
byli pověňeni slavistickou literaturou a kteŤí prostŤednictvím sqfch kontaktli
s knihovnami na Vychodě a hlavně ljměnou získávali desiderata i pŤijímali
nabídnuté duplikáty z českych knihoven.

Knihovna Harvardovy univerzity je jednou z největších, co se knih s
českou tematikou tyče - má téměŤ 8000 titulri krásné literatury, mezi nimi
napŤíklad 65 knih Jaroslava Vrchlického a mnoho prvních vydání F. L.
Čelakovského. Detailně jsou zastoupena i díla kritická, aťJungmannova,
či Jakobsonova.

Illinojská univerzita (University of lllinois) má asi 5000 svazkťr české
literatury a navíc vyznamnou sbírku I. Perlstein Collection of Czechoslovak
Book Design, v níŽ jsou zastoupeny vzácné unikáty bibliofilské, zejména
z ďvacátych a tŤicát;fch let, atéž 80 knih' k nimž pŤispěl Karel Svolinsk1Í.

Hoover Institrrtion, součást Stanfordské univerzity v Kalifornii, má
Astrologica opuscula Prague zrok:uL564. Je to instituce, která se soustŤedí
hlavně na historii a politické vědy. AŽ teprve v šedesátych letech začala
tato knihovna sbírat beletrii' Na Berkeley, též v Kalifornii, začali sbírat
česky materiál aŽ od šedesátych let, kdy se knihovníkem pověŤen;fm doplno-
váním fondri stal Čeclr. Knihovna má asi 4500 knih české beletrie.

Kalifornská univerzita (University of California) v Los Angeles (UCLA)'
kde učí Michael Heim (znám;Í a časty pŤekladatel české literatury do anglič-
tiny), má téměŤ 4000 titulri české beletrie z celkového počtu asi 10 000 knih
t kajících se Cech a Slovenska' Knihovna se téŽ pyšní svou sbírkou kome.
nian, obsahující 200 titulri, a pŤedevším Lumírem (1873-1939)' kter1i má
i mnoho jin ch knihoven, bl't ne vždy v takovém rozsahu.

Michiganská univerzita (University of Michigan) zaÓa|a sbírat české
knihyjiŽ ve dvacá|fch letech ajejich nejstarší knihou je BibIí česhd u Bená't-
kách tištěnÓ' (1506). Sbírka není pŤíliš obsaŽná, ale očekává se, že až seta
podzim tohoto roku JindŤich Toman ujme vedení Slavistické fakulty, začne
knihovna sbírat českou literaturu systematičtěji a hlouběji'

Zajímaváje nezávislá sbírka Immigration History Research Center na
Michiganské univerzitě, která _ i když se nesoustŤedí na literaturu _ zahr-
nuje i sbírku krajansk1fch novin a časopisri, z nichž mnohé jsou velkym
pŤínosem pro badatele.

Bohemika lze nďéztiv institucích, kde se čeština neryrručuje. PŤík]adem
mriže b1Ít Pennsylvánská státní univerzita (Pennsylvania State University),
která má některé základní pŤeklady, pŤedevším literatury druhé poloviny
20. století. Celkem má asi 900 knih t1fkajících se Čech. Knihovna není zapoje-
na do žádného vyměnného systému, knihy většinou kupuje nebo dostává
darem. PŤesto však vlastní knihu Ke cti suych pŤÓ,tel mi$,ch... Bohumíra
Jana Dlabače z roku 1784.

Děkuji Marce Bendarové (Pennsylv*rnia State University) za stylistické pŤipomínky a riprary.
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JAMES NAUGHTON
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LoNDÝN

Na Lond;ínské univerzitě začala bohemistická a slovakistická studia, kdyŽ
zde T. G. Masaryk, spoluzakládající profesor Školy slovansk:Ích studii (teh-
dy na Královské koleji), v roce 1915 pňednášel o mal;Ích národech. od té
dobyvyučovali na Lond]fnské univerzitě (od konce dvacátfch let na samos-
tatné koleji, tzv. Škole slovanskych a vychodoevropsk;/ch studií, SSEES)
F.Chudoba, o. Vočadlo, R. Wellek a během 2. světové války Miloš Sova a
Stuart Mann. Stuart Mann, jazyko zpytec,autor prwního albánsko-anglické-
ho slovníku a prvního pŤekladu Nového zákona do romštiny, vyučovál čes-
kou a slovenskou literaturu do roku 1972.Mezt jeho žáky patfil Karel Bru-
šák, jenŽ pak učil české'a slovenské literatuŤe na univerzitě v Cambridgi'
Y roce 1972 pŤišel do Lond5ína Robert B. Pynsent. Brušákriv žák,7973 pak
David Short, kteŤí dodnes vedou (spolu s českym a od roku 1995 i se sloven-
skfm lektorem) v;fuku české a slovenské Ťeči a literatury. Další učitelé se
věnují vedlejším oborrim _ M. Rady česk]/'m, respektive československym
dějinám a K. Williams česko-slovenské politologii' od počátku osmdesálfch
let do začátku let devades átych (kdyžbritská vláda - po skončení studené
války * projevovala již menší zájemo věci československé) zorganizovaIa
škola ňadu bohemistick;Ích a slovakistick;Ích vědeck]/ch konferencí: napŤí-
klad K. M. Čapek Chod; T. G. Masaryk; PŤelom století v rakousko-uherské
kultuŤe; Současná slovenská prÓza (první mezinárodní konference na toto
téma vribec); Současná česká prÓza.

Do roku 1990 absolvovali ročnějeden až dva studenti bakaláŤské studium
a jeden student studium mistrovské (s qfrimkou let 1979-1980, kdy studovala
na bakaláŤství jen jedna studentka). od roku 1990 však počet studentti
roste, a to téměŤ nad možnosti vyučujících. V letech 1993.95 se určit;/m
- b5,t dílčím - zprisobem věnovalo bohemistice či slovakistice 50 aŽ 60
student . Těmto oborrim se dnes plně věnuje sedm studentri v prvním,
tŤi ve druhém, jeden ve tŤetím a jeden ve čtvrtém ročníku bakaláŤství. Pro
studijní rok 1995-96 se pŤihlásilo vícenež patnáct studentri' Na doktorát
studují tŤi studenti (čtyŤi jsou státem stanovenym maximem na jednoho
učitele):jeden končí (s tématem srovnání pojmu ',oběť.' v české a americké
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literatuŤe od padesát ch let), jedna je ve druhém (tema K. M. Čapek Chod)
a jedna v prvním ročníku (téma E. Hostovsk;f).

