředí působilo tím, že jsme doma měli velkou knihovnu, číst klasickou literaturu bylo 

něco normálního, žil jsem zkrátka mezi knihami a byl jsem jako „učitelské dítě“ zvyklý 

permanentně cosi studovat. O literaturu jsem se začal zajímat na gymnáziu, kde jsme měli 

skvělého češtináře dr. Jaromíra Adlta, který byl autorem čítanek a intelektuálně převyšoval 

své okolí. Byl to osobní příklad pozitivního vzoru. Mám s ním dodnes dobré vztahy a 

stýkáme se, čehož si, samozřejmě vážím! 

Ste renomovaným výskumníkom v oblasti humanitných vied, zásadným spôsobom ste 

prispeli k výskumu rozmanitých tém v mnohých rozličných odboroch, ako vnímate tento 

fakt s odstupom času? V čom podľa Vás spočíva prínos výskumov pre súčasnosť? 

Vaše otázka naráží symptomaticky na řadu problémů: co je to být „výzkumníkem“ 

v humanitních vědách? To je složité tak, že by nám na to týden nestačil. Pokrok 

v humanitních vědách, přinést skutečně něco nového zejména v literárněteoretickém 

uvažování, je relativní ve srovnání s přírodovědnými disciplínami. V podstatě jako by už vše 

bylo objeveno. Vývoj zde nejde dopředu mechanicky absolutní negací: vše se kříží, osciluje, 

ze zasutých ploch vytahujeme kamínky či střípky „nových“ zjištění, která nejsou až tak 

„nová“. Pamatuji si, jak mi jeden z mých učitelů Slavomír Wollman, skvělý slavista 

a komparatista, říkal, že přinesu-li 15-20 % něco nového, např. ve vědecké studii, je to 

fantastické! „Mně se to stává málokdy,“ smál se šibalsky. V mém případě nejde ani tak, že 

třeba „objevuji“ nějakou metodu v česko-slovenském kontextu (např. v 90. letech minulého 

století jsem zde jako první psal o genetické metodě čili manuskriptologii a zvažoval její 

přínos pro literárněhistorickou praxi), ale o to, že přispívám k humanizaci nebo 

antropologizaci disciplín (nejen humanitních), ale že nejen poznávám, ale i vzdělávám, 

vychovávám. To snad také není k zahození! Pokud budeme dnes mluvit o přínosu 

společenských věd, třeba vždy skepticky pochybovat. Osobně si myslím, že sekce 

společenských věd by měla existovat jen na univerzitách (až na zdůvodněné výjimky) a zrušit 

5  http://www.mladaveda.sk 
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se v AV ČR či v SAV, kde by měl fungovat jen výzkum živé a neživé přírody. Řadu let jsem 

pracoval ve dvou ústavech AV ČR a byl jsem člen sněmu AV ČR a též předsedou oborové 

rady 9 - filologické vědy v Grantové agentuře AV ČR a musím zdůraznit, že zde byly 

neuvěřitelné rozdíly ve výkonnosti vědeckého myšlení, eventuálně v prosazování těchto vizí 

v praxi. 

Ktoré ďalšie svoje pracovné úspechy považujete za významné? 

Je těžké mluvit o sobě. Snad jen několik statistických ukazatelů: byl jsem na pěti 

mezinárodních kongresech slavistů s referátem a v roce 2013 jsem se jako jediný Čech 

účastnil XX. světového kongresu AILC (Mezinárodní asociace pro srovnávací literaturu), kde 

jsem ve francouzštině přednesl referát o literárněvědném chápání střední Evropy. Snad se to 

setkalo se zájmem, jak mohu usuzovat z diskuse i z toho, že můj referát byl vybrán do 

společné publikace, což je velká pocta. Češi i Slováci dlouhou dobu na tyto kongresy nejezdili 

a byli v izolaci. Navíc se nám s kolegou Róbertem Gáfrikem za přispění dalších vědeckých 

osobností, kde je třeba jmenovat především brněnského Iva Pospíšila, podařilo založit Česko-

Slovenskou asociaci srovnávací literatury, která byla přijata do AILC. Účast na kongresech 

komparatistiky – mj. tuto tradici spoluzakládal americký komparatista českého původu 

strukturalista René Wellek, s nímž jsem měl čest před lety vyměnit si několik dopisů - 

se považuje za nejvyšší metu, kterou lze v literární vědě dosáhnout; je to, jako byste hovořili o 

rozdílu mezi okresním přeborem a olympiádou. Cením si svého doktorátu věd (DrSc.) 

z oblasti teorie a dějin slavistiky, a to více než profesury. Titul jsem obhájil ještě před 

společnou česko – slovenskou komisí, kde byly vyloženě vědecké osobnosti. Za svůj největší 

úspěch či štěstí považuji, že jsem měl možnost se stýkat s řadou skvělých osobností, které 

mne obohacovaly a stále obohacují, např. Ivo Pospíšil, Vladimír Štěpánek, Slavomír 

Wollman, Dionýz Ďurišin, Pavol Petrus, Tibor Žilka, Ján Koška atd. Obdobným způsobem 

bych mohl jmenovat i osobnosti u jiných vědeckých oborů, s kterými jsem se v Evropě za 

posledních dvacet let setkával. 

