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LITERÁRNnvooNÁ BoHEn/ilsTIKA
NA F'IITOZOFICXre fnXwfn LINnmRZITY pef,eCf<reHO

V OLOMOUCT
(1946-1e95)

.nŘÍ r.nle

TRADICE oBoRU

Počátky literárních a literárněvědn1Ích aktivit jsou v olomouci spjaty s
existencí moravského, respektive olomouckého biskupsM (zaloŽeného roku
1063) a dvou olomouck ch škol - scholasterijní pŤi kapitule (od čtyŤicátÝch
let 12. století) a farní, později městské školy u sv. MoŤice (založené kolem
roku 1380). Znaéného rozkvětu doznala v olomouci humanistická literatura
a literární teone, jež se pěstovala i na olomoucké jezuitské univerzitě (zalo.
žena v roce 1593). Nové podněty pro rozvoj literární teorie a historie pŤišly
s osvícenstvím, zejména během olomouckého prisobení Josefa Dobrovského,
jenž v olomouci v letech 1787-1890 mimo jiné pracoval na Geschichte der
bÓhmischen Sprache und Literatur (t792). Česk jazyk a literatura se v
olomouci vyrrčovaly jednak zásluhou Dobrovského v generálním semináŤi
na Hradisku u olomouce, jednak na stavovské akademii; zde však první
učitel tohoto pŤedmětu, Antonín Boček, qfuku zanedbával, takže teplwe
prisobení Aloise Vojtěcha Šembery v letech 1839-1847 znamenalo počátek
intenzívních bohemistick;/ch studií v poněmčené olomouci (z olomouck ch
akaďemick;fch pŤednášek vznikly Šemberovy Dějiny Ťeči a literatury česho-
slouenshé, 1858). Na olomoucké univerzitě prisobil do roku 1849 Ignác Jan
Hanuš,jenž spolu s Ivanem Helceletem učil během revolučního roku 1848
češtině, vydával Holomoucké noviny a později se věnoval slovanské m5rto-
logii a dílu F' L. Čelakovského. Postupné rrršení olomoucké univerzity (defi-
nitivně 1860) znamena|o zttátu nejen pro literárněvědné bádání české, ale
i německé, zristala však olomoucká Studijní knihovna jako bohat;i zdroj
literárních textri staré i nové doby. Literární historie, teorie a kritika se
poté pěstovaly zejména na olomouckém Slovanském gymnáziu (za|oŽeno
roku 1867), a to pŤedevším dfty jeho prvnímu ňediteli Janu Evangelistovi
Kosinovi a jeho Žákrim Hynkovi Babičkovi (o česhé literatuŤe, Ko|eda 1879)
a Leandru Čechovi (o holu krá,sné literatury česhé na Morauě, Zota 1885),
Záv ažnější pŤíspěvky literárněvědné byly publikovány ve q/ročních zpt áv ách
Slovanského gymnázia a v Časopise Matice moravské (Vojtěch Kotsmích,
Josef Bartocha, Václav Tille a jiní)'
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Meziválečné literárněvědné bádání se koncentrovalo kolem Studijní
knihovny, Cyrilometodějské teologické fakulty a Vlastivědného spolku mu-
zejního (Bohuš Vybíral jako jugoslavista, BedŤich Václavek jaká literární
kritik, teoretik a folklorista), Cyr-ilometodějské teologické fakulty (Josef
Vašicajako editor a vykladač staročeské a barokní literatury); regionální
literaturou se zab;ival pŤedevším BedŤich Slavík (Hand,ché písemnictuí'
1940). olomoucké Prombergerovo nakladatelství v meziválečném období
i těsně po válce vydávalo nejen beletrii, ale i učebnice azávažnésyntetické
práce literárněhistorické (zejména Arne Nováka). oblast písní lidov;Ích a
zlidověl]Ích zkoumal spolu s BedŤichem Václavkem Robert Smetana, ději-
nám divadla se věnoval Jaroslav Čičatka, aspekty literárněvědné mají ně-
které studie regionálních historikri Jana Springera, Timothea Vodičky a
Mofice Remeše. Jižv meziválečn:fch letech počíná své liter:irněvědné bádání
a literárněkritickou činnost oldŤich KIálík, stŤedoškolsk;f profesor na Slo-
vanském gymnáziu. S olomoucí byly rovněž spjaty r znorodé aktivity Jose-
fa Ludvíka Fischera,jenŽ se vedle filozofie a sociologie věnoval rovněŽ lite-
rárnÍ kritice a estetice.

LrrnnÁnxnvĚDNÁ BoHEMIsTIKA NA UNrwnzrrĚ PALAcKÉHo
Do Rorru 1989

obnovení olomoucké univerzity v roce 1946 jako Univerzity Palackého zna-
menalo počátek nové institucionalizace olomoucké literární vědy nejprve
v rámci tzv. Slovanského seminái.e na filozofické fakultě i nové rikoly pro
Státní vědeckou knihovnu v olomouci. Učitelské síly se však stabilizovaly
aŽ po roce 1949, navíc do této doby byla bohemistika spolu se srovnávací
filologií a rusistikou součástí Ústavu pro slovanskou filologii. Samostatná
katedra českého jazyka a literatury vznikla až v roce 1950, do oblasti lite-
rárněvědné bohemistiky ovšem zasahovali sqÍmi pracemi i filologové jin ch
filologickfch oborti (rusistiky, anglistiky, romanistiky). Tlistní d sledky
pro rozvoj celé univerzity mělo ziízení Vysoké školy pedagogické (1953),
redukující univerzitu na pouhou lékaŤskou fakultu. Na katedru českého
jazyka a literatury fakulty společensk1ich vod VŠP tak pŤešIi i bohemisté
z Pedagogické fakulty UP' od roku 1958 byla VŠP sloučena s Univerzitou
Palackého, 1964 byl do svazku fakult univerzity zahrnut i olomouck;f Peda.
gogrck institut jako Pedagogická fakulta UP se samostatnou katedrou
českého jazyka a literatury. Na Filozofické fakultě UP se zrušením samo-
statné katedry slavistiky vytvoŤila katedra bohemistiky a slavistiky, k níž
byl v roce 1971 pŤipojenjako vědeckoq/zkumné pracoviště Kabinet BedŤicha
Václavka, vznikl1y v roce 1964.
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LITERÁRNĚvnoNÁ BoHEMIsTIKA
NA FIITOZOFICrc nAXI.ILfn UNWERZITY pef"nCfmHO

V OLOMOUCI
(r946-1995)

;IŘÍ r.we

TRá.DIoE oBoRU

Počátky literárních a literárněvědn ch aktivit jsou v olomouci spjaty s
existencí moravského, respektive olomouckého biskupství (založeného roku
1063) a dvou olomouckfch škol - scholasterijní pŤi kapitule (od čtyŤicátfch
let 12' století) a farní, později městské školy u sv. MoŤice (založené kolem
roku 1380). Značného rozkvětu doznala v olomouci humanistická literatura
a literární teorie, jež se pěstovala i na olomoucké jezuitské univerzité (zd'o.
Ženav toce 1593). Nové podněty pro rozvoj literární teorie a historie pŤišly
s osvícenstvím, zejména během olomouckého prisobení Josefa Dobrovského,
jenŽ v olomouci v letech 1787-1890 mimo jiné pracoval na Geschichte der
bijhmischen Sprache und Literatur (L792). Česk jazyk a literatura se v
olomouci vyučovalyjednak zásluhou Dobrovského v generálním semináŤi
na Hradisku u olomouce, jednak na stavovské akademii; zde však první
učitel tohoto pňedmětu, Antonín Boček, v uku zanedbával, takže teprve
prlsobení Aloise Vojtěcha Šembery v letech 1839-1847 znamena|o počátek
intenzívních bohemistick1fch studií v poněmčené olomouci (z olomouck1fch
akademick1fch pŤednášek vznikly Šembe rovy Dějiny Ťeči a literatury česho-
slouenshé, 1858). Na olomoucké univerzitě prisobil do roku 1849 Iglrác Jan
Hanuš,jenŽ spolu s Ivanem Helceletem učil během revolučního roku 1848
češtině, vydával Holomoucké noviny a později se věnoval slovanské myto-
logii a dílu F. L. Čelakovského. Postupné rušení olomoucké univerzity (defi-
nitivně 1860) znamenalo ztrátu nejen pro literárněvědné bádání české, ale
i německé, zristala však olomoucká Studijní knihovna jako bohaQf zdroj
literárních textti staré i nové doby. Literární historie, teorie a kritika se
poté pěstovaly zejména na olomouckém Slovanském gymnáziu (zaloŽeno
roku 1867), a to pŤedevším dfty jeho prvnímu Ťediteli Janu Evangelistovi
Kosinovi a jeho žákrim Hynkovi Babičkovi (o česhé literatuŤe, Ko1eďaL879)
a Leandru Čechovi (o holu krdsné literatury česhé na Morauě, Zoru 1885).
Závažnější pffspevky literárněvědné byly publikovány ve qfročních zprávách
Slovanského gymnáziaa v Časopise Matice moravské (Vojtěch Kotsmích,
Josef Bartocha, Václav Tille a jiní).
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Meziválečné literárněvědné bádání se koncentrovalo kolem Studijní
knihovny, Cyr"ilometodějské teologické fakulty a Vlastivědného spolku mu-
zej ního (Bohuš Vybíral jako jugoslavista, BedŤich Václavek jako literární
kritik, teoretik a folklorista), Cyr-ilometodějské teologické fakulty (Josef
Vašica jako editor a vykladač staročeské a barokní literatury); regionální
literaturou se zab;ival pŤedevším Bedňich Slavík (Handcké písemnictuí,
1940). olomoucké Prombergerovo nakladatelství v meziválečném období
i těsně po válce vydávalo nejen beletrii, ale i učebnice a závažné syntetické
práce literárněhistorické (zejména Arne Nováka). oblast písní lidov ch a
zlidověl]ich zkoumal spolu s BedŤichem Václavkem Robert Smetana, ději-
nám divadla se věnoval Jaroslav Čičatka, aspekty literárněvědné mají ně-
které studie regionálních historikri Jana Springera, Timothea Vodičky a
MoŤice Remeše. Jižv mezivá|ečn]fch letech počíná své literárněvědné bádání
a literárněkritickou činnost oldŤich Králík, stŤedoškolsk;Í profesor na Slo-
vanském gymnáziu. S olomoucí byly rovněž spjaty rriznorodé aktivity Jose-
fa Ludvíka Fischera,jenž se vedle filozofie a sociologie věnoval rovněž lite-
rární kritice a estetice.