Škola s]ovansk;fch a qfchodoewopsk ch studií je jedin;fm institutem
v ,.západním světě'., kde je moŽné dosáhnout plné univerzitní hodnosti na
oborech češtiny a slovenštiny, proto sem pŤicházejí zájemci o tento obor
z celé Ewopské unie, ze Severní Ameriky, občas i zbyvalého socialistického
bloku.
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Julius Zeyer (The Path to Decadence), Hague 1973.
Hesla o české a slovenské literatuňe a jejich autorech, in Eueryman,s Encyclopaedio, London
1978.
ed. Czech Prose and, Verse, London 1979.
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íl Encyclopaed'ia of World Literature in thz 20th Century, London 1993.
ed. The Eoeryman Companion to East European Literature, s S. I. Kanikovovou, London

1993.
Questions of Identity (Czech and Slouak ld,eas of Nationality and Personalíty), Budapest.
-London-New York 1994.
Sex under Socialism (An Essay on the Works of Vladimír Ptiral) London 1994.

DAVID SHORT:
ed. a pŤel. Linguisticke čítanky I (Sémiotika 1,2), sL, NebeskÍm, P. Novákem, B. Palkem,
Praha 1970, 1972.
Ladislau Tondl: Scientific Procedures, pŤeklad, Dordrecht.Boston 1973.
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Ttre language of Čapek Chod's T\rrbina, sb. Karet Matěj Čapek Chod (Proceed'ings of a Sym-
posium), ed. R. B. Pynsent, London 1985.
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Jaroslav Seifert: Hďley's Comet, in J. S.: Exhibition Notes, pŤeklad, London 1985.
Czechoslouakia, Oxford-Santa Barbara 19g6.
František Gellner: The Joys of Life I a XIV, in The Lost Voices of World War I (An
In'ternationalAnthology ofWriters, Poets & Playwrights), ed'T.Cross, pŤeklad, London 1988.
Linguistic authenticityin Karel Čapek's Conversations with TGM, sb. T. G. Masaryk (1850-
-1937) 3: Statesman and Cultural Force, ed. H. Hanak, London 1ggg.
Současn stav bohemistiky ve Velké Británii, in Čeština jako cizí jazyk III (MateriáLy z
III. mezindrodního sympozia Česk!, jazyk a literatura u zahraničÍ, red. J' Tax, Praha
1990.
Zpracování sloves pohybu v Jungmannově S]ovníku česko-německém, Rocznik stawis.
tyczny 1992, č. I'
czech, in Thz slauonic Languages, red. B. comrie - G. G. corbett, London 1993.
Teach Yourself CzecÁ, učebnice a kazeta, London 1993.
Czech (A MuIti.I*ueI Course for Ad,uanced' Inarners 1 a 2, s E Čermákem, J. Holubem,
J.Hronkem a M. Šárou' Brno 1993.
Essays in Czech and Slouak Language and. Literature, London (v tisku).

CÁ]uBRIDGE

Katedra bohemistiky a slovakistiky byla zŤízenav Cambridgi v roce 1957jako črást oddělení slovansk;fch studií na Fakultě moderních a stŤedověk;Ích
jazykri z iniciatily profesorky Elizabeth Hillové. Pnmím učitelem byl Robert
Auty (1914-78), kte4f zde vystudoval němčinu (absolvoval L93ťí). Za sve
návštěvy Ceskoslovenska si osvojil češtinu a slovenštinu a za války pracovď
v kulturním oddělení československé vlády v exilu. Z Cambriáge odešel
v roce 1962, kdy byl jmenován profesol'em srovnávací fiIologie slovansk;fch
jazykri na Lond nské univerzitě.

Katedry v Cambridgi se ujaljeho spolupracovník z kulturního oddělení
československé vlády Karel Brušák, kte4/ vystudoval filozofii, estetiku a
českou literatrrnr na Karlově rrniverzitě u profesor MukaŤovského, Nejďlého
a H ska a gTaduoval v roce 1956 z češtiny, slovenštiny a slovanské fi1ologie
po pětiletém studiu na Lond;fnské univerzitě.

Bohemistika se zde kombinuje se stuďem kteréhokoli jiného ewopského
jazyka kromě angtičtiny, ve q/jimečn;fch pfípadech se studiemlinoho
humanistického oboru. PŤíprava pro hodnost bakalríŤe a magistra je čtyr'letá;
tŤetí rok j e student povinen strávit v zemi, jejíž jazyk a literaturu si zvolil
jako hlavní obor. Kromě ristní zkoušky z češtiny nebo slovenštiny během
druhého roku jsou všechny zkoušky písemné. 

-Po 
prvním ,o." ,,á.l"d,,jí

čtyŤi tžíhodinové zkoušky, zahrnující jazyk, metodologii literární kritiky
a rozbor textri. Po druhém ťoce zahrnuje tzv. Tlipos Part I pět nebo šest
tŤíhodinov]fch zkoušek z j azykaačeské a slovenské literatury. Po náwatu
do Cambridge student skládá konečnou zkoušku, tzv. Tlipos Part II, která
zahrnuje dvě tŤíhodinové zkoušky z jazyka a dvě nebo tŤi další zkoušky
z literatury české (stŤedověké a moderní), slovenské a z historie oboujazykri.

L
I
L

L

il
, ]

i,rlr l

iiil
rtlll
lll
illtll
llllil
ilrlr
l

295



i r
I L

I

I

1
I
L

I
rl
l r

i l
lLrr l
rl
ill
r l
I
I
l l
llll

tltll
ilil
rlil
r l l

literatuŤe od padesát ch let), jedna je ve druhém (téma K. M. Čapek Chod)
a jedna v prvním ročníku (téma E. Hostovsk ).

