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Mgr. Markéta Schürz Pochylová, Ph.D., působí na Univerzitě ve Vídni, kde vede české

jazykové kurzy, přednáší Úvod do areálové a kulturní vědy a vyučuje výběrový seminář, ve

kterém se zabývá jazykovou typologií.

Díky obsáhlé a zajímavé přednášce jsme si mohli vytvořit představu o tom, které instituce

propagující český jazyk ve Vídni existují. Dozvěděli jsme se, jaké studijní příležitosti ve

Vídni mají Češi či zájemci o český jazyk a nechybělo ani pár informací z historie.



Bohemistika ve Vídni spadá pod Ústav slavistiky na Fakultě filologie a kulturních studií.

Studenti mohou studovat bakalářské studium, masterské studium, které je obdobou

našeho magisterského studia, nebo se mohou dostat i ke studiu učitelství.

Lektoři na univerzitě se snaží o to, aby výuka češtiny nezůstala pouze v rámci kurzu,

organizují tedy různé další aktivity jako například návštěvu české restaurace ve Vídni, ve

které mohou studenti ochutnat tradiční česká jídla a popovídat si s českým personálem.

Další oblíbenou aktivitou jsou České Vánoce, což je projekt pro první ročníky. V rámci

projektu si studenti zazpívají české koledy a zahrají divadlo.

O propagaci české kultury a uchování českého jazyka pro příští generace se zasluhuje

Velvyslanectví České republiky, České centrum a také krajanské spolky. Ve Vídni je

zaregistrováno cca 40 spolků. Existují i aktivní spolky, které zaregistrované nejsou.

K nejstarším patří Sokolská župa rakouská, která byla založena v roce 1867 a jedná se

o 25. sokolskou jednotu vůbec. Další organizací, která stojí za zmínku, je České srdce, které

vzniklo koncem 1. světové války za účelem pomáhat chudým Čechům, a hlavně českým

dětem. Spolek funguje i v dnešní době, kdy podporuje vydávání periodika Vídeňské

svobodné listy.

Další významnou institucí je Školský spolek Komenský, který vznikl v roce 1872. Ve Vídni

provozuje mateřskou školu, obecnou školu a osmileté gymnázium. Děti mají tedy možnost

vzdělávat se v českém i německém jazyce od školky až po maturitu. Od roku 2004 školy

nabízejí možnost výuky i ve slovenském jazyce. V tomto školním roce studuje na školách

Komenský 535 žáků. Další informace o školách Komenský můžeme najít na webových

stránkách https://www.komensky-vienna.at/cz/allgemeine-informationen-svk/.

Školský spolek Komenský je instituce, která spojuje a propojuje i ostatní spolky. Mezi

takové spolky, se kterými úzce spolupracuje, patří folklórní soubor Marjánka a divadelní

soubor VOmladina = Vlastenecká omladina.

Ve Vídni se také konají mše v českém jazyce, v současné době ve třech kostelech.

Přednáška se konala online pomocí MS Teams a paní doktorce je třeba poděkovat za to, že

i prostřednictvím online platformy nám předala spoustu nových a přínosných informací.

https://www.komensky-vienna.at/cz/allgemeine-informationen-svk/