LITERÁRNĚvĚnNÁ soHnmIsTIKA NA UNIvERzIrĚ Par-acxÉrro
Do Ror{u 1989

obnovení olomoucké univerzity v roce 1946 jako Univerzity Palackého zna-
menalo počátek nové institucionalizace olomoucké literární vědy nejprve
v rámci tzv. Slovanského seminái'e na filozofické fakultě i nové rikoly pro
Státní vědeckou knihovnu v olomouci. Učitelské síly se však stabilizovaly
aŽ po roce 1949, navíc do této doby byla bohemistika spolu se srovnávací
filologií a rusistikou součástí Ústavu pro slovanskou filologii' Samostatna
katedra českého jazyka a literatury vznikla až v toce 1950, do oblasti lite-
rárněvědné bohemistiky ovšem zasahovali sqimi pracemi i filologové jin;fch
filologick;fch oborri (rusistiky, anglistiky, romanistiky). Tlistní drisledky
pro rozvoj celé univerzity mělo zŤízení Vysoké školy pedagogické (1953),
redukující univerzitu na pouhou lékaŤskou fakultu. Na katedru českého
jazyka a literatury fakulty společensk5ich věd VŠP tak pŤešli i bohemisté
z Pedagogické fakulty UP. od roku 1958 byla VŠP sloučena s Univerzitou
Palackého, 1964 byl do svazku fakult univerzity zahrnut i olomouckf Peda-
gogick]Í institut jako Pedagogická fakulta UP se samostatnou katedrou
českého jazyka a literatury. Na Filozofické fakultě UP se zrušením samo-
statné katedry slavistiky vytvoŤila katedra bohemistiky a slavistiky, k níž
byl v roce 1971 pfipojenjako vědeckoqizkumné pracoviště Kabinet BedŤicha
Václavka, vznikl;i v roce 1964.
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Vtidčí vědeckou osobností literárněvědné bohemistiky na Univerzitě
Palackého byl nepochybně od jejího počátku oldŤich Králík (1907-1975)'
jenž se habilitoval obsáhlou monografií otokar BŤezina: Logikajeho díla
(1948) a jehoŽ literárněhistorické zájmy pokryly téměŤ celou oblast české
literatury. PŤedevším se však Králík věnoval (ijako editor) dílu Bezručovu
(Kapitoly o Slezsklch písních, 1957; Kapitoly o Petru Bezručoui, s Viktorem
Fickem, 1978), Máchovu (zejména De mystifihou at Máchu?, 1969), Nerudovu
(KŤižouathy Nerud.ouy poezie, 1965), Čapkovu(Pruní Ťada u díle Karla Čap-
ha, 1972) a Holanovu, tŤebaže Králftovy názory ohledně atribuce někter.fch
děl Karla Hynka Máchy a Josefa Baráka byly později zpochybněny. Polemic-
ky Kralft zasáhl i do historiografie a dějin literatury počátkri české státnos-
ti, kde vyzvedl slavníkovské období, tzv. Kristidnovu legendu a první ver-
šovanou legendu o sv. Vojtěchovi se pokusil pŤipsat Vojtěchovu bratru Radi.
movi (viz zejména publikace Slauníkouské interludium, 1966; Filiace uoj.
těšsh!,ch legend, I97l; Kosmoua hroniha a pŤedchozí tradice, 1976).

Vedle oldŤicha Králíka p sobili -jako první generace literárněvědn ch
badatelri na univerzitě _ zejména Josef Š. Kvapil (romanista, autor prací
o J. Zeyerovi), Bohumil Markalous-Jaromír John (estetik a be]etrista), Ro-
bert Smetana (muzikolog, editor Václavkova díla), Ladislav Cejp (anglista),
Jaromír Bělič (lingvista' editor díIa K. Havlíčka Borovského a J. Herbena),
Josef Ludvík Fischer (fi|ozof, sociolog, literární kritik) a jiní.

Následující generace filologri na univerzitě se rekrutovalajednak z ab-
solventri fakulty pražské nebo brněnské - JiŤí Darihelka (editor a vykladač
Dalimilovy hroniky a zejména literatury husitského období), Miloslav Krbec
(zna]ec a editor díla J' Dobrovského), Miroslav Komárek (pŤedevším lingvis-
ta, ale také editor k]asické literatury), Ladislav Pallas (lingvista, též editor
klasické ]iteratury) a Jií l,ev! (anglista, současně pŤedníbadatel o dějinách
českého pŤekladu). Nejlepší z prvních absolventri oboru bohemistika se
odborně prosazovali od poloviny padesá|fch let a po skončení studia se
vzápétí uplatnili na Filozofické fakultě UP, někteŤí během doby pŤešli na
jiná pracoviště lysokoškolská nebo akademická. Zejména je tŤeba jmenovat
JiŤího Skaličku (editor a vykladač díla K. Havlíčka Borovského, J. Kocour-
ka, J. Haška, J. Herbena a jin;ich, autor syntetick ch zpracování dějin
humoru a satiry 19. století, editor autor regionálních), Eduarda Petr
(medievalista orientovan;f zejména na humanistickou literaturu a stŤedo-
věkou literaturu faktu, na teorii literatury, zejména genologii, editor tvorby
P. Chelčického, B. Paprockého z Hlohol ajin;fch), JiŤího Stfskala (historik
divadla na Moravě), Františka Valoucha (editor díla B. Václavka a B. Vlč-
ka), Jaromíra DvoŤáka (autor bezručovs\fch studií, editor dfla P' Bezruče,
Z. Nejedlého, J. Wolkera a jin;.ich), Dobroslavu Bergovou (slavistka a pŤe-
kladatelka), Josefa Galíka (autor skript a pĚíruček o nejnovější české lite-
ratuŤe, studií zejména o českém historickém románu, beletrista), A]enu
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Štěrbovou (teatroloŽka a teoretička rozhlasové tvorby), Františka Všetičku
(teoretik literatury prisobící na katedŤe českéhojazyka a literatury Pedago-
gické fakulty UP), Jaroslava KaÍku (autor studií o obrozenské literatuŤe,
prisobící na téže katedŤe) a Marii Koukalovou (studie o literatuŤe pro děti
a teorii vyučování literatuŤe). PŤechodně na katedŤe bohemistiky á slavis.
tiky prisobili Antonín Škarka (teoretik a editor české hymnologie), Alois
Sivek (autor studií o regionální literatuŤe na ostravsku), "liri op*etik {nyni
pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, autor monogruái o.r. cáp-
kovi, I.olbrachtovi ajin ch, editor, lexikograí) a další pŤedstávitelé literár-
něvědné bohemistiky. Intenzívní spolupráce mezi pŤedstaviteli všech filolo-
gick;fch oboru na Univerzitě Palackého vedla ke společn;fm edičním projek-
t m, jako byly dvousvazkové edice pŤekladri J. Jungmanna a Sládi<oqÍch
pŤekladri tragédií a komedií W. Shakespeara, q.fboru z díla V. K. Klicpery,
některyím svazk m Spisri F. X. Šaldy a dalších, i ke společn;fm sbo.níkrim
studií, z ni'chž se vyvinula dosud vychá zející Íad'a sborníkí a suplement
Acta Uniuersitatis Palackianae - philologica.

od roku 1960 téměŤ každoročně poŤádala katedra, později ve spolupráci
s Kabinetem BedŤicha Václavka' uměnovědné konference Václavlo.,u oto-
mouc' z jejichž jednání byly publikovány stejnojmenné sborníky (s pod.
titulem podle tematiky konference).

období tzv. norma|izace po srpnu 1968 postihlo katedru bohemistiky
a slavistiky Filozofické fa]<ultě UP zejména nucen;fm odchodem JiŤího Dari-
helky, jehož badatelská práce sice pokračovala, byla však ptovázenabez-
ohlednou politickou perzekucí tohoto filologa evropského ohlu.,, (JiŤí Dar1-
helka za těchto podmínek pŤipravil Ťadu edicí díla Jana Husa a zejména
kritické vydáníDalirnilouy kronihy - s Karlem Hádkem. Bohuslavem Hav-
ránkem a NaděŽdou Kvítkovou, publikoval rovněŽ v zahraničí). Problémy
se svou filozofickou a světonázorovou orientací měli oldŤich Králík a Miro-
slav Komárek, jejichŽ profesura se prosadila se značn;imi obtíŽemi. Dalším
badatelrim - JiŤímu Skaličkovi, Ateně Štěrbové, Františku Valouchovi.
JiŤímu St skalovi, Josefu Galíkovi - bylo orgány KSČ zabráněno v kvalifi-
kačním postupu, takŽe dosáhli profesury (JiŤí Skalička) a docentury (ostatní
uvedení) teprve vrámci rehabilitací po listopadu 1989. Ideologickyrestrin-
govány byly rovněž rikoly státního plánu vědeckého qfzkumu, pŤedevším
v Kabinetu BedŤicha Václavka, a každoročně poŤádané uměnovědné kon-
ference Václavkova olomouc sloužily k proklamacím metodologick ch prin-
cip marxistické literární vědy.

Další generace literárněvědn;fch badatelri a vysokoškolsk;fch učitelri
se rekrutovala bez vfjimky z absolventri oboru na Filozofické fakultě UP.
Po roce 1972 začali v literárněvědné sekci katedry bohemistiky a slavistiky
p sobit JiŤí Fiala (specializující se na |iteraturu 19. století, folkloristiku
a kulturní dějiny regionu), JosefJodas (editor díla B. Václavka. změnil svou
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Vťrdčí vědeckou osobností literárněvědné bohemistiky na Univerzitě
Palackého byl nepochybně od jejího počátku oldŤich Králík (1907-1975)'
jenž se habilitoval obsáhlou monografií otokar BŤezina: Logika jeho díla
(1948) a jehož literárněhistorické zájmy pokryly téměŤ celou oblast české
literatury. PŤedevším se však Králík věnoval (ijako editor) dílu Bezručovu
(Kapitoly o Skzsh!,ch písních, 7957; Kapitoly o Petru Bezručovi, s Viktorem
Fickem, 1978), Máchovu (zejména De m.ystifihovat Mdchu? , 1969), Nerudovu
(KŤižouathy Nerud,ouy poezie' 1965), Čapkovu (Pruní Ťada u díle Karla Čap-
ka, 1972) a Holanovu, tŤebaŽe Králftovy názory ohledně atribuce některfch
děI Karla Hynka Máchy a Josefa Baráka byly později zpochybněny. Polemic-
ky Krátík zasáhl i do historiografie a dějin literatury počátkri české státnos-
ti, kde vyzvedl slavníkovské období, tzv, Kristiá'nouu legendu a první ver-
šovanou legendu o sv. Vojtěchovi se pokusil piipsat Vojtěchovu bratru Radi-
movi (viz zejronéna publikace Slauníkouské interludium, 1966; Filiace voj-
těšshj,ch legend, I97I; Kosrnoua hroniha a pŤedchozí tradice, 1976).