Môžete povedať niečo o Vašich najnovších záujmoch v oblasti výskumu? Na čom v 

súčasnosti pracujete? 

V květnu 2015 jsem dokončil s kolegou Tomášem Herrmanem z Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR v Praze velkou edici kontroverzního spisu světoznámého strukturalisty Romana 

Jakobsona Moudrost starých Čechů. Spis nikdy nevyšel v zahraničí v badatelových Sebraných 

6  http://www.mladaveda.sk 
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spisech, ale jen česky 1943 v New Yorku. Vznikla v česko-slovenské emigraci obrovská 

diskuse, kterou jsme rovněž zrekonstruovali a zveřejnili v kritickém vydání spolu s vlastní 

edicí. Ke spisu se musilo udělat množství poznámek, náš společný úvod má přes sto stran, což 

vydá na malou monografii. Kniha se výborně prodává – plánuje se debata ve veřejnoprávní 

České televizi. Na knize jsme s přestávkami pracovali asi pět let, vraceli se k řadě problémů, 

diskutovali, až se to promítlo do hodnoty publikace. Také vydávám knihu o dějinách české a 

slovenské komparatistiky s antologizační částí, která má sloužit i pro studenty středoevropské 

areálové kultury v Nitře. Lepší je mluvit o plánech a cílech, když se naplní! 

V súčasnosti pôsobíte ako vedúci Katedry slovanských jazykov a literatúry na 

Pedagogickej fakulty Jihočeskej univerzite v Českých Budějovicích. Boli ste 

pracovníkom Akademie věd ČR a Univerzity Karlovej. Ste pracovníkom Ústavu 

stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre. Prosím Vás, ako toto všetko stíhate?  

Máte pravdu, že na jeden obyčejný lidský život je to až dost. Vážím si toho, že mohu působit 

v oblasti, která je mým celoživotním koníčkem a láskou. Zároveň je to i otázka přesného 

rozvrhu aktivit, aby člověk svým životem jen tak neproletěl jako obyčejný divák, ale aby zde 

zanechal nějakou stopu. Snažím se využívat své nezbytné cesty k tomu, že rediguji texty, 

dělám si poznámky k diplomkám, zkrátka podle možností „úřaduji“. 

V čom vidíte zásadný rozdiel vo výskume v Čechách oproti Slovensku?  

Zásadní rozdíl vidím ve způsobu financování: v České republice se dává větší objem 

finančních prostředků na vědu a výzkum, např. grantové projekty se řádově pohybují v jiných 

číslech. Souvisí to ale i s ekonomickými možnostmi země, a tady je třeba říci, že Slováci 

bohužel „trpí“ za euro, které pro tak malou krajinu není výhodné. A též způsob financování se 

nemění v českých zemích tak rychle jako na Slovensku. Přece jen učitelství, věda a výzkum je 

pro mladé začínající vědce přitažlivější v západní části bývalé federace než v té části 

východní. Stačí letmý pohled do statistiky. 
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Máte živý kontakt so svojimi študentmi. Počula som kladné ohlasy od študentov nielen 

na Slovensku, ale i v Čechách. Som si vedomá toho, že na každú prednášku sa precízne 

pripravujete, ale predsa, stalo sa Vám, že študent Vám položil otázku, na ktorú ste 

nevedeli odpoveď? 

To se stává úplně běžně. Řeknu, že to zjistím, anebo studenta požádám, aby seminář příští 

hodinu informoval. Vlastně je to pro mne motivující stimul a pozitivní konfrontace s tím, co 

se děje. Ale abych chodil na přednášky se strachem (jako jiní nejmenovaní kolegové 

v Čechách a na Slovensku), tak to ne! Přirozená nervozita je však na místě! Je to i otázka 

zkušeností a praxe, všechno se lze přece naučit, pokud člověk sám chce. 

Aká je Vaša vízia vzdelávania o 10 rokov? Máte nejaký sen, ktorý chcete uskutočniť? 

K tomu ať se vyjadřují skutečně kompetentní. Obávám se, že v dnešní době se pedagogů a 

vědců nikdo z politiků na vizi vzdělávání a perspektivy např. v horizontu desíti let zásadně 

neptá. A přitom i vědci z humanitních oblastí mohou „přírodovědcům“ radit v tom, jak daný 

„objev“ začlenit do lidského myšlení, co s tím, jakou to má „antropologickou“ dimenzi. O 

tom jsem už psal v předešlých odpovědích. O svém „snu“ jsem kdysi před lety uvažoval 

společně s Ivem Pospíšilem, kterého si lidsky a vědecky cením a jemuž jsem zkrátka vděčný 

za naše společné dialogy. Asi takto: založit si soukromou univerzitu s bohatými sponzory. 