Škola s]ovansk1fch a qfchodoewopsk ch studií je jedin;fm institutem
v ,,západním světě'., kde je moŽné dosáhnout plné univerzitní hodnosti na
oborech češtiny a slovenštiny, proto sem pŤicházejí zájemci o tento obor
z celé Ewopské unie, ze Severní Ameriky, občas i z b:fvďého socialistického
bloku.
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czech, in Thz slauonic Languages, red. B. comrie - G. G. corbett, London 1993.
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CAIUBRIDGE

Katedra bohemistiky a slovakistiky by]'a zŤízenav Cambridgi v roce 1957jako črást oddělení slovansk;/ch studií na Fakultě moderních a stŤedověk;Ích
jazykri z iniciatily profesorky Elizabeth Hillové. Prvním učitelem byl Robert
Auty (1914-78), kteaf zde vystudoval němčinu (absolvoval L93Ií). Za sve
návštěvy Ceskoslovenska si osvojil češtinu a slovenštinu a za války pracovď
v kulturním oddělení československé vlády v exilu. Z Cambriágl odešel
v roce 1962, kdy byl jmenován profesol.em srovnávací filologie slovansk;fch
jazykri na Lond nské univerzitě.

Katedry v Cambridgi se ujaljeho spolupracovník z kulturního oddělení
československé vlády Karel Brušák, kte4/ vystudoval filozofii, estetiku a
českou literatr:nr na Karlově rrniverzitě u profesorti MukaŤovského, Nejedlého
a H ska a gTaduovď v roce 1956 z češtiny, slovenštiny a slovanské fi1ologie
po pětiletém studiu na Lond;fnské univerzitě.

Bohemistika se zde kombinuje se studiem kteréhokoli jiného evropského
jazyka kromě angličtiny, ve qfiimečn;fch pŤípadech sá studiem linoho
humanistického oboru. PŤíprava pro hodnost bakalríŤe a magistra je čtyŤletá;
tŤetí rok je student povinen strávit v zemi, jejíž jazyk a literaturu si zvolil
jako hlavní obor. Kromě ristní zkoušky z češtiny nebo slovenštiny během
druhého roku jsou všechny zkoušky písemné. Po prvním ,o." ,,á.l"d,,jí
čtyŤi tžíhodinové zkoušky, zahrnující jazyk, metodologii literární kritiky
a rozbor textri. Po druhém roce zahrnuje tzv. Tlipos Part I pět nebo šest
tŤíhodinoqfch zkoušek z j azykaačeské a slovenské literatury. Po náwatu
do Cambridge student skládá konečnou zkoušku, tzv. Tlipos Fart II, která
zahrnuje dvě tiíhodinové zkoušky zjazyka a dvě nebo tŤi další zkoušky
z literatury české (stŤedověké a moderní), slovenské a z historie oboujazykri.
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K dosažení hodnosti bakaláŤďmagistra musí kandidát sloát kromě povinn]fch

zkoušek z jazyka aspoĎ dvě ze tŤí specializovan ch zkoušek. Je.li jeho

hlavním oboremjinfjazyk, m že se specializovatjen najednu z nich -

buď na moderní či na stŤedověkou ]iteraturu, nebo na historii českého a

slovenskéhojazyka. Některé zkoušky, pŤedepsané pro Ttipos Part I a Tlipos

Part II musí sloŽit i z oboru, kter si zvolil jako vedlejší. Kromě hodnosti

bakaláŤe/magistra uděluje Cambridge také certifikát a diplom z češtiny

či slovenštiny.
od roku 1962 graduovalo z bohemistiky a slovakistiky 32 studentri,

z nichž pět dosáhlo doktorské hodnosti (PhD'). TŤi z nich vedou katedry

bohemistiky a slovakistiky na rrizn]fch univerzitách (Harvard, Lond n,

Oxford).

OxpoRo

Čeština (a slovenština) se v oxfordu učí jako pŤedměty sloužící k získání

vědecké hodnosti bakaláŤa (Bachelor of Arts) buď samostatně na Modern

Languages School, jako r.ovnocenná součást studia v kombinaci s jinfmi

ja,yky (francouzština, němčina, ruština atd.), nebo jako doplĎující kurs

na Joint School v rámci studia angličtiny, moderních dějin, filozofie nebo

klasickfch jazykťr. Kursy trvají obvykle čtyŤi roky (tŤetí rok je věnován

studiu v zettt, jejiž jazykposluchač studuje). Absolventi mohou dále pracovat

na vědeckém v]fzkumu zakončeném pŤíslušnou hodností (M. St.' M. Phil''

DPhil.), nebo se věnovat češtině jako hlavnímu oborrr v dalších probíhajících

kursech (viz pŤiložené statistické daje).
Čeština (á slovenština) se na Modern Languages School vyučuje od

roku 1989. PŤed rokem 1989 mohl studující napsat tŤi ''české.' zkoušky v

rámci ruského programu. Ještě dŤív měl student jazyk na vybranou z

několika možností písemn;fch zkoušekjako součásti studia slovanské filologie

zahrnujícího lingvistické bádání v oblasti českéhojazyka (každoročně tuto

možnost využívalo mnoho studentr] a stále ještě je v naší nabídce). Ceská

problematika mohla byt rovněž studována v ročním kursu, jehož absolvová.ní

vede k získání hodnosti v ob]asti slovansk ch studií. od školního roku

tggS/g4 byla zavedena hodnost M. St. (Master of Studies)'

Vj.uka češtiny (a slovenštiny) obsahuje jazyk i literaturu.
Po absolvování základní intenzívníjazykové pĚípravy, čtení dvou her

(Havel, Čapek) a čtyŤ povídek (Neruda, Hrabal, Kundera, Pavel) v prvních

dvou semestrech (Ťíjen bŤezen, aŽ k pŤedběŽnÝm zkouškám) kurs pokračuje

všeobecn;ími informacemi o literatuŤe 19. a 20. století včetně v]fklad o

nejznámějších čes\fch klasicích 19' století (Mácha, Erben, Němcová, Neruda).

Vfklady drále zahrnují i autory jako jsou napŤr,klad Hlaváček, Nezvď, Hďas,
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Durych, Vančura, Páral a jiní. Další části kursu jsou věnovány základ m
slovenštiny a voliteln1im tématrim. Tato témata pŤedstarrrjí detailní stuďum
- včetně komentáŤri a interpretací - dvou dalších autorri (vyběrově Komen-
1kÝ' Hašek, Hrabal, Kukučín), stŤedověk;Ích text (Dalimiloua kroniha,
Ziuot su, KateŤin,y, Thadlečeh) a jazykovědné problematiky (dějiny českého
a slovenského jazyka). Studenti dále mohou navštěvovat v běrov;i kurs
(jeden z nich se zabjaáčeskou a slovenskou poválečnou románovou tvorbou),
nebo napsat kratší disertaci (dobré hodnocení práce zlepšuje celkoqí v .
sledek). Závěrečná zkouška se skládá z pŤekladri z angličtiny do češtiny
(slovenštiny) a z češtiny (slovenštiny) do angličtiny, z eseje psaného vjednom
ze studovanych jazykri, z několika esejri na literární témata a z komentáŤti
lybran;fch textri. Její součrístí je také dílčí ristní zkouška zaměŤená na stupeĎ
porozumění tomu kterému jazyku a na aktivní mluvní projev kandidáta.