Vedle oldŤicha Králfta prisobili - jako první generace literárněvědn ch
badatel na univerzitě - zejména Josef S. Kvapil (romanista, autor prací
o J. Zeyerovi), Bohumil Markalous.Jaromír John (estetik a beletrista), Ro-
bert Smetana (muzikolog, editorVáclavkova díla), Ladislav Cejp (anglista),
Jaromír Bělič (lingvista, editor díla K' Havlíčka Borovského a J. Herbena),
Josef Ludlr-k Fischer (frlozof, sociolog, literární kritik) a jiní.

Následující generace filologri na univerzitě se rekrutovalajednak z ab-
solventťr fakulty praŽské nebo brněnské - JiŤí DaI1helka (editor a lykladač
Dalirnilovy hronihy a zejména literatury husitského období), Mi]oslav Krbec
(znďec a editor díla J. Dobrovského), Miroslav Komárek (pŤedevším lingvis-
ta, ale také editor klasické literatury), Ladislav Pa]las (lingvista, též editor
klasické literatury) a JiŤí l,eqf (anglista, současně pŤedníbadatel o dějinách
českého pŤekladu). Nejlepší z prvních absolventri oboru bohemistika se
odborně prosazovali od poloviny padesát ch let a po skončení studia se
vzápétí uplatnili na Filozofické fakultě UR někteŤí během doby pŤešli na
jiná pracoviště vysokoškolská nebo akademická. Zejména jetteba jmenovat

JiŤího Skaličku (editor a vykladač díla K. Havlíčka Borovského, J. Kocour-
ka, J. Haška, J. Herbena a jin3ich, autor syntetick;fch zpracování dějin
humoru a satiry 19. století, editor autorri regionálních), Eduarda Petrri
(medievalista orientovan]/ zejména na humanistickou literaturu a stŤedo-
věkou literaturu faktu, na teorii literatury, zejména genologii, editor tvorby
P. Chelčického, B. Paprockého z Hlohol a jin:ích), JiŤího S!/skala (historik

divadla na Moravě), FrantiškaValoucha (editor díla B. Václavka a B. Vlč-
ka), Jaromíra DvoŤáka (autor bezručovsk ch studií, editor díla P. Bezruče,
Z. Nejedlého, J. Wolkera a jin;fch), Dobroslavu Bergovou (slavistka a pŤe-
kladatelka), Josefa Galíka (autor skript a pŤíruček o nejnovější české lite-
ratuŤe, studií zejména o českém historickém románu, beletrista), A]enu
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Stěrbovou (teatroloŽka a teoretička rozhlasové tvorby), Františka Všetičku
(teoretik literatury, p sobící na katedŤe českého jazyka a literatury Pedago.
gické fakulty UP), Jaroslava KaÍku (autor studií o obrozenské literatuŤe,
prisobící natéže katedŤe) a Marii Koukalovou (studie o literatuŤe pro děti
a teorii vyučování literatuŤe)' PŤechodně na katedŤe bohemistiky a slavis-
tiky plisobili Antonín Škarka (teoretik a editor české hymnolo8.ie), Alois
Sivek (autor studií o regionální literatuŤe na ostravsku), Jirí opellk (nynr
gra9oy1ft Ústavu pro českou literaturu AV ČR, autor monogruái o.l. Č.p-
kovi, I.olbrachtovi ajin ch, editor, lexikograf) a další pŤedstávitelé literár-
něvědné bohemistiky. Intenzívní spolupráce mezi pŤedstaviteli všech filolo-
gick ch oborri na Univerzitě Palackého vedla ke společn;Ím edičním projek-
t m, jako byly dvousvazkové edice pŤekladri J' Jungmanna a Sládkoqfch
pŤekladri tragédií a komedií W. Shakespeara' vfboru zdílaY. K. Klicpery,
někter m svazkrim Spisri F. X. Šaldy a dalších, i ke společn1fm sborníkrim
studií' z nichž se vyvinula dosud lrychá zejíci Ťada sborníkri a suplement
Acta Uniuersitatis Palackianae - Philologica.

od roku 1960 téměŤ každoročně poŤádala katedra, později ve spolupráci
s Kabinetem BedŤicha Václavka, trměnovědné konference Václavkova olo-
mouc' z jejichž jednání byly publikovány stejnojmenné sborníky (s pod-
titulem podle tematiky konference).

období tzv. normalizace po srpnu 1968 postihlo katedru bohemistiky
a slavistiky Filozofické fakultě UP zejména nucenym odchodem JiĚr.lro DaĎ-
helky, jehož badatelská práce sice pokračovala, byla však provázenabez-
ohlednou politickou perzekucí tohoto filologa evropského ohlasu (JiŤí DaĎ-
helka za těchto podmínek pŤipravil Ťadu edicí díla Jana Husa a zejména
kritické vydání Dalirnilouy hroniky - s Karlem Hádkem, Bohuslavem Hav-
ránkem a Naděždou Kvítkovou, publikoval rovněŽ v zahtaničí). Problémy
se svou filozofickou a světonázorovou orientací měli oldŤich Králík a Miro-
slav Komárek, jejichž profesura se prosadila se značnymiobtíŽemi. Dalším
badatelrim - JiŤímu Skaličkovi, A]eně Štěrbové, Františku Valouchovi,
JiŤímu St skalovi, Josefu Galíkovi - bylo orgány KSČ zabráněno v kvalifi-
kačním postupu, talrŽe dosáhli profesury (JiŤí Skalička) a docentury (ostatní
uvedení) teprve v rámci rehabilitací po listopadu 1989. Ideologicky restrin-
govríny byly rovněž rikoly státního plánu vědeckého v;Ízkumu, pŤedevším
v Kabinetu BedŤicha Václavka, a každoročně poŤádané uměnovědné kon-
ference Václavkova olomouc sloužily k proklamacím metodologick ch prin-
cipri marxistické literární vědy.

Další generace literárněvědn.Ích badatelri a vysokoškolsk;/ch učitelri
se rekrutovala bez vfjimky z absolventri oboru na Filozofické fakultě UP.
Po roce 1972 zača|i v literárněvědné sekci katedry bohemistiky a slavistiky
prisobit JiŤí Fiala (specializující se na literaturu l"9. století. folkloristiku
a kulturní dějiny regionu), JosefJodas (editor díla B. Václavka, změnil svou
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privodně literárněvědnou orientaci na lingvistickou), Lubomír Machala
(slovakista, autor studií a pŤíruček o nejnovější literatuŤe), Jan Schneider
(specializující se na literární teorii a dějiny literární kritiky), Marie Sobot.
ková (orientovaná na starší českou literaturu a dějiny polské literatury),
Lidmila Hrdličková (teorie vyrrčovríní literatuŤe), Hana BednaŤíková (světo-
vá literatura) a další. Zvj,znamnéjších kolektivních prací, na nichž se po-
díleli čIenové literárněvědné sekce katedry uvádímePžehkdné dějiny litera-
tury a diuadla u olomouci / (1981) a sborník o diuadle na Morauě (1974).
Dějiny divadla a filmu byly na katedŤe pŤednášeny v rámci čtyŤletého odbor-
ného studia vzdě|ávání a v5Í'chova dospělfch - specializace literatura, di-
vadlo a film, členové katedry (Eduard Petrri, JiŤí Skalička' Alena Stěrbová,
Jan Schneider a jiní) se rovněž uplatĎovali a zč,ásti se dosud uplatĎují pŤi
organizaci festivalu Academia film o]omouc. NepŤerušovanou aktivitu vyví-
jela Literárněvědná společnost CSAV (pŤedseda JiŤi Skalička). Spolupráce
literárněvědné sekce se zahraničními bohemistick mi pracovišti se uskuteč-
Ďovala dlouhodob;imi lektorsk;/'mi pobyty (JiŤí Skalička - Krakov, JiŤí Fiala
- Varšava, Katovice' JosefJodas - Varšava, Halle), ričastí na letních ško-
lách slovansk;fch studií (JiŤí Skalička - LublaĎ, Alena Stěrbová _ ZábÍeb,
JiÍí Fiala - Budyšín, Sofie, Marie Sobotková - Varšava, Lublin), dále vede-
ním studentskfch qfměnnfch pobytri na Univerzitě Ivana Franka ve Lvově
a v Leningradě, pŤednáškovou činností v zahraničí (Jiff Skalička, Eduard
Petrťr) a publikační činností v zahraničí (JiŤí Skalička, Eduard Petrri, JiŤí
Fiala). od roku 1988 se pracovníci literárněvědné sekce podílejí na progra.
mu pŤednášek a semináŤri Letní školy slovansk;fch studií v olomouci.

