
tom fakt, Že Gregor byl zvolen za mimoŤádného člena Učené společnosti
Šafrárikovy (ejími členem byli i F. Wollman a J. VilikovskÍ) a že byl povolán
do jazykozpytného odboru Matice slovenské.

Slovenská literatura byla vykládána také v pŤednáškách české literatu-
ry, pŤičemž se zdrirazĎovaly vzájemné vzta|ty a styky mezi těmito literatu-
rami. Speciální pŤednáška (i semináŤ) ze slovenské literatury byla zaíazena
do plánu studia ve školním roce 1934/35; uskutečnil ji F. Wollman, kter1/
souběŽně prisobil na bratislavské filozofické fakultě a dobŤe znal kulturní
i literární prostŤedí slovenské' S pŤíchodem J. Vilikovského (1939), kter:Í
pŤešel do Brna z Bratislavy, seještě více posílily možnosti pěstování literár-
ní slovakistiky na brněnské fakultě' Tomuto r voji však zabránila 2. světo-
vá válka a uzavŤení česk;fch vysok ch škol. Hned ve školním rcce |946/47
pŤednášel J. VilikovskÝ o počátcích slovenské literatury a J. Hrabák se
věnoval slovenské literatuŤe 19. století. A. Grund zaŤadil do pŤednášek z
české literatury i wfklady o literatuŤe slovenské, stejnějako ostatní pŤed.

nášející v dalších letech (A. Závodsk , D. JeŤábek, M. Kopeck1y, K. Palas).
od školního roku 1950/51 byla v plánu qÍuky samostatná pŤednáška ze
slovenské literatury, kterou zprvu konal A. Závoďsky, později, od školního
roku 1953/54, A. Gregor a od roku L963/64 V. Válek.
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Literární bohemistická studia byla na českobudějovické pedagogické fakultěpěstována odjejího za|oženív roce 1948. organizačně uyta po atoutrou dobuzačleněna do katedry filologie, sdruŽující i Jalší literarno ajazykově orierr-
tované obory. V roce 1990 se osamostatnila katedra českého jázyka a lite-ratury, samostatné literárněvědné pracoviště existuje od roku-tggz.

K v laznějším osobnostem prisobícím v Česk1ich nuaojovlciďa ro.-mujícím pozitivně tváŤ zdejší literární bohemistiky od šedásátfch let do
;.kt9nt1 let osmdesálfch patŤili zejménaprofesor dr' Stanislav cjrta, csc.
Gadatelské zaměŤení na literaturu pro děii a mládeŽ a na regionální litera-
turu) a profesor dr' JosefLála (literatura 19. století, alouĚotety v)ízkum
čtení a literární recepce žákri základních škol). Podněty zejménáv lblastr
starší literatury pŤinesl navzdory svéjazykovědně oriento,,á.,é .p""ializaci
i profesor dr. František Cuffn, CSc. Jejich zásluhou se počalo ptivodně ryzepedagogické pracoviště postupně pŤiklánět i k badatel;ké čin;osti, zjejich
podnětri čerpala i nynější stŤední generace: docentka dr. BoŽena Plánská,
CSc. (zaměŤení na současnou literaturu, od roku 1995 prisobí na VŠP Hra-
dec Králové) a docent dr. Jaroslav Toman, CSc. (akcent na literaturu pro
dĚti a mládeŽ,r4izkum dětského čtenáŤství, autorství čítanek pro 2.-5.tÍídll
Zs). od poloviny osmdesálfch let se postupně prohlubovalá specializace
dalších pracovníkri: docent dr. DaliboiTure8ek, CSc. (literatura19. století,
zejména obrozenská), dr. Madimír Papoušek' CSc. (literatura 1' poloviny
20. století), dr. Věra Pospíšilová (starší literatura). od devadesátych let
se postupně profiluje i nejmladší vědeckopedagogická generace ia'. na.
Bauer - poezie po roce 1945; dr. M. Zelenka, CSc. -literární teorie) a sou-
časně se posiluje i didaktické zaměŤení na dramatickou qÍchovu a tvoŤivou
didaktiku (dr. František Zborník, mgr. Jana Skálová).

