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Vietnamská bohemistika dle ostravských osnov

Ve dnech 8.–9. října navštívila  
Ostravu delegace Hanojské 
univerzity v čele s jejím rek-

torem prof. Nguyễn Ðình Luậnem. 
V moravskoslezské metropoli, 
která byla jejich jedinou zastávkou  
v České republice, jednali vietnamští 
akademici mj. o znovuotevření De-
partamentu bohemistiky, na je-
hož založení by se měla výrazně 
podílet právě naše bohemistická 
pracoviště. Během plodného jed-
nání, jehož součástí bylo i podep-
sání bilaterální smlou-vy na úrovni 
univerzit, projevila vietnamská 
strana nejen obligátní zájem o le-
ktory českého jazyka, ale zajímala 
se zejména o naše akreditační spisy, 
které by mohly po patřičné úpravě  
a za přispění odborníků z naší 
fakulty posloužit jako výchozí know 
how pro akreditaci bohemistických 
studií na Hanojské univerzitě.

Hanojská univerzita, založená v ro-
ce 1959 pod názvem Hanojská univer-
zita zahraničních studií, má po re-

strukturalizaci vietnamského 
školství v roce 2002 asi 15 tisíc 
studentů, je strukturována do tří 
fakult a 15 (zejména jazykových) 
oddělení. Již vzhledem ke své tradi-
ci se univerzita věnuje především 
jazykovému vzdělávání, nově pro-
vozuje také fakulty managementu 
a informačních technologií. Vedle 
edukační činnosti v samotném Vi-
etnamu provozuje Hanojská univer-
zita také 11 studijních oborů ve spo-
lupráci s univerzitami v Austrálii, 
USA a EU. Z našeho pohledu se jeví 
zajímavým zejména tradiční post-
graduální studium francouzského 
jazyka uskutečňované ve spoluprá-
ci s Katolickou univerzitou v Lova-
ni. Rovněž Departament vietna-
mistických studií, zastupovaný 
proděkankou pro zahraniční vz-
tahy dr. Nguyễn Th Thanh Xuân, 
prezentoval moderní didaktické 
pomůcky určené k výuce vietnam-
ského jazyka a literatury.

Nezbývá než si přát, aby výše 
nastíněné možnosti spolupráce 
nabyly hmatatelných rozměrů.

          
            Aleš ZÁŘICKÝ

  Společná fotografie aktérů jednání: uprostřed rektor HANU prof. Nguyễn Ðình Luận, 
po jeho pravici koordinátor setkání dr. Phan Ðạo a dr. Nguyễn Th Thanh Xuân, 
po levici děkan FF prof. Aleš Zářický, rektor OU prof. Jiří Močkoř a proděkanka 
PřF OU dr. Petra Konečná.               Foto: archiv autora

 Podpis bilaterální smlouvy, rektoři obou univerzit.     Foto: archiv autora