VÝvo.l oBoRU Po LIsToPADU 1989 A soUČAsNf sTAv

Listopadem 1989 byla odstraněna diskriminace těch pracovníkri katedry,
jimž bránily orgány KSČ v kvalifikačním r stu; z privodně zam;fšlené plošné
rekonkursace se uskutečnily konkrtrsy na některá pracovní místa. Zkatndry
a sekce tak odešli pracovníci, kteff v konkursech neobstáli. ZŤízenínové
katedry uměnovědy na Filozofické fakultě UP si vyžádalo pŤechod dvou
pracovníkri na tuto katedru (JiŤí Slfskal, František Valouch, po pŤestavbě
zmíněné katedry nyní oba p sobí na katedŤe teorie a dějin dramatickfch
umění). PováŽlivjm jevem je skutečnost, že na oborliterárněvědnábohemis-
tika byl pŤijat za celé pětiletí pouze jeden noqf pracovník - Martin Podivín-
sky (specializující se na českou literaturu 20' století, zejména na česk
literární expresionismus a na poválečn;f literární disent), chybí proto citelně
reprezentanti nejmladší generace absolventri Filozofické fakulty UP a jin ch
fatult, eventuálně personálně omezovan1fch pracovišť AV ČR (na rozdfl
od sekce lingvistické). od roku 1994je externím pracovníkem katedry a
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literárněvědné sekce Mojmír Grygar (teoretik literatury zaměŤen:/ na lite-
rární komparatistiku a sémiologii, literární kritik), prisobící běiem své
dlouholeté emigrace na univerzitách v Holandsku. S ričinností od 1. 1. 1995
se opětně konstituovala katedra slavistiky, která zahrnula b valou katedru
rusistiky a pŤejala materiálně i personálně dosavadní Polonistické stŤedisko
pií katedŤe bohemistiky a slavistiky; teatrologie a filmologie, rozvíjené pri-
vodně v rámci této katedry se staly základem Latedry teorie a dějin drama-
tick;Ích umění, vytváŤené po roce 1989. Ve své činnosti pokračuje pobočka
Literárněvědné společnosti AV ČR (pŤedseda Jiri Skaiioka).

V současné době na Filozofické fakultě UP existuje katedra bohemistiky
(vedoucí profesor PhDr. Edvard Lotko, CSc.) se sekcíjazykovědnou (vedoucí
docent PhDr. Karel Hádek, CSc.) a literárněvědnou (vedoucí docentka PhDr'
A]ena Štěrbová. CSc.).

B adatel ské rísilí člen literárněvědné sekce zabyl ajících se nej nověj -
ší literaturou (Josef Galík, Lubomír Machala, Jan šchneider, Martin
Podivínsk}í) se od roku 1990 soustŤedilo pŤedevším na zpracování pŤehledu
české exilové a samizdatové literatury (Če shd, a slouensia lite,atu,a u exilu
a samizdatu _ Informatoriunx pro stud,enty, učitele i laiky, redaktor L.
Machala, 1991), poté většina badatelri sekce pracovala na kompendiu qÍvo.1e
české literatury od jejích počátk do současnosti, ježpod'názve^Po,o,o-a
české literatury vyšlo v polovině roku 1994 (vědeckf redaktor E. Petrri,
v:fkonn]f redaktor L. Machala, autoŤi kromě uveden ch J. Skalička, A'
Stěrbová, J' Galík, M. Podivínsk;f, J' Schneider); v návaznosti na tuto
pĚíručku pŤipravují titíž autoŤ'i biograficky koncipovan;f lexikon Galerie
česhé literatuly. Z dalších qfznamnějších kolektivních prací vznikl]/ch v
posledním pětiletí na p dě katedry bohemistiky tr'ilozoficko fakulty UP
uvádíme publikaci Eduarda Petrri a Ivo Hlobila Humanismus a.rand,
renesance na Morauě (1992), sborIlík studiíMozart und olm tz (redaktoŤi
J. Fiala a J. Krejčová , |992) a Studia Bohemica VI (redakce A]ena Štěrbová
ad.. 1993).

Vedle kniŽních prací publikovali a publikují členové literárněvědné
sekce katedry bohemistiky v odborn;fch sbornících (zejména vydávan;fch
na Univerzitě Palackého - v posledních letech je v rámci AUP-O vydáván
sborník Studia Bohemica, zatím I.VI, svazek VII se pŤipravuje; dálejsou
9gAYP9 Fac. phil. Slavica a sbor'níky Historichd otomiuc),v jasopisech
(Ceská literatura, Tvar, Literání noviny, olomoucká literární revuešcrip-
tum aj.), jsou členy redakčních rad (E. Petrri - čIen redakce časopisu Dialág- Evropa )oil, J. Fiala - šéfredaktor kulturně-informačního měsíčníku
Kdy-kde-co v olomouci), spolupracují s regionálními i celostátními rozhla-
sov5ími studii (E. Petrri,J. Skalička, J. Fiala, L. Machala), nejnověji i se
státní televizí (L. Machala), pŤednášejí a ričastní se vědeck;fch konf..encí
v zahraničí (E' Petrri, J. Schneider, L. Machala), ričastní se práce akademic-
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privodně literárněvědnou orientaci na lingvistickou), Lubomír Machala
(slovakista, autor studií a pŤíruček o nejnovější literatuŤe), Jan Schneider
(specializující se na literární teorii a dějiny literární kritiky), Marie Sobot-
ková (orientovaná na starší českou literaturu a dějiny polské literatury),
Lidmila Hrdličková (teorie vyrrčovríní literatuŤe), Hana Bednaíková (světo-
vá literatura) a další. Zv,fznamnějších kolektivních prací, na nichž se po-
díleli členové literárněvědné sekce katpdry, uvádíme Pňehledné dějiny litera-
tury a diuadla u olomouci 1(1981) a sborník o divadle na Morauě (1974).
Dějiny divadla a filmu byly na katedŤe pŤednášeny v rámci čtyŤletého odbor.
ného studia vzdělávání a v;Íchova dospělfch - specializace literatura, di-
vadlo a film, členové katedry (Eduard Petr , JiŤí Skalička, A]ena Stěrbová,
Jan Schneider ajiní) se rovněž uplatĎovali a zčásti se dosud uplatĎují pŤi
organizaci festivalu Academia film olomouc' NepŤerušovanou aktivitu vyv.í.
jela Literárněvědná společnost ČSAV ípŤedseda JiŤí Skalička). Spolupráce
literárněvědné sekce se zahraničními bohemistick mi pracovišti se uskuteč.
Ďovala dlouhodob;fmi lektorsk;imi pobyty (Jiií Skďička - Krakov, Jiff Fiala
- Varšava' Katovice, JosefJodas - Varšava, Halle), častí na letních ško-
lách slovansk ch studií (JiŤí Skalička - LublaĎ, Alena Stěrbová_ZáhÍeb,
JiŤí Fiala - Budyšín, Sofie, Marie Sobotková - Varšava, Lublin), dále vede-
ním studentsklch vfměnnfch pobl'tri na Univerzitě Ivana Franka ve Lvově
a v Leningradě, pňednáškovou činností v zahraničí (JiŤí Skalička, Eduard
Petrri) a publikační činností v zahraničí (JiŤí Skalička' Eduard Petrri, JiŤí
Fiala). od roku 1988 se pracovníci literárněvědné sekce podílejí na progTa-
mu pŤednášek a semináŤťr Letní školy slovansk;fch studií v olomouci.

vÝvoJ oBoRU Po LIsToPADU 1989 A soUčAsNf sTAv

Listopadem 1989 byla odstraněnzr diskriminace těch pracovníkri katedry'
jimŽ bránily orgány KSČ v kvalifikačním rristu; z privodně zam;Íšlené plošné
rekonkursace se uskutečnily konkrrrsy na některá pracovní místa. Zkatedry
a sekce tak odešli pracovníci, kteŤí v konkursech neobstáli. ZŤízenínové
katedry uměnovědy na Filozofické fakultě UP si vyžádalo pŤechod dvou
pracovníkri na tuto katedru (JiŤí Stfskal, František Valouch, po pŤestavbě
zmíněné katedry nyní oba prisobí na katedŤe teorie a dějin dramatickÝch
umění). Povážliqfm jevem je skutečnost, že na obor literárněvědná bohemis.
tika byl pŤijat za celé pětiletí pouze jeden noqf pracovník - Martin Podivín-
sk]f (specializující se na českou literaturu 20' století, zejména na česk
literární expresionismus a na poválečn literární disent), chybí proto citelně
reprezentanti nejmladší generace absolventri Filozofické fakulty UP a jinfch

fatult, eventuálně personálně omezovanych pracovišť AV ČR (na rozdfl
od sekce lingvistické). od roku 1994je externím pracovníkem katedry a
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literárněvědné sekce Mojmír Grygar (teoretik literatury zaměŤen;f na lite-
rární komparatistiku a sémiologii, literární kritik), prisobící běiem své
dlouholeté emigrace na univerzitách v Holandsku. S ričinností od 1. 1. 1995
se opětně konstituovala katedra slavistiky, která zahrnula b;fvalou katedru
rusistiky a pŤejala materiálně i personálně dosavadní Polonistické stŤedisko
pŤi katedŤe bohemistiky a slavistiky; teatrologie a filmologie, rozvíjené p -
vodně v rámci této katedry, se staly zríkladem Latedry t"o.iu u dějin drama-
tick ch umění, vytváŤené po roce 1989. Ve své činnosti pokračuje pobočka
Literárněvědné společnosti AV ČR (pŤedseda Jirí Skaiička).

V současné době na Filozofické fakultě UP existuje katedra bohemistiky
(vedoucí profesor PhDr. Edvard Lotko, CSc') se sekcíjazykovědnou (vedoucí
docent PhDr. Karel Hádek, CSc.) a literárněvědnou (vedoucí docentka PhDr.
A]ena Štěrbová' CSc.).

B adatelské risilí čIenli literárněvědné sekce zabyv ajícich se nejnověj.
ší literaturou (Josef Galík, Lubomír Machala, Jan šchneider, Martin
Podivínsk]Í) se od roku 1990 soustŤedilo pňedevším na zpracování pŤehledu
české exilové a samizdatové literatury (Če shd a slouensiá literatura u erilu
a samizdatu - Informatorium pro studenty, učitele i laihy, redaktor L.
Machala, 1991)' poté většina badatel sekce pracovala na kompendiu qfoloJe
české literatury od jejích počátkri do současnosti, jež podnázvemPa,o,o-o
česhé literatury vyšlo v polovině roku 1994 (vodeck}; redaktor E. Petr ,qfkonn;í redaktor L' Machala, autoŤi kromě uveden]fch J' Skalička, A.
Štěrbová, J. Galík, M. Podivínsk , J. Schneider); v návaznosti na tuto
piíručku pŤipravují titíž autoňi biograficky koncipovan;f lexikon Galerie
česhé literatury. Z dalších q/znamnějších kolektivních prací vznikl;Ích v
posledním pětiletí na pridě katedry bohemistiky Fitozoncke fakulty UP
uvádíme publikaci Eduarda Petrri a Ivo Hlobila Humanisrnus a rana
renesance na Morauě (1992), sborrrík studiiMozart und olmiltz (redaktoŤi
J. Fiala a J. Krejčová , |992) a Studia Bohemica VI (redakce A]ena Štěrbova
ad., 1993).