Driraz na vědeck;í základ vysokoškolské pedagogické práce zesílil zeimé-
na po roce 1990. Členové katedry spoluprácují. Úel b/rv r"ii",i)""
česhé literatury D. T\rreček ana Slovníhi česh!,ch spisouatelti od rohu 1945
V. Papoušek), konají vyŽádané domácí i zahraniční pŤednášky (FF UK Pra-
ha,.slavistické instituty v Bonnu a New Yorku, PF MU Brno atd.), jsou
nositeli grantri (D. T\rreček pro období 1995-1997 na téma Česhé obrozLnshé
diuad,lo a rahouské pŤedrněstské scény - mezinárodní grant StŤedoewopské
univerzity; spolu s V Papouškem a F. Zborníkem dále pro rok 1995 nuk,,,
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dalšího uzdělduá,ní učitel - programExTba; pro období 1996-1998 nawhuje
VPapoušek grant Česfui literatura u USÁ) a ričastní se mezinárodní vědecké
v1fměny jako stipendisté (V. Papoušek - New York 1994; D. T\rreček -
VídeĎ 1990, 1992 a 1995, Bonn 1993). Pravideln je i podíl na práci habili-
tačních komisí (J. Toman v oboru teorie vyučování české literatuŤe) stejně
jako členství ve vědeck;fch společnostech (J. Toman - IBBA: společnost
dětské knihy, členství v národním komitetu soutěže ewopsk3ích škol Ewopa
ve škole, grantová komise č. 4 GA AV ČR; D. Ttrreček - Dobrovsky Gesell-
schaft Dresden). Podstatn m zprisobem se téŽ zv,!šilakonferenční aktivita
člen katedry, a to jak na poli domácím, tak mezinárodním.

Katedra poŤádala v letech 1990 a 1994/1995 a pro rok 1995/1996 znovu
organizuje ve spolupráci s pracovníky FF UK kurs rozšiŤujícího studia pro
učitele české literatlry' Y záŤí 1'995 uspoŤádá konferenci s mezinárodní
ričastí odborníkri z devíti zemí na téma Centrismy stŤedoeuropskjch lite-
ratuti se zvláštním pŤihlédnutím k problematice českého biedermeieru. Pro
rok 1997 je pŤipravována konference k literárněhistorické metodologii.

VÝrĚnovÁ BIBLIoGRAFIE ČLENŮ KATEDRY

MoNoGRAFIE

sTANIsIÁv CÍFKA:
Jihočeská ulastiuěd'a (su. 3, Literatura a diuad'lo), České Budějovice 1983.
JindŤich Vesel!,, České Budějovice 1986.

JARoSLAV TOMAN:
Čtení pro radost (Čítanka pro 2, roč. zdkladní školy)' s J. Maršíkovou, Praha 1993, 2. vyd.
1994.
Čteme pro potěšení (Čítanha pro 3' roč' základní školy),Pruha 1993, 2. vyd. 1994.
Čteme pro potěšení (Čítanka pro 3. ročník základní škoty), s M. Vondrri, Praha 1993.
Jd čtenáŤ a m j suět (Čítanka pro 4. roč. základní školy)' s M. Vondrri, Praha 1994.
Dobrodru,žstuí s četbou (Čítanka pro 5. ročník ztikladní školy), s M. Vondrri, Praha (v tisku).

DALIBoR TUREČEK:
Iuan olbracht a jižní Čechy, České Budějovice 1983.
Jistoty tichého domova (T}'lriv jevištní biedermeier), Edice TVary' pŤíloha Tuaru 1994, 2,6,
1994.

VIÁDIMÍR PAPoUŠEK:
Egon Hostousk!,, H+H, Praha (v tisku).

Srm,rpre

FRANTIŠEK SKoRUNKA:
Suětouá líteratura (od nejstarších dob po baroko), 1993.

JARoSLAV TOMAN:
Vybrané kapitoly z did'aktiky čtení d literdrní ulchouy I,1983, 2. vyd. 1991

Vybrané kapitoly z d.idaktiky čtení a literarní ujchouy II, I99o.

Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, 1992.

DALIBoR TUREČEK:
Česká literatura ná,rodního obrození, 1993' 2. vyd. 1995.
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