Na zahraniční stáži studenti obvykle stráví dvanáct měsícri, většinou
po druhém roce studia. Doba pobytu v České republiceje nezídka doplnena
i qfukou angličtiny (podle možnosti většinou univerzita, nebo _ podle indivi.
duální domluvy _ také některá z dalších vysok;ich nebo i stŤedních škol).

PŤednášky a semináŤe jsou rozděleny mezí vyučujícího a některého
z rodil5Ích mluvčích' V]fuky se ríčastní jeden nebo dva posluchači, semináŤe
jsou tvoňeny mal;ími skupinami.

Většina posluchač pŤijaQ/ch ke studiu češtinyjsou začátečníci (i kdyŽ
se pŤíležitostně setkáváme i s rodil;Ími mluvčími). Ti, kteŽí do kursu vstupují,
musí mít silnou motivaci, schopnosti, energii a odolnost rychle a samostatně
se v;n.ovnat s počátečními těžkostmi pŤi studiu obtížného jazyka (základní
gramatiku se studenti učíještě pŤed začátkem kursu).

Na univerzitě prisobí jeden lyučující (samostatná katedra češtiny nebyla
ustavena) s povinností qy'ukyjazyka i literatury. V současné době British
Council dáIe nepodporuje v oxfordu místa lektoni češtiny ani slovenštiny
(v minulosti se o tuto podporu děIila s univerzitou v SheÍfieldu)' Čast.ri"l.y
je pokr;.ivána rodil;;m mluvčím zab5;vajícím se postgraduálním vyzkumem
lingvistiky. Počet studentri i absolventrj neustále roste a také sbírka českych
knih a vybavení české části knihovny patŤí k nejlepším ve Velké Británii
a pňitahuje badatele a vědce z celého světa včetně České republiky'

Doktor James Duncan Naughton, vyučující českému a slovenskému
jazyku a člen koleje Saint Edmund Hall, do oxfordu pŤešel roku 1982 z
univerzity v Lancasteru. Tam učil češtinu od roku 1978 na nyní uŽ
neexistujícím Department of Central and South-East European Studies
- rozsáhlá česká část knihovny byla po zrušení této katedry pŤevezena
do oxfordu. Studia ukončil na univerzitě v Cambridgi disertační pracíThe
Reception in Nineteenth-Century England of Czech Literature and. of the
Czech Literary Reuiual (PhD 1978). Je rovněŽ autorem učebnice češtiuy
pro začátečníky Colloquial Czech(I987 etc.), pŤeložil práce Bohumila Hrabďa
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K dosažení hodnosti bakďáŤďmagistra musí kandidát sloát kromě povinn ch
zkoušek z jazyka aspoĎ dvě ze tĚí specializovan;fch zkoušek. Je-li jeho

hlavním oborem jinÝ jazyk, mriŽe se specializovat jen na jednu z nich -

bud'na moderní či na stŤedověkou literaturu, nebo na historii českého a
slovenskéhojazyka. Některé zkoušky, pŤedepsané pro Tlipos Part I a Ttipos
Part II musí složit i z oboru, kte4i si zvolil jako vedlejší. Kromě hodnosti
bakaláŤe/magistra uděluje Cambridge také certifikát a diplom z češtiny
či slovenštiny'

Od roku 1962 graduovalo z bohemistiky a slovakistiky 32 studentri,
z nichŽ pět dosáhlo doktorské hodnosti (PhD'). TŤi z nich vedou katedry
bohemistiky a slovakistiky na rrizn1fch univerzitách (Harvard, Lond1fn,
Oxford).

Oxn'ono

Čeština (a slovenština) se v oxfordu učíjako pŤedměty slouŽící k získání
vědecké hodnosti bakaláŤa (Bachelor ofArts) bud'samostatně na Modern
Languages Schoo], jako r.ovnocenná součást studia v kombinaci s jin1Ími
jazyky (Í}ancouzština, němčina, ruština atd.), nebo jako doplĎující kurs
na Joint School v rámci studia angličtiny, moderních dějin, filozofie nebo
klasickj'ch jazykri. Kursy trvají obvykle čtyŤi roky (tŤetí rok je věnován
studiu v zemi, jejíž jazyk posluchač studuje). Absolventi mohou dále pracovat
na vědeckém vyzkumu zakončeném pŤíslušnou hodností (M. St.' M. Phil''
DPhil.), nebo se věnovat češtině jako hlavnímu oborrr v dalších probíhajících
kursech (viz pŤiložené statistické Írdaje)'

Čeština (a slovenština) se na Modern Languages School vyučuje od
roku 1989. PŤed rokem 1989 mohl studující napsat tŤi '.české.' zkoušky v

rámci ruského programu. Ještě dŤív měl student jazykri na vybranou z

několika možností písemn;fch zkoušek jako součrásti studia slovanské filologie
zahrnujícího lingvistické bádání v oblasti českéhojazyka (každoročně tuto
moŽnost využívalo mnoho studentri a stáIe ještě je v naší nabídce). Ceská
problematika mohla byt ror.něž studována v ročním kursu, jehož absolvování
vede k získání hodnosti v oblasti slovansk ch studií - od školního roku
L993194 byla zavedena hodnost M. St. (Master of Studies).