Vedle kniŽních prací publikovali a publikují členové literárněvědné
sekce katedry bohemistiky v odborn ch sbornících (zejména vydávan1/ch
na Univerzitě Palackého - v posledních letech je v rámci AUP-O vydáván
sborník Studia Bohemica, zatím I-VI, svazek VII se pŤipravuje; dálejsou
!gAYP9 Fac. phil. Slavica a sborníky.É1istorichd olomáud,v rasopisech
(Ceská literatura, Tvar, Literání noviny, olomoucká literární revue-Scrip-
tum aj.),jsou členyredakčních rad (E. Petru. člen redakce časopisu Dialog- Evropa )oil, J' Fiala - šéfredaktor kulturně.informačního měsíčníku
Kdy-kde-co v olomouci), spolupracují s regionálními i celostátními rozhla-
soqfmi studii (E. Petrri, J. Skalička, J. Fiala, L. Machala), nejnověji i se
státní televizí (L. Machala), pŤednášejí a ričastní se vědeckfch konferencí
v zahraničí (E' Petrri, J' Schneider, L. Machala), častní se práce akademic-
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kfch grémií a habilitačních komisí (E. Petrri, J. Skalička, A. Štěrbová,
J' Galík). Literárněvědná sekce katedry uspoŤádala v Ťíjnu 1993 literrár-
něvědnou konferenci na téma Literatura a homerce, stej noj menn sborník
referátri z konference vyšel v olomouci v roce 1994.

Nové rozměry získaly po roce 1989 zahraniční kontakty literárněvědné
sekce, zejména prostŤednictvím krátkodobfch studijních cest a pobytri
(E. Petrri - SRN, Rakousko, Polsko, L. Machala - Slovenská republika,
SRN, J. Schneider - Rakousko, sRN, H. BednaŤíková - Francie), lektor-
skÝch pobytri (H' BednaŤftová - univerzita v Aix-en.Provence), rozšiŤuje
se rovněŽ pŤednáškovf program l,Šs.l v olomouci, na němž se pracovníci
sekce intenzívně podíIejí.

Nynější G 1. 2. 1995) personál literárněvědné sekce katedry bohemistiky
Filozofické fakulty UP tvoŤíjeden profesor, tŤi docenti, čtyŤi asistenti (z

tohojedna pracovnice dlouhodobě v za}rraniii) ajedna lektorka, tj. 10 pra-
covníkri v pracovním poměru na dobu určitou (3 až 5let), jeden emeritní
profesor s tŤetinoqÍm rivazkem ajeden emeritní externí profesor, tj'2pra-
covníci, s nimiž je pracovní slouva uzavírána na období jednoho roku.

Brnr,rocnArtn

V následujícím vj'čtu uvádíme u kaŽdého pracovníkajeho tituly, datum narození, badatelské

zaměŤení a v!čet prací v poŤadí: a) knižní vědecké a vědeckopopulární monografie, b) podíl

na ko]ektivních knižních vědeck ch a vědeckopopulárních pracích' c) qÍběr časopiseckfch

a sbomíroqfch stuďí, d) učebnice a učební texty, e) čtenáŤské a textově kritické edice a pŤeklady.

PhDr. HeNe BEDNAŘÍKoVÁ (1964):

Literrírní historička s orientací na světovou literatrrru, najmě francouzskou, na qfvoj ewopského

|iterárního surrealismu; teoretička pŤekladu. odborná asistentka (nyní ptisobíjako lektorka

češtiny na univerzitě v Aix.en-Provence).
b)
.'Le Grand Meaulnes'' Alaina Fourniera v česk;fch pŤekladech, SÍudia Bohtmica \ olomouc

1993.

doc. PhDr. JlŘÍ FIALA' CSc. (1944):

Historik a Iiterární historik orientující se na dějiny české literatury 19. století, na písĎov:|'

folklÓr a kramrí-Ťskou píseĎ a na dějiny města olomouce. Editor kramáŤsky šíŤené veršované

tvorby.
a)
Vdclau Jaromír Picek (Iyp pŤedbŤeznouého lyrjÉo), olomouc 1989.

Olomouck! pitauol, Praha 1994.
Dějiny města olomouce u datech I (Do roku 1526), vy1de v bŤeznu 1995.

b)
JiŤímu Suchéttu, redakce sb., olomouc 1991.
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Mozart und olmi)tz, redakce sb. a studie Die Familie Mozart in olmiitz, olomouc 1992.
c)

Dezinterpretace v ruském a polském pňekladu básní ze sbírky JiŤího Wo]kera TěŽká hodina,
Slauica Olomucensia VI, AUPO Fac. phil., philologico 76, praha 19g5.
Ceské verše o Francouzské revoluci, Česká literatiro' 1989, s. 266.273.
Umělá rnilostná l}rika ve starších kramrí.Ťskfch ti scich,studia Bohemica\ AUPo Fac. Phil.,
Philologica 59, Praha 1989.
Polonica v czeskich na poly ludowych utworach wierszowanych, in w krqgu riteratury popularul
- Slawica, Katowice 19g0.
Barokní bďady a mory'táty' Českd literatura 1990' s. 295.305.
Mozartové a staré o]omoucké divadto, Ročenka SOA u Olomoucl 1992, olomouc 1993.
-Č-eské kramáŤské písně o napoleonsk;fch válkách, Studia Bohemica Vd olomouc 1993.
KramríŤské kriminďní zpravodajství, sb' Literatura a komerce, olomouc 1994.
CísaŤ JosefII. v olomouci a v Uničově, Ročenka SoA u olomoucj 7993' olomouc 1994.
olomoucká abdikace a intronizace, .R očenka Sttitního okresniho archiuu u olomouci 3 (22),
Olomouc 1995.
d)
Č.esky o ušem možném I (Jede' jed,e poštousk! pan ček), Warszawa 1981.
Č-eshy o ušem možnén II (Dobré jídlo, a,o,i pttt, zaklid useho žiuobytí), tamtéŽ.
Česky o tlšem možném III ékoli zaHad žiuota). tamtéŽ.
Česky o ušem možném IV (Zdraui - nejuětšr pohlad), tamtéŽ.
Cllronologickj, pŤehled české literatury nrirod,ního obrození,FFlJP olomouc 1985, 2.vyd. 1992.
Literd'rn'í testy (Uuod do studia literatury - test ke kompkxní zkoušce), W olomouc 1993.
e )

Nouina z francouzské krajiny (KramáŤské písně a lidoué paměti o Francouzské reuolucl a
napokonsk!,ch u lkách), Praha 1989.
Armjanshoje radio otuečajet _ Rddio Jereuan odpouíd, , soukrom;f tisk, olomouc 1994

doc. PhDr. JosEF GALÍK, CSc. (1932):
LiterárnÍ historik soustŤed'ující se na dějiny české literatury doby nejnovější a současné' na
teorii a {woj historického románu a povídky, na vlvoj detektivního žánru v české literatuie.
Beletrista (autor románri historick;fch i z nedávné minulosti a časopisecky otiskované poezle).
b)
Českd a slouenshá literatura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.
Panorama české literatury (Literdrní dějiny od počdtkti d,o současnosti), olomouc 1994.
c)
Problematika historické pr6zy po roce 1948, sb. Česká a slouenská, Iiteratura od' Února k
současností, Praha 1979.
Petr Bezruč a Viktor Dyk, Stud'ia Bohemica II, AUP) Fac. Phíl.46, Praha 1982.
K typologii prrízy Vladimíra KÓrnera, Stuclia Bohemica III, AI]PO Fac' Phil.50' Praha 1984.
Figury a fi,gvrky, Studid Bohemica U AU?O Fac. phil, philologica 59, praha 19g9.
Aktualita stará pril století (Jiňí Weil, Moskva-hrurttce)' AUP), Slat';ica. olomouc 1990
Téma náhlého prozŤení ve Valentově novele Tbám, stud.in Bohemico VI, olomouc 1993.
Detektivka jako součást literatury 60. let, sb. Literatura a komerce, olomouc 1994'
d)
Českd literatura po roce 1945 (1969-1983), olomouc 1985.
Česká literatura po roce 1945' Praha 1987.
Česká a slouensk literatura u efilu a satnizd'atu, spoluautor, Olomouc 1990.
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kfch grémií a habilitačních komisí (E. Petrri, J. Skalička, A. ŠGrbová,
J. Galík). Literárněvědná sekce katedry uspoŤádala v Ťfinu 1993 literár-
něvědnou konferenci na t émaLiteratura a homerce, stejnojmenn sborník
referátri z konference vyšel v olomouci v roce 1994.

Nové rozměry získaly po roce 1989 zahraniční kontakty literárněvědné
sekce, zejména prostŤednictvím krátkodobfch studijních cest a pobytri
(E. Petr - SRN, Rakousko, Polsko, L. Machala - Slovenská republika,
SRN, J. Schneider - Rakousko, SRN, H. BednaŤíková - Francie), lektor-
sk:Ích pobytri (H. BednaŤíková - univerzita v Aix-en-Provence), rozšiŤuje
se rovněž pŤednáškoqf program I,ŠS.l v olomouci, na němŽ se pracovníci
sekce intenzívně podílejí.

Nynější & 1. 2. 1995) personál literárněvědné sekce katedry bohemistiky
Filozofické fakulty UP tvoŤí jeden profesor, tŤi docenti, čtyŤi asistenti (z

tohojedna pracovnice dlouhodobě v zahraničí) ajedna lektorka, tj. 10 pra-
covníkri v pracovním poměru na dobu určitou (3 až 5let), jeden emeritní
profesor s tŤetinovym rivazkem ajeden emeritní externí profesor, tj.2 pta-

covníci, s nimiž je pracovní slouva uzavírána na období jednoho roku.
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na kolektivních knižních vědeckfch a vědeckopopulárních pracích, c) vÝběr časopiseckfch

a sborníkoqfch studií, d) učebnice a učební texty, e) čtenáŤské a textově kitické edire a pňeklady.