Učit si koho chceme, sestavit si na míru „šitý“ vzdělávací program, cestovat se studenty, 

zabezpečit jim praxi a místa, vydávat smysluplné monografie a edice. Zkrátka bádat, nebýt 

materiálně omezen, nepsat „pitomé“ zprávy, zrušit bc. a mgr. systém, ale opravdu dlouhodobě 

přednášet, co je potřebné a ne, co chce akreditační komise, nebo lépe řečeno, jak to musí být 

podle Bruselu. Ale teď ze mne mluví euroskeptický Čech.  

Máte nesmierne bohatú publikačnú činnosť. Mnohé publikácie získali ocenenia a môžu 

sa pýšiť medzinárodným uznaním. Je spomedzi Vašich štúdií taká, na ktorú ste patrične 

hrdý? 

Už jsem se toho dotkl. Já sám si cením mých textů o manuskriptologii, v poslední době o 

střední Evropě, edicí k dějinám českého a středoevropského formalismu (R. Jakobson, F. 

Wollman), kde se mi ve spolupráci s dalšími snad podařilo odstranit zažité stereotypy o 

periodizaci a náplni těchto badatelských-ismů. Vážím si také toho, že jsem mohl své některé 
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texty publikovat skutečně ve světově uznávaných časopisech z databáze Scopus. Nebudu to 

rozvádět, to by měli posoudit spíše jiní. 

Máte v autorskej oblasti nejaký zatiaľ nenaplnený plán, ktorý by ste radi uskutočnili? 

O tom bych raději nemluvil dopředu. Člověk by se měl chlubit jen tím, co skutečně udělal, a 

nikoliv co by chtěl. Přál bych si dokončit sám nebo ve spolupráci některé edice a vydat 

monografii v angličtině určenou pro mezinárodní kontext. 

Doporučili by ste mladým ľuďom kariéru vedca? 

Zde neexistuje jednoznačná odpověď. Já bych s odstupem let volil stejně. Pokud se někdo již 

v mládí rozhodne pro vědeckou kariéru, pak je to většinou ne o talentu, nadání, ale o práci, 

dřině, hlavně o pokoře a trpělivosti. Např. sedět v archivech, hledat, luštit třeba hodinu jedno 

slovo, jednu větu, ale i o schopnosti logicky kombinovat, uvažovat, anticipovat. V literární 

vědě „staré“ nemusí znamenat „špatné“. Mnohdy třeba u pozitivistů objevím emocionální 

zaujetí estetickou krásou a naopak – u postmoderních vykladačů a nejrůznějších specialistů, 

např. na teorii fikčních světů a naratologii – povrchnost a banálnost, že se nestačím divit. 

Vývoj nikdy není lineární a jednoznačně evoluční, nic neplatí absolutně. Čili respektovat 

princip komplementarity, oscilace, semiózy. To vše by mladý badatel měl mít zakódované. 

Dělat vědu rovněž není o penězích a o nějakém společenském postavení, i když dráha 

vysokoškolského pedagogie obecně sociologicky je považována za vysoce prestižní. Také je 

třeba mít štěstí, kterému se musí pomoci. Dále cvičit se v psaní recenzí, zpráv. Doc. Štěpánek 

mi často opakoval: „Myslete s tužkou v ruce. Hlavně pište a ještě více škrtejte.“ Tím chci 

vlastně říct, že netřeba sedět na domácí katedře, nezkoušet konference. Nejdříve 

jen poslouchat, jak vystupovat. Vším se člověk může učit. Hlavně si nemyslet, že jsem objevil 

Ameriku, vše dvakrát třikrát ověřovat. Bohužel, dnešní doktorandská příprava (PhD.) přeje 

všemu, jen ne pokorné vědecké, mnohdy mravenčí práci filologa, který musí pokorně číst a 

ještě pokorněji „přečtené“ interpretovat s vědomě definovaným cílem (anebo jen pro 

estetickou rozkoš). Dřívější vědecké aspirantury (CSc.) byly důkladnější. Pokud člověk byl 

k ní připuštěn, v podstatě se počítalo v případě dokončení, že dotyčný zůstane v ústavu nebo 

na katedře a bude se profesionálně věnovat vědecké práci. Často jsme však jako aspiranti 

dělali i to, co nesouviselo s vědou. To je v zájmu objektivity dodat. Ano, dráhu vědce mladým 

lidem doporučuji – jen když dobrovolně přistoupí na skutečnosti, o kterých jsem jen 

v náznaku a nepřesně mluvil. 
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