Vfuka češtiny (a slovenštiny) obsahuje jazyki literaturu.
Po absolvování základní intenzívníjazykové pŤípravy, čtení dvou her

(Havel, Čapek) a čtyŤ povídek (Neruda, Hrabal, Kundera, Pavel) v prvních
dvou semestrech (Ťíjen bŤezen, až k pŤedběžn m zkouškám) kurs pokračuje
všeobecn;fmi informacemi o literatuŤe 19. a 20. století včetně qfklad o
nejznámějších čes\fch klasicích 19' století (Mácha, Erben, Němcová, Neruda).
Vfklady dríle zahrnují i autory jako jsou napŤíklad Hlaváček, Nezvď, Hďas,
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Durych, Vančura, Páral a jiní. Další části kursu jsou věnovány základ m
slovenštiny a volitelnjm témat m. Tato temata pŤedstalují detailní studium- včetně komentáŤri a interpretací - dvou dalších autorri iqÍběrově Komen.
s.k;f, Haše-k, Hrabal, Kukučín), stŤedověk;/ch texttt (Dalimiloua hronika,
Ziuot su. KateŤiny, Thadleček) ajazykovědné problematiky (dějiny českého
a s]ovenského jazyka). Studenti dále mohou navštěvovat v5íběrov kurs
Qeden z nich se zabluáčeskou a slovenskou poválečnou románovou fuárbou),
nebo napsat kratší disertaci (dobré hodnocení práce zlepšuje celkov v5Í'
sledek). Závérečná zkouška se skládá z pňeklaári ' u.,giirti.,y do češnny
(slovenštiny) a z češtiny (slovenštiny) do angličtiny, 

" "s"1" 
p.u,,Jho vjednom

ze studovanych jazykri, z několika esejri na literární témata a z komentáŤri
vybran ch textri. Její součrástí je také dílčí ristní zkouška zaměŤenána stupen
porozumění tomu kterému jazyku a na aktivní mluvní projev kandidáta.

Na zahraniční stáži studenti obvykle stráví dvanácf mĚsícti, většinou
po druhém roce studia. Doba pobytu v České republiceje nezžídkadoplněna
i v;íukou angličtiny (podle možnosti většinou univerzita, nebo - podle indivi-
duální domluvy - také některá z dalších vysok;fch nebo i stŤedních škol).

PŤednášky a semináŤe jsou rozděleny mezi vyučujícího a některého
z rodil;,í'ch mluvčích' V:/'uky se častní jeden nebo dva posluchači, semináŤe
jsou tvoŤeny mal;/'mi skupinami.

Většina posluchačri pŤijat ch ke studiu češtinyjsou začátečníci(i kdyŽ
se pŤíleŽitostně setkáváme i s rodil;!.mi mluvčími). Ti, kteff do kursu vstupují,
musí mít silnou motivaci, schopnosti, energii a odolnost rychle a samostatně
se vyr.ovnat s počátečními těžkostmi pŤi studiu obtížného jazyka (základní
gramatiku se studenti učí ještě pŤed začátkem kursu).

Na univerzitě plisobíjeden vyučující (samostatná katedra češtiny nebyla
ustavena) s povinností v ukyjazyka i literatury. V současné době British
Council dále nepodporuje v oxfordu místa lektoni češtiny ani slovenštiny
(v minulosti se o tuto podporu dělila s univerzitou v sheÍfiáIdu)' Čast.,};ut.y
j e pokr;ivána rodil5Ím mluv čim zab,fv ajícím se postgra d uál ním v>izk umem
lingvistiky. Počet studentri i absolventri neustále roste a také sbírka českrích
knih a vybavení české části knihovny patÍí k nejlepŠím ve VeIké Británii
a pŤitahuje badatele a vědce z celého světa včetně České republiky.

Doktor James Duncan Naughton, vyučující českému a slovenskému
jazyku a člen koleje Saint Edmund Hall, do oxfordu pŤešel roku Lg82 z
univerzity v Lancasteru. Tam učil češtinu od roku 1978 na nyní uŽ
neexistujícím Department of Central and South-East European Studies
- rozsáhlá česká část knihovny byla po zrušení této katedry pŤevezena
do oxfordu. Studia ukončil na univerzitě v Cambridgi disertačni pr ací The
Reception in Nineteenth-century England. of czech Literature ind. of the
Czech Literary Reuiual (PhD 1978). Je rovněŽ autorem učebnice češtiny
pro začátečníky Colloquial Czech (1987 etc.), pŤeložil práce Bohumila Hrabala
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(PostŤižiny, Městečko, ue kterém se zastauil čos,. v jednom svazku 1993)
a Miroslava Holuba (K principu rolničky, 1992). Je také editorem a
spoluautorem knlhy The Tlaueller's Literary Cornpanion to Eastern and
Central Europe. Časopisecky uveŤejnil pŤeklady Alexandry Berkové a Sylvy
Fischerové, další pŤeklady česk ch a slovensk;ích autorri jsou obsaženy
v antologii současné pt6zy Description of a Struggle (1994). V roce 1995
dokončil učebnici slovenštiny pro začátečníky.

Několik poznámek k rané historii .'češtiny v oxfordu.':je moŽné zmínit
se o vztazích oxfordu s Cechami v minul1fch stoletích (napŤíklad vik]efovské
kontakty s husitstvím; Peter ',Engliš.' Pa5'rre byl pŤedstaven]Írn Saint Edmrrnd
Hall). Za vlastní začátek česk1fch filologick:Ích a literárních studií v oxfordu
mohou by't, povaŽována sedmdesátá léta minulého století. Ředitel gymnázia
a autor prací o Janu Husovi A]bert H. Wratislaw, ovládající češtinu slovem
i písmem a korespondující si s Hankou, Palackym a dalšími Čechy, v oťordu
za podpory Ilchester Fund uspoŤádal cyklus pŤednášek o stŤedověk;/ch
českych textech publikovanych jako The Natiue Literature of Bohemia in
th'e Fourteenth Century ( 1878). William Morfill (od roku 1899 r1rrrčovď kromě
ruštiny i dalším slovansk m jazykrim, profesor v letech 1900-1909), první
vědec, kter1í v oblasti slovanskych studií zaujal v oxfordu vyznamné
akademické místo, věnoval část své odborné pozornosti české literatuŤe.
NějakÝ čas si dopisoval s J. Vrchlick m a dalšími spisovateli a básníky;
mimo jiné je i autorem české mlurrrrice.l o>ďordskfm slavistou s obzvláštním
zájrr,;rerl:.o českou problematiku a s rozsáhlymi kontakty s česk1Ím prostŤedím
byl filolog profesor Robert Auty, kter dŤíve vyučoval v Cambridgi a v
Lond;ině. Mezi oxfordsk1/mi historiky zabyvajícími se česk;fmi dějinami
jmenujme pŤedevším profesora Roberta J. W. Evanse (The Making of the
Habsburg Monarchy 1550-1700, 1979; Rudolph II and his World, 1973)
a profesora ZbyĎka Zemana(The Breah-up of the Habsburg Empire, 196I;
Prague Spring, 1969;The Masataks,1976), kte4f svého času vedljiŽ dŤíve
zmiĎovanou lancasterskou katedru.