PhDr. HAlrIA BEDNAŘÍKoVÁ (1964):
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literárního sunealismu; teoretiěka pŤekladu. odborná asistentka (nyní prisobíjako lektorka
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.'I,e Grand Meaulnes'. A]aina Fourniera v česk;fch pŤekladech, SÍud'ía Bohemica 7, olomouc

1993.

doc. PhDr' JIŘÍ FIAIÁ, CSc. (1944):

Historik a literární historik orientující se na dějiny české literatury 19' století, na písĎov;f

folk]Ór a kramrí.Ťskou píseĎ a na dějiny města olomouce. Editor kramáňsky šíŤené veršované
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Mozart und olmii.tz, redakce sb. a studie Die Familie Mozart in olmiitz. olomouc 1992.
c)
Dezinterpretace v ruském a polském pŤekladu básní ze sbírky JiŤího Wolkera Těžká hodina,
Slauica Olomucensia VI, ALIPO Fac. Phil., philotogica 76, praha 19g5.
České verše o Francouzské revoluci, Česk(l literatira 1989' s. 266.273.
Umělá rnilostná l1rika ve starších kramrí-Ťskfch tiscich, Studia Bofumica\ AI}Po Fac. PhiI.,
Philologica 59, Praha 1989.
Polonica v czeskichnapolyludowych utworachwierszowanych,inw krqguliteratury populurrel
- Slawica, Katowice 1990.
Barokní balady a morytáty, českd literatura 1990, s. 295-305.
Mozartové a staré olomoucké divadlo, Ročenka SoA u olomoucj í992, olomouc 1993.
České kramáŤské písně o napoleonsk;fch válkách, studid Bohemica Vd olomouc 1993.
KramáŤské kriminální zpravodajství, sb. Literatura a kotnerce, olomouc 1994.
CísaŤ Josef II. v o]omouci a v Uničově, Ročenka SoA u olomouci Jg93, olomouc 1994'
olomoucká abdikace a intronizace, 'Ročenka Stdtníln okresniho archiuu u olomouci 3 (22)'
Olomouc 1995.
d)
Česky o ušem m,ožném I (Jede, jed'e poštousk!, pandček)' Warszawa 1981.
Cesky o ušem možném II (Dobré jíd,to, dobré pití, ztiktad ušeha žiuobytí), tamtéŽ.
Česky o ušem možném III (Škola zdklad žiuotal. tamLéž.
Česky o ušem možném IV (ZdrouÍ - nejuětší poklad,), tamtéž.
Chron,ologickj pŤehled české literatury národního obrození,FF |JP olomouc 1985, 2.vyd. 1992.
Literťtn testy (Úuod do studia literatury _ test ke komplexní zkou.šce), UP olomouc 1993.
e)
Nouina z francouzské krajiny (Kramaíské písně a lidoué pamiti o Francouzské reuolucr a
napoleo nskjch urjlkách), Praha 1989.
Armjatt'shoje radio otuečajet - Rad'io Jereuan orlpouíd , soukrom;f tisk, olomouc 1994

doc. PhDr. JosEF GALÍK, CSc. (1932):
Literární historik soustňed'ující se na dějiny české literatury doby nejnovějŠí a současné, na
teorii a v;ivoj historického románu a povídky, na vjvoj detektivního žánru v české literatute.
Be]etrista (autor románri historick;ich i z nedávné minulosti a časopisecky otiskov anépoezle).
D '

Českri a slouensk literatura u exilu a samizd,atu, olomouc 1991'
Panorama české literatury (Literdrní d'ějiny od počtitk d,o současnosti), olomouc 1994.
c )

Problematika historické pr6zy po roce 1948, sb. Českd a slouenskd literatura od Února k
současnosti' Praha 1979.
Petr Bezruč a Viktor Dyk, studia Bolrcmica II, AI]PO Fac. Phil' 46, Praha 1982.
Ktypologii prrízy Madimíra KÓrÍ,eÍa,studia Bohemica III, AIJPo Fac. Phit' 50, Praha 1984.
Figury a figuÍky, studia Bohemica u AUP) Fac. Phit., Philologica 59, Praha 1989.
A]<tualita stará pril sto]etí (JiŤí Weil, Moskva.hrarice), AUP), Slauica, olomouc 1990.
Téma náhlého prozŤení ve Va]entově novele T!ám, Studia Bohemica Vd olomouc 1993.
Detektivka jako součást literatury 60. let' sb. Literatura a komerce, olomouc 1994.
d)
Českd literatura po roce 1945 (1969.1983), olomouc 1985
Českd literatura po roce 1945, Praha l987'
Česká a slouensk literdtura u exilu a satnizd,cltu, spoluautor, olomouc 1990.
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prof. PhDr. MoJMÍR GRYGAR (1928):

Lit""'í'.'í hi.to'ik, kritik a teoretik s orientací na literární sémiotiku a komparatistiku. ExternÍ

emeritní profesor.
a)
Julius Fučík, Praha 1953.
Žil isem p,o radost (Žiuotopisn čfta o Juliu Fučíkouj), Praha 1958.

Umžní reportdže, Praha 1961.
Rozbor mod'erní básnické epiky (Vančurú'u PekaŤ Jan Marhoul), Praha 1970.

Terminologick!, slouník českého strukturalisrnu, Amsterdam 1985.

b)
Jan Neruda' s K. Polákem, Praha 1955.
c )
The Possibility of a structural Analysis of the Literary Process, sb. czech structuralism,

Amsterdam 1982.
Pavel Filonov i voprosy izučenija avantgardnogo iskusstva, ín Pauel Filonou, Amsterdam

1982.
The clash between the Literary and Extra-Literaty, ln Danslessen uan Bohumil Hrabal,

Amsterdam 1987.
Interview met JiŤí Koláň, in Danslessell l|an Bohumil Hrabal, Amsterdam 1987.

Bugulma: Kvadratura kruhu, sb. Czech studies, Amsterdam-Atlanta 1990'
..T\r!f smysl.' a '.nezíměrnost', (Poznrímky k sémiotice R. Barthesa a J. Mu}ďovského) , sb.Czech

Stud,iz s, Amsterdam-Atlanta 1990.
d)
De nationale wed.ergeboorte in de tsjechische literatuur, Amsterdam 1975'

Ouerzicht uan d.e tsjechische literatuur nnt bijzondere aand'acht uoor stromingen uan 1880

tot W. O. 1/, Amsterdam 1979.
Stard' česká' literatura' Amsterdam 1988.

Edice děl Kazimira Maleviče (Amsterdam 1989), ruského futurismu (Victory ouer thn Sult,'

Amsterdam 1983), sborníku PtlŤížské rozhouory o strukturalismu (Praha 1969) aj.

PhDr. LIDMILA HRDLIČKoVÁ (1945):

Tboretička vyučování literatuŤe, autorka stŤedoškolskfch pÍíruček z oblasti světoqfch dějin.

Lektorka.
d)
PŤehted. česklch a suětou!,ch dějin,RoŽnov pod Radhoštěm 1994.

Dokumenty k uluoji česk!,ch a suětou!,ch dějin, F'oŽnov pod Radhoštěm 1994.

PhDr. LUB9MÍR MASHALÁ, CSc' (1958):

Literrírní historik a kritik orientujíď se na literaturu doby nejnovější a na literaturu slovenskou

shodného období' odbornf asistent.
b)
Česká a slouenská literatura u exilu a samizdatu (Informatorium pro stud,enty, učitele i laiky),

redaktor a spoluautor, Olomouc 1991.
Panorama české literatury (Literární dějiny od počá'tk d'o současnosti), olomouc 1994.

Slouník české prÓzy 1945-1994, (kolektiv autor pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,

Ostrava 1994.
c)
ota Pavel, Sbomík studrntsklch uědccbjch a uměIeckjch prací 1981, olomouc 1982.
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K typologii současné slovenské povídky, Literární měsíčník 1986, č. 1o'
Nedokončená syntéza (Jan otčenášek: Pokušení K atarína), Stud'ia Bohemica I\ AUPo Fac.
Phil., Philologico 55, Praha 1982.
K poetike prozaického diela Ivana Haba;a, Rombo'd 1989, č. 1.
Debutant = diletant? (Slovenské prozaické prvotiny ve druhé polovině 80. |et), Iniciáty L99o,
č. 5-6.
Dušan Mitana - T\r a teraz, Romboid 1990. č. 8.
Srím proti noci (Ad Dominik Thtarka), Literdrni nouiny \992- č.7.
Situace v české a slovenské literatuŤe v Ietech 1969.198á ( zákládní rysy a 

"měny 
), Slouenská

Iiteratura 1993, s. 44b-451.
Na okraj tvorbyJana Kostrhuna, SÚudia BohetnicaW' AUPo Fac. Phil., Philologica,olomouc
1993.
Poznámky na okraj polistopadového v voje české literatury, scripturn 1994, č. 11-12.
ZdeněkZapletal (od folku ke knihám), Česh literatura 1994' č. 6.
d)
Českti a slouenskd literdtura u exilu a sannizd'atu, olomouc 1990.

prof. PhDr. EDUARD PprRŮ, DrSc. (1928):
Literárněvědn1i medievalista s orientací na literaturu 14. století, husitství, humanismus a
baroko, teoretik literatury (zvláště oblast genologie), badatel na riseku literárněvědné
metodologie, srovnávacího studia slovansklch literatur a filmologie, bibliografie.
a)
Soupis díIa Petra Chelčického a literatury o něm,Praba Lg57.
Z rukopisnjch sbírek (Jniuerzitni knihoony u olotmouci, Praha 1959.
Vjuoj českého eretnpla u době pfedhusi'sÁé. Praha 1966.
Zašifrouaná, skutečnost (Deset otázek a oclpouěd'í na obranu literární mzdicualistiky), ostrava
r972.
Vzrušujicí skutečnnst (Fakta a fantazi.e ue stíedouěki a humanistické literatuŤe),ostrava 1984.
b )
Dějiny české literatury I (Starší českd literatura)' Praha 1989.
Humanismus a ranÓ' renesance na Moratlě, s I. H]obilem, Praha 1992.
PŤehled'né dějiny české literatury a diuadla u olornouci1 (od počátku do roku 1918), red'
J. Stjskal, Praha 1981.
Panorama české literatury (Literáruí d'ějiny od počtitk t d,o současnosti), olomouc 1994.
c)
Vjvoj básnické tvorby Mikuláše Dačického z Heslova, sb' PŤíspěuky k dějiruim starší české
literatury, Praha 1958.
Spravedlnost tiskaŤrim (Ktextové hodnotě tiskri děl Petra Chelčick ého),sb. Knihtiska kniha
u česk ch zemích od, lrusitstuí d,o Bík hory, Praha 1970.
Dubraviova Theriobulia ve vjvoji alegorie, sb. Literá'rněuědné studie, Brno 1972.
Der Artikelbriefund die sozialen Anschauungen Petr Chelčickfs, sb. De r d,eutschc Bauernkrrcg
und, Thomos Miintzer, Leipzig 1976.
Das Bild der fiiLrkei in Reisebeschreibungen des 16. Jahrhund erts, sb . studien zun Humanismtn
un den bÓhmischen Ltindcrn, K ln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den btihmischen Lándern, Humanistlca
Louaniensia 1994, s. 69-76.
AlŽběta Jana Westonia a její místo v české literatuíe, Česká literatura L985, s. 424-437.
Informationsexplosion des 16. Jahrhunderts und genologische system der tschechischen
humanistischen Literatur, sb. Stud'bn zum Huma nismus in dnn bÓhmischen Liin'dern, Kij|n.Wierr
1988.
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prof. PhDr. MoJMÍR GRYGAR (1928):

Lit"".í'oi hi'to.ik, kritik a teoretik s orientací na literární sémiotiku a komparatistiku. Exterru

emeritní profesor.
a)
Julius Fučik, Praha 1953.
ŽiI isem pro rad'ost (Žiuotopisnd črta o Juliu Fučíkouj), Praha 1958.

Umění reportd'že, Praha 1961.
Rozbor mod'erní bdsnické epiky (Vančurú'u PekaŤ Jan Marhoul), Praha 1970.

Terminologick! slouník českého strukturalismu, Amsterdam 1985.

b)
Jan Neruda' s K. Polákem, Praha 1955.
c)
The Possibility of a structural Analysis of the Literary Process, sb. czech structuralism,

Amsterdam 1982.
Pavel Filonov i voprosy izučenija avantgardnogo iskusstva, ín Pauel Filonou, Amsterdam

1982.
The clash between the Literary and Extra-Liter aty, in Danslessen uan Bohutnil Hrabal,

Amsterdam 1987.
Interview met JiŤí KoIáÍ, íl Danslessen t,arL Bohumil Hrabal, Amsterdam 1987.

Bugulma: Kvadratura kruhu, sb. Czech studies, Amsterdam-Atlanta 1990'
'.T\rp smysl.'a'.nezáměrnost.'(Poznrímky k sémiotice R. Barthesa a J. Mukďovského), sb.Czech

Studies, Amsterdam-Atlanta 1990.
d)
De nationale wedergeboorte in de tsjechischc literatuur, Amsterdam 1975'

ouerzicht uan de tsjechische literatuur trct bijzond.ere aand,acht uoor stromingen uan 1880

tot W. O. //, Amsterdam 1979.
Stará' českd literaturd, Amsterdam 1988.

e)
Edice děl Kazimira Maleviče (Amsterdam 1989), ruského futurismu (Víctory ouer tht Sult,

Amsterdam 1983), sborníku PaŤížské nlzhouory o strukturalismz (Praha 1969) aj.

PbDr. LIDMILA HRDLIČKoVÁ (1945):

Tboretička vyučování literatuŤe' autorka stňedoškolskfch pÍíruěek z oblasti světoqfch dějin.

Lektorka.
d)
PŤehted, česklch a suětou!,ch dějin,RnŽnov pod Radhoštěm 1994.

Dokutnenty k uluoji česklch a suětou!,ch dějin, ProŽnov pod Radhoštěm 1994.

PhDr. LUBoMÍR MAcHALA, CSc' (1958):

Liter:írní historik a kritik orientujíď se na literaturu doby nejnovější a na literaturu slovenskou

shodného období. odbornf asistent.
b)
českri a slouenská literatura u exilu a sdmizdlltu (Infonnatorium pro stud,enty, učitele i laiky)'

redaktor a spoluautor, Olomouc 1991.
Panoratna české literatury (Literarní d'ějiny od. počdtkú' do současnosti), olomouc 1994.

Slouník české prÓzy 1945.1994, (kotektiv autorri pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,

Ostrava 1994.
c)
ota Pavel, Sborník studentsklch uědccbjch a umělecklch prací 1981, olomouc 1982.
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K typologii současné slovenské povídky, Literární měsíčník 1986, č. 10.
Nedokončená syrtéza (Jan otčenášek: Pokušení K atarina), Stud,ía Bohemica IV AUPo Fac,
Pltil., Philologico b5, praha 1982.
K poetike prozaického diela Ivana Habaja, Romboid 1989, č. 1.
Debutant = diletant? (Slovenské prozaické prvotiny ve druhé polovině 80' |et), Iniciáty L99o,
č. 5-6.
Dušan Mitana - T\r a teraz, Rotnboid,1990. č. 8.
Sám proti noci (Ad Dominik Thtarka), Literární nouiny 7992, č.7,
Situace v české a slovenské literatuŤe v letech 1969.1989 (záklatlnírysy a změny)' Sl ouenská
literaturd 1993, s. 445-451.
Na okraj tvorby Jana Kostrhuna,studia Bohemicaw, AUpo Fac. phil., philotogica,olomouc
1993.
Poznámky na okraj polistopadového vjvoje české literatury, scripturn 7gg4, č,.7t-I2.
Zdeněk Zapletal (od folku ke knihám), Českti literatura 1994, č. 6.
d)
Česk a slouenskd literatura u exilu a sannizd'atu, olomouc 1990.

prof. PhDr. EDUARD PnrnŮ, DrSc. (1928):
Literárněvědnf medievalista s orientací na literaturu 14. století, husitství, humanismus a
baroko, teoretik literatury (zvláště oblast genologie), badatel na riseku literárněvědné
metodologie, srovnávacího studia slovan.sk;fch literatur a filmologie, bibliografie.
a)
Soupis d,íIa Petra Chplčického a literatury o něm,Pralta irg57.
Z rukopisn!,ch sbírek (Jniuerzitní knihoury u olomouci, Praha 1959.
Vjuoj českého exernpla u době pňedhusiÍsÉé. Praha 1966.
Zašifrouand skutečtlost (Deset ot zek o' odpouěd,í na obranu literá,rní mzdbualistiky), ostrava
L972.
Vzrušujicí skutečtnst (Fakta a fantazi.e ue stŤed,ouěki a humanistické literatuŤe)'ostrava 1984.
b )
Dějiny české literatury I (Starší českd literatura)' Praha 1989.
Humanismus a rand renesance na Moratlě, s I. Hlobilem, Praha 1992.
PŤehledn,é dějiny české literatury a diuadla u olomoucil (od počátku do roku 1918), red'
J. St skal, Praha 1981.
Panorama české literatury (Literárui dějiny od poč tk d.o současnosti), olomouc 1994.
c)
V voj básnické tvorby Mikuláše Dačického z Heslova, sb, PŤíspěuky k dějiruim starší české
literatury, Praha 1958.
Spravedlnost tiskaŤrim (Ktextové hodnotě tiskri děl Petra Chelčick é]no),sb. Knihtiska kniha
u česk1|ch zemích od husitstuí do BíIe hory, Praha 1970.
Dubraviova Theriobulia ve vjvoji alegorie, sb. Literárněuědné studie, Brno 1972.
Der Artikelbriefund die sozialen Anschauungen Petr Chelčickfs, sb. De r d,eutschc Bauernkneg
und Thomas Miintzer, Leipzig 1926.
Das Bild der fiiLrkei in Reisebeschreibungen des 16. Jahrhund er+"s, sb . studien zum Humnnismrn
un den bÓhmischzn Liindern, KÓln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den b hmischen Lándern, Humanisaca
Louaniensia 1994, s. 69-76.
Alžběta Jana Westonia ajejí místo v české literatuÍe, Česká lifuratura 1985, s' 424-437.
Informationsexplosion des 16. Jahrhunderts und genologische system der tschechischen
humanistischen Literatur, sb. stud.ien zum Humnnistruts in dcn bahmischcn kindern, Kijln_wien
1988.
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Postavení skladby Podkoní a Žrí} v naší literatuňe 14' sto|etí, Česká literatura 1988, s. 119.125.

Theatrum mundi v české renesanční a barokní literatuŤe, Studia Comenklna et histortca

1991. č' 44. s.  51-57.
Das Bild derTti'rkei inReisebescbreibungen des 16. Jahrhunderts,sb. StudbnzumHumanismus

un d,en b hmisch.en Liindern, Kiiln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den btjhmischen Lándern, Humanística

Louaniensia - Journal of Neolatin-Studies 1994, s. 69-76
PÍíspěvky k mezinárodním sjezd m slavistri ve sbornících Čsev a ev Čn:

Metod'ologické problémy zkoumání hutnan.ismu ue slouansklch literaturách (l978.), Žánroua

specifika literdrních proudú ue starších slouunskych literaturách(t983),Vlznam parodie pro

ujuoj žtLnrouého systému období humanismu ue slouansfulch literaturach (1988), Barokní

humttnismus ue slo uans kyc h literaturric It (1993).

d)
Exaktní metody u literárněuěd,né prtícl, olomouc 1968

Vydavatel a pŤekladatel děI Mikuláše Dačického z Heslova (1955), Pavla Skríly ze ZhoŤe (1964)'

Petra Chelčického (1966 a 1990), Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1982) a Jana Dubravia
(1983). Vydavatel a pŤekladatel da]ších anonyrnních textri a antologí textri více autorri,zejména

exemplové literatury (olomoucké pouíd&y' 1957), husitské literatury ve Vlboru z české literatury

z d,oby husitské (1964), humanistick;fch text v antologi Humanisté o olomouci (1978), rytíňské

epiky pod názvemRytíŤské srdce majíce 0984) atzv hanáck ch zpěvoher ve sborníkuCopak

to ale za mozeka hraje? (7985).

PhDr. MARTIN PoDIVÍNsi.Ý (1959):

Literrírní historik s orientací na v voj české meziválečné literatury (zejména literárního

expresionismu) a na česk;f literární disent domácí i zahraniční. odborn asistent.

b)
Česka a slouenská literdtura u exilu a satnizd'atu, olomouc 1991.