STATISTIKA

(Uvedené ridaje zahrnují i studenty studující rok v zahraničí. Neobsahují pár dalších,
kteŤí pravidelně navštěvovali pŤíslušné kursy nebo se zričastĎova]i některého z

v:íběrov]Ích kursri.)

1990-1991: 2
1991-1992: 3
1992-1993: 7

1993.1994: 9 + 2 postgraduální (1 M. St.' 1 budoucí DPhil.)
1994-1995: 10 + 2 postgraduální (1 M. St., l budoucí DPhil.)

Kombinace s dalšími jazyky:
čeština.francouzština: 2

čeština.němčina: 4
čeština-ruština: 3

česká a anglická literatura 1

LANoASTER

Na univerzitě v severoanglickém Lancasteru, která byla otevŤena ve druhé
polovině šedesát ch let, se poprvé vyučovďa čeština ve školním roce 1969/70.
Tbhdejší vedoucí ruského oddělení, profesor Sir Cecil Parrott, bj.valf britsk;f
vehyslanec v Praze, za|oži|v Lancasteru v roce 1968 Komenského .tr"di.ko
a doufal, Že s pŤispěním československ ch Ťadri z něho časem vJn.oste vy-
znamny badatelsk;/'ristav. Po srpnové okupaci byla sice spolupráce s Óes-
koslovenskem pŤerušena, zároveř však vzrostl zájem studeni'i o č"šti.'.,
a tehdejší stážisté, doktorka Dana KĎourková a doktor Vladimír Kusin'
se museli věnovat i v}iuce.

V roce 1970 vystŤídal doktora Kusina doktor Igor Hájek. V prvním roč-
níku se tehdy pŤihlásilo na češtinu téměŤ tŤicet studentri. TéLoŽ roku se
od ruského oddělení odštěpilo nově ustavené oddělení pro studium stŤední
ajihovfchodní Evropy, v němŽ pod vedením profesora Parrotta nadále pra-
covali dva učitelé českéhojazyka a literatury a dva učitelé p.o srbociro,-
vatštinu, zatímco profesor Parrott sám vyučoval dějiny obou zeměpisn;/ch
oblastí.

ZÍizením tohoto oddělení pŤi pokračující existenci Komenské o stŤediska
se bohemistika v Lancasteru dostala na pevnf zák|ad'. Po počáteční vlně
zájmu se počet studentri, kteŤí češtinu absolvovali v kombinaci s jinym
oborem, ustálil .'a3 až 4 ročně, ačkoli v prvním ročníku studovalo češtinu
jako jazyk obvykle 8 až 70 posluchačri. Vyhodou moderní Lancasterské
univerzity by|o, že každ;i obor bylo možno volně kombinovat s iakÝmkoli
jin;fm oborem

Po odchodu profesora Parrotta do dtichodu ho v roce 1976 vystŤídal
jako vedoucí profesor Zbyněk Zeman. Nedlouho poté po smrti doktorky
Dany Křourkové nastoupil na její místo doktor James Naughton. oddělení
se dále stabilizovalo a v prrivodci po Lancasterské univerzitě, kte4Í sestavili
pro potŤebu nováčkri starší studenti, bylo označeno zajedno z nejlepších.
Yj,razně také rostla sbírka česk;ích a slovensk:/ch knih v lancasterské
univerzitní knihovně a brzo se stala po Lond]fně druhou nejqfznamnější
bohemistickou sbírkou v Británii.

V roce 1981, v rámci risporn;ích opatŤení na britsk;ích univerzitách,
se vedení Lancasterské univerzity rozhodlo odděIení zrušit. Jeho učitelé
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(PostŤižiny, Městečko, ue kterém se zastauil čas,. v jednom svazku 1993)
a Miroslava Holuba (K principu rolničky, t992). Je také editorem a
spoluautorem ktJihy The Tbaueller's Literary Cornpanion to Eastern and
Central Europe. Casopisecky uveŤejnil pŤeklady Alexandry Berkové a Sylvy
Fischerové, další pŤeklady česk ch a slovensk1fch autor jsou obsaŽeny
v antologii současné ptÓzy Description of a Struggle (1994). V roce 1995
dokončil učebnici slovenštiny pro začátečníky.

Několik poznámek k rané historii ',češtiny v oxfordu',: je moŽné zminit
se o vztazích oxfordu s Cechami v minul ch stoletích (napžr,klad viklefovské
kontakty s husitstvím; Peter .'Engliš'' Payne byl pŤedstaven;fon Saint Edmrrnd
Hall)' Za vlastní začátek českfch filologick;Ích a literárních studií v oxfordu
mohou b5ít povaŽována sedmdesátá léta minulého století. Ředitel gymnázía
a autor prací o Janu Husovi A]bert H. Wratislaw, ovládající češtinu slovem
i písmem a korespondující si s Hankou, Palack m a dalšími Čechy, v oťordu
za podpory Ilchester Fund uspoŤádal cyklus pŤednášek o stŤedověk;/ch
českych textech publikovan;fch jako The Natiue Literature of Bohemia in
the Fourteentlt. Century (1878). William Morfill (od roku 1899 qrrrčoval kromě
ruštiny i dalším slovansk;ím jazykrim, profesor v letech 1900-1909), první
vědec, kte4í v oblasti slovanskych studií zaujal v oxfordu vyznamné
akademické místo, věnoval část své odborné pozornosti české literatuŤe.
Nějakf čas si dopisoval s J. Vrchlick m a dalšími spisovateli a básníky;
mimo jiné je i autorem české mluvnice.1 o>ďordskfm slavistou s obzvláštním
zájmem o českou problematiku a s rozsátrl;/mi kontakty s čes{fm prostŤedím
byl filolog profesor Robert Auty, kteryí dŤíve vyučoval v Cambridgi a v
Lond;/'ně. Mezi oxfordsk mi historiky zabyvajícími se česk1fmi dějinami
jmenujme pŤedevším profesora Roberta J. W Evanse (The Making of the
Habsburg Monarchy 1550-1700, 1979; Rudotph II and his World, 1973)
a profesora ZbyÍtkaZemana(The Break-up of the Habsburg Empire, 196I;
Prague Spring, t969;The Masataks, 1976), kter:Í svého času vedl jiŽ dŤíve
zmiĎovanou lancasterskou katedru.

STATISTIKA

(Uvedené daje zahrnují i studenty studujícÍ rok v zahraničí. Neobsahují pár dalších'
kteŤí pravidelně navštěvovali pŤíslušné kursy nebo se zričastĚova]i některého z

v:ÍběrovÍ'ch kursri.)

1990-1991: 2
1991-1992: 3
1992-1993: 7

1993-1994: 9 + 2 postgraduální (1 M. St., 1 budoucí DPhil.)
1994-1995: 10 + 2 postgraduální (1 M. St', 1 budoucí DPhil.)

Kombinace s dalšími jazyky:
čeština.francouzština: 2

čeština.němčina: 4
čeština.ruština: 3

česká a anglická |iteratura 1

LANCASTER

Na univerzitě v severoanglickém Lancasteru, která byla otevŤena ve druhé
polovině šedesát ch let, se poprvé vyučovala čeština ve školním roce 1969/70.
Tehdejší vedoucí ruského oddělení, profesor Sir Cecil Parrott, b valf britsk;Í
velvyslanec v Praze, za|oŽi|v Lancasteru v roce 1968 Komenského .tň"di.ko
a doufal, že s pŤispěním československ;fch riŤadri z něho časem vy'r'oste vy-
znamn;f badatelskJí ristav. Po srpnové okupaci byla sice .pol.,p.á"" . Č".-
koslovenskem pŤerušena, zárove však vzrostl zájem studeni,i o č"šti,,.,
a tehdejší stážisté, doktorka Dana KĎourková a doktor Madimír Kusin,
se museli věnovat i v;yuce.

V roce 1970 vystŤídal doktora Kusina doktor Igor Hájek. V prvním roč-
níku se tehdy pŤihlásilo na češtinu téměŤ tŤicet studentri. TéLoŽ roku se
od ruského oddělení odštěpilo nově ustavené oddělení pro studium stŤední
ajihov;fchodní Evropy, v němž pod vedením profesora Parrotta nadále ora-
covali dva učitelé českéhojazyka a |iteratury a dva učitelé pro s,boci,or-
vatštinu, zatímco profesor Parrott sám lyučoval dějiny obou zeměpisn]/ch
oblastí.

ZÍizením tohoto oddělení pfi pokračující existenci Komenskéiro stňediska
se bohemistika v Lancasteru dostala na pevn;/ zák|ad'. Po počáteční vlně
zájmu se počet studentri' kteŤí češtinu absolvovali v kombinaci s jin;Ím
oborem, ustálil na3 až 4 ročně, ačkoli v prvním ročníku studovalo rěštinu
jako jazyk obvykle 8 až tO posluchač . V;ihodou moderní Lancasterské
univerzity by|o, že kaŽd;i obor bylo možno volně kombinovat s jak;/mkoli
jinfm oborem.

Po odchodu profesora Parrotta do drichodu ho v roce 1976 vystŤídal
jako vedoucí profesor Zbyněk Zeman. Nedlouho poté po smrti doktorky
Dany KĎourkové nastoupil na její místo doktor James Náughton. oddělení
se dále stabilizovalo a v prrivodci po Lancasterské univerzitě, kter1/ sestavili
pro potŤebu nováčkri starší studenti, bylo označeno zajedno z nejlepších.
Y,lrazně také rostla sbírka česk;/ch a slovensk;fch knih v lancásterské
univerzitní knihovně a brzo se stala po Lond;fně druhou nejq/znamnější
bohemistickou sbírkou v Británii.

V roce 1981, v rámci sporn ch opatŤení na britsk1ích univerzitách,
se vedení Lancasterské univerzity rozhodlo oddělení zrušit. Jeho učitelé
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byli pieloŽeni na jiné britské univerzity a knihovna Komenského stŤediska
byla rozp|Ílena; v mnoha pŤípadech došlo i k rozdělení ucelen;Ích rďníkoqfch
Ťad česk1ích periodik' Největší počet knih, asi 5000 svazkri, pŤešel spolu
seZ.Zernanem a J. Naughtonem do oťordu, asi 3000 knih odešlo s doktorem
Hájkem do Glasgowa' zbytek si rozebraly jiné univerzity. V roce 1984
absolvovala češtinu v Lancastertr poslední studentka.

GI,ASGow

Na Glasgowské univerzitě, kde slovanské (pŤevážně ruské) oddělení exis-
tovalo jiŽ od roku 1917, se zača|o wvaŽovat o trvalém zavedení češtiny po
2. světové válce na doporučení vládní komise (tzv. Scarborough Commis-
sion), která se zabywala situací studijních oborri zaměŤen;Ích na qfchodní
Evropu na britskych univerzitách.

V roce 1948 byl jmenován na nově zÍízené místo učitele češtiny b;Íval;Í
osobní tajemník Jana Masaryka doktor Lumír Soukup. Univerzita se pak
po delší dobu snažila získat dalšího učitele pro v1iuku vychodoevropsk1fch
dějin, v poválečné době však panoval nedostatek uchazečri s pŤíslušnou
kvalifikací a nenašel se nikdo, kdo by byl ochoten nastoupit v Glasgowě.
Univerzita uvažovala i ojmenování doktora Josefa Polišenského zPrahy,
ale tento záměr zmaŤ1ly porínorové změny v tehdejším Československu.

Ceštinu pak studovali posluchači v mal1fch počtech, většinou pouze v
nižších ročnících. (Skotskf systém znádva zprisoby studia: dvou-, pĚípadně
tÍíleté vedoucí k neznámkovanému diplomu lordinaryl a čtyŤleté vedoucí
ke kvalifikapi známkované [Honours)). Jako polovičnímu nebo tŤetinovému
pŤedmětu ve vyšších ročnících se češtině věnovalijen občasníjednotlivci,
tŤebaŽe po roce 1968 se zájem _ jako všude - poněkud zqfšil.