Panorama české literatury (Literární dějíny od počátk do současnostj), olomouc 1994.

c)
Nástin expresionismu v české po ezit, Litteraria-Theatralia-Cinematographica I, AUPO Fac.

PhiL, Philosophica'Aesthetica 9, 1993, s. 19-26.

Pb.Dr. JAN SCHNEIDER (1959):

Literrírní teoreti} zabjvající se zejména naratologií a literární kritik s orientací na nejnovějši

literaturu, science fiction (téŽ ve srovnání s fi]mem), na problematiku vjvoje literárněvědnlch

směrri 20. století a na dějiny české literární kritiky. odborn;f asistent'

b)
Českd a slouenská literatura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.

Panorama české literatury (Literd.rní dějiny od počr1tk do současnostj), olomouc 1994.

Slouník české prÓzy 1945.1994, ko]ektiv autorri pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,

Ostrava 1994.
c)
Interdisciplirrrírní zkoumríní literrírního procesu (na materiá]u české a světové filmové a literární

science fiction), Slouenskd literatura 1987, s 231-234.
Science fiction - žánr?, Studia Bohemica IV, Praha L987 (AUPo Fac. Phil., Philologica 55,

1987).
otazníky a vykŤičníky (MtádeŽ, drogy, vandalismus, literatura a film u nás), Flln a literatura

III, Olomouc 1988.
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K současnému vědeckofantastickému románu, ,Slud ia Boh,emica \ AUP} Fac' Phil'' Philnlngba
59 ,1989 .
Několik poznámek o SF v okolí Řipu, Tuorba 1rg8g, č' 42 a 43.
Česká literární věda a kritika v exilu a samizdatu, S louenskj jazyk a literatura u škole 1ggug2,
s.456-462.
Česká science fiction včera a dnes, sb. Literatura a komerce. olomouc 1994.
d )
Českd a slouensfui literatura u exilu, a satnizd,atu. olomouc 199l.

prof. Ph.Dr. JIŘÍ SKALIČKA, CSc. (1922):
Literární historik orientovan zejména na českou literaturu 19. století, regionální literatuu
a na dějiny i pŤítomnost českého humoru ;r satiry' Editor obrozenské a regionální literatury.
Emeritní profeson
a)
Haulíčk u satirickj, odkaz, Praha 1965.
Pr ,uodce žiuotem a díIem Josefa Kocourka, ostrava 1984.
b )
Pžehledné dějiny české literatuta a di,uadla u oLotnouci 1, red. J. St skal, Praha 1981.
Panorama české literatury (Literdrní dějiny od počatkú d'o současnostl), olomouc 1994.
c)

Vznik a vjvoj Haškova Švejka, Nou žiuot Ig53, s' 585-594.
K Rubešoqim parodiím, Sbornik VŠP - Jazyk a literatura 6, Praha 1959.
Pmblémy parodiejako Žrírrru ajejí specifické rysy v české literatuŤe, SÓ orník pracíjazykouěd,nlch
a literdrněuědnlch, uěnouan!, vI. Mss, Praha 1968.
Petr Bezruč - satirik, sb. Bezručiana 1967, ostrava Ig67.
T}ansformace krále Lávry (Moritz Hartmann a Karel Havlíček), sb. Literárněoědné stud,ie,
Brno 1972.
Literární historik Alois Vojtěch Šembera, sb' Václaukoua olomouc 7987; Kapitoly z dějin
české literární historiografie, olomouc 1993.
Haškriv pokračovatel Karel Vaněk, Slauica VII, AUP) Fac. Phil., Phitologico 61, 1990.
otazníky nad odkazem Jana We|zla, Seuerní Moraua. Vlastiuědn!, sborník' sv' 65. Šumperk
1993.
Nad okresním městem Karla Poláčka (Patero otázek a moŽn;Ích odpovědí), sb. Ptáci uítdjí
jitro zpěuem, podd' stojtlíci Ťuaním, Praha-Rychnov n. KněŽnou 1992.
Bezručovy Slezské písně a SibiŤské písně Petra Bezpráva 'Stud'ia BohenicaVI' ALIP} Fac.
Phil., Philologico 65, Olomouc 1993.
Satira v Květnu, sb. Óasopis Kuěten,Brno 1993.
d)
Česka čítanka (Materiaty d,o czytania literackiego dla klasy Ósmej szkÓI z polskim jqzykiem
nauczania), red. J. Běliě' Praha 1956.
Vlbor z české a slouenské literatury (Čítanka pro 10.-12. roč. WŠ a pro Šholy oclborni s polsk!,m
jtlzykem uyučouacím), red. J. Bělič' Praha 1960'
Humor a satira u obrozenské literatuÍe,Olomouc 1986.
Humor a satira u literatuŤe 2. polouitly 19. století, olomouc 1987.
e)
Edice děl Františka Pa]ackého - Karla Simeona M acháčka (Geschichte der sch tren Redlk rcte
bei der Bijhmen - Dějiny české slouesntlsÚj, ostrava 1968), Jana Herbena (1954 a 1956)' Karla
Havlíčka Borovského (o literatuí.e' 1955; Duch Národních nouin, 197I), Josefa Kocourka
(Z konce suěta, Zapadlí ulastenci 1932 aj')., otakara BystŤiny (Úsměuna Moraua)' Ado|fa
Zábranského (Bžehule), Antoše Dohnala (Staré hanťtcké pouídky) aj., celkem 24 titulri
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Postavení skladby Podkoní a Žrik v naší literatu-Ťe 14. století, Českd literatura 1988, s. 119-125.

Theatrum mundi v české renesanční a barokní literatuŤe, Studia Comeniana et historica

1991. č. 44. s.  51-57'
Das Bi]d der TÍirkei in Reisebeschreibungen des 16. Jahrhunderts, sb. Studien zum Humnnistnrc

un den b hmischen Ltindern, K ln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den btihmischen Lándern, Hurnanistica

Louaniensia - Journal of Neolatin-Studies 1994, s. 69-76.
PŤíspěvky k meziniirodním sjezdťrm slavistri ve sbornících čSAV a Av cR'
MetidoIogické problěmy zkoumtittí ltutnanismu ue slouonsk\|ch Iiteroturach t1978l,Žcjnroua

specifikaliter rníchproudŮuestaršíchslouonsk1ichliteraturd,ch(1983),Vj,znamparodiepro
u!,uoj žan'rouého systému období humanismu ue slouansklch literaturdch (L988), Barohní

humanisrnus ue slouansfulch literatur .ch (1993).

d)
Exaktní metody u literárněuědné práci, olomouc 1968
e)
Vydavatel a pŤekladatel děI MikrrláŠe Dačického z Heslova (1955), Pavla Skríly ze ZhoŤe (1964)'

Petra Chelčického (1966 a 1990), Bartoloměje Paprockého z l{loho| (1982) a Jana Dubravra
(1983). Vydavatel a pŤekladatel da]ších anonymích textri a antologií textri více autorri, zejména

exemplové literatwy (olomoucké pouídky, |957),hlsitské literatury veVlboru z české literdtury

z d'oby husitské (1964)' humanistick ch textri v antoLog1i Humanisté o olnmotlti (1978)' rytíŤské

epiky pod názvemRytíŤské srdce najíce (7984) atzv hanáck;fch zpěvoher ve sborníku Copak

to ale za mozeka hrqie? (1985).

PhDr. MARTIN PoDIVÍNsKÝ (1959):

Literární historik s orientací na v voj české meziválečné literatury (zejména literárního

expresionismu) a na česk literární disent domácí i zahraniční. odborn;f asistent.

b)
Česka o slouenskti literatura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.

Panorama české literatury I'iterórní dějiny od počátk do současnostj), olomouc 1994.

c)
Nástin expresionismu v české po ezii, Litteraria.Theatralia.Cinematographica I, AUPo Fac.

Phil., Philosophica'Aesthetica 9, 1993, s. 19-26.

PhDr. JeN SoHNEIDER (1959):

Literiírní teoretik zab;fvající se zejména narato]ogií a literární kritik s orientací na nejnovější

literaturu, science fiction (tež ve srovnání s filmem), na problematiku vjvoje literárněvědn;Ích

směrri 20' století a na dějiny české literární kritiky. odbornf asistent.

b)
česka a slouenskd literatura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.

Panorama české literatury Literarní dějiny od poč tk do současnosti), olomouc 1994.

Slounik české prÓzy 1945-1994, kolektiv autorri pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,

Ostrava 1994.
c)

Interdisciptiruírní zkoum:ání liter:árního procesu (na materir{]u české a světové filmové a literlirní

science fiction), Slouenská literatu'ra 1987 ' s' 23I-234'
Science fiction - Žánr?, Studia Bohemico IV, Praha Í987 (AUP) Fac' Phil., Philologica 55,

1987).
otazníky a vykiičníky (MládeŽ, drogy, vandalismus,literatura a fi|mlnás),FiIma literatura
III, Olomouc 1988.
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K současnému vědeckofmtastickému rom:ínu, .Slud in Bohemica V AUP7 Fac Phil., Phitologba
59 ,1989 .
Několik poznámek o SF v okolí Řipu, Tuorba 1989' č. 42 a 43.
Ceská literámí věda a kritika v exilu a samizdatu, S louensk! 'iazyk a literatura u škole 1ggvgz,
s. 456-462.
Česká science fiction včera a dnes, sb. Literatura a komnrce,Olomouc 1994.
d)
Česk a slouenskd, Iiteratura u exilu a satnizd,atu. olomouc 1991.

prof. Pb.Dr. JIŘÍ SKALIČKA, CSc. (1922)'
Literární historik orientovan zejména na českou literaturu 19. století, regionální literaturu
a na dějiny i pŤítomnost českého humoru a satiry. Editor obrozenské a regionální literatuy.
Emeritní profesor.
a)
Haulíčk u satirick! od,kaz, Ptaha Ig65.
Pr uodce žiuotem a díIem Josefa Kocou'rha, ostrava 1984.
b )
PŤehledné dějiny české literatuta a diuadla' u ololnouci 1, red' J. St]|skal, Praha 1981'
Panorama české literatury (Literdrní dějiny od počótk do současnostj), olomouc 1994.
c )

Vznik a v woj Haškova Švejka, Nouy žiuot Ig53, s. 585.594'
K Rubešoqim parodiím' Sborník VŠP - Jazyk a literatura 6, Praha 1959.
Problémy parodiejako