Tato situace twala aŽ do odchodu doktora Soukupa do d chodu v roce
1981. Na jeho místo sice dočasně nastoupil doktor Jan Čulík, v rámci
ríspornych opatŤení však univerzita odmítla studium češtiny sama nadále
finančně podporovat. obor byl pŤesto zachován, a dokonce rozšíŤen, když
do slovanského oddělení byli pŤevedeni učitelé z jin ch pracovišť zrušenych
v rámci tychž opatŤení: doktor JosefFronek z glasgowské lingvistiky (jazyk)
a po návratu z dvouletého pobytu na Kalifornské univerzitě v Berkeley
i doktor Igor Hájek (literatura) ze zrušeného oddělení v Lancasteru, odkud
do Glasgowa rovněž pŤešla část tamější české knihovní sbírky.

od roku 1983 existuje tedy na Glasgowské univerzitě češtinajako obor,
kter!|ze studovat na všech rírovních. V;fuka historieje většinou svěŤována
učitelrim z univerzitního ristavu pro studium Ruska a qichodní Evropy.
V nižších ročnících se češtině věntrie obwkle 4 aŽ 6 studentri ročně. ve wšších

ji v-kombinaci s jin;Ím 
.obor91 absolvují obvykle 2 až 4 studenti. Postgra-drrální studenti se vyskytují méně rasio. V .,izsi.n ročnících se počet po-s]uchačri prudce zqišil,-když doktor Hájek uvedl samostatny kurs českéliteratury a dějin v anglickém pŤekladu, kter;Í navštěvuje obvykle 10 aŽ15 studentťr.

' S pomocí v měny podporované Britskou radou se během několikauplynul;ich let podafilo vybudovat v Glasgowě i rozsáhlou českou knihovnu,s nÍŽ se mriže měŤit jen Lond}in a oxford.
-- V osmdesát.fch letech, kdy byl vedoucím slovanského oddělení doktorHájek, se podaŤilo získat pro češtinu (a polštinu) zvláštní statut ,,ztrátové,,o,,
oboru..s.trvale nízk;Ím počtem posluÁačri. Nově ustavená skotská radapro pŤidělování finančních fondri univerzitám však rozhodla, na rozdíl odsvého anglického protějšku, že od roku ]'996 v této praxi nebude pokračovat.
|o s.mrti Igora Hájka v roce 1995 Glasgowská univlrzita pŤ".";* oyr'iá.lr.konkurs na místo asistenta pro českou literaturu.

(text Jamese Naughtona pŤeložil Petr Holman)
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byli pŤeloženi na jiné britské univerzity a knihovna Komenského stŤediska
byla rozptylena; v mnoha pŤípadech došlo i k rozdělení ucelenych ročníkov5ích
Ťad česk ch periodik. Největší počet knih, asi 5000 svazkri, pŤešel spolu
seZ' 7,emanem a J. Naughtonem do oťordu, asi 3000 knih odešlo s doktorem
Hájkem do Glasgowa, zbytek si rozebraly jiné univerzity. V roce 1984
absolvovala češtinu v Lancastertr poslední studentka.

Gr.escow

Na Glasgowské univerzitě, kde slovanské (pŤeváŽně ruské) oddělení exis-
tovalojiž od roku 1917, se začalo uvažovat o trvalém zavedení češtiny po
2. světové válce na doporučení vládní komise (tzv. Scarborough Commis-
sion), která se zabyvala situací studijních oborri zaměŤen;fch na v chodní
Evropu na britsk1fch univerzitách.

V roce 1948 byljmenován na nově zíízené místo učitele češtiny b val;Í
osobní tajemník Jana Masaryka doktor Lumír Soukup. Univerzita se pak
po delší dobu snažila získat dalšího učite]e pro v;Íuku vychodoevropsk;fch
dějin, v poválečné době však panoval nedostatek uchazečri s pŤíslušnou
kvalifikací a nenašel se nikdo, kdo by byl ochoten nastoupit v Glasgowě.
Univerzita uvažovala i ojmenování doktora Josefa Polišenského zPrahy,
ale tento zámér zmaÍ1ly porinorové změny v tehdejším Ceskoslovensku.

Češtinu pak studovali posluchači v mal;fch počtech, většinou pouze v
nižších ročnících. (Skotsk systémzná dva zprisoby studia: dvou-, pfípadně
tžíleté vedoucí k neznámkovanému diplomu [ordinary] a čtyŤleté vedoucí
ke kvalifikapi známkované [Honours]). Jako polovičnímu nebo tŤetinovému
pŤedmětu ve vyššíclr ročnících se češtině věnovali jen občasní jednot]ivci,
tÍebaže po roce 1968 se zájem _ jako všude - poněkud zvyšI|.

Tato situace trva|a až do odchodu doktora Soukupa do drichodu v roce
1981' Na jeho místo sice dočasně nastoupil doktor Jan Culík, v rámci
risporn;Ích opatŤení však univerzita Ódmít]a studium češtiny sama nadále
finančně podporovat. obor byl pŤesto zachován, a dokonce rozšíŤen, kdyŽ
do slovanského oddělení byli pŤevedeni učitelé z jin;Ích pracovišť zrušen;ích
v rámci tJíchž opatŤení: doktor Josef Fronek z glasgowské lingv.istiky (azyk)
a po návratu z dvouletého pobytu na Kalifornské univerzitě v Berkeley
i doktor Igor Hájek (literatura) ze zrušeného oddělení v Lancasteru, odkud
do Glasgowa rovněž pŤešla část tamější české knihovní sbírky.

od roku 1983 existuje tedy na Glasgowské univerzitě češtinajako obor,
ktery|ze studovat na všech rirovních. V uka historie je většinou svěŤována
učitelrjm z univerzitního tistavu pro studium Ruska a v;Íchodní Evropy.
V niŽších ročnících se češtině věntrie obwkle 4 aŽ 6 studentri ročně. ve wšších

ji v kombinaci sjinym 
3bor9m absolvují obvykle 2 až 4 studenti' Postgra.duální studenti se vyskytují méně časio. v nizsict, ročnících se počet po-sluchačri prudce zv;Íšil,.když doktor Hájek uvedl samostatny kurs českél.ileratyv a dějin v anglickém pŤekladr:' kter;f navštěvuje olvykle 10 až15 studentťr'

- S pomocí v}íměny podporované Britskou radou se během několikauplynulych let podaŤilo vytudovat v Glasgowě i rozsáhlou českou knihovrru,s níž se mriže měŤit jen Lond;/n a oxford.
- V osmdesá|ich letech, kdy byl vedoucím slovanského oddělení doktorHájek' se podaŤilo získat pro češtinu (a polštinu) zvláštní statut ,,ztrátového,.
oboru s- trvale nízk m počtem posluciračri. Nově ustavená skotská radapro pŤidělování finančnÍch fondri univerzitám však rozhodla, na rozdíl odsvého anglického protějšku, že od roku 1996 v teto praxi nebude pokračovat'
|o s.m*i Igora Hájka v roce 1995 Glasgowská univerzita pŤe"u1".' oyntá.lt.konkurs na místo asistenta pro českou literaturu.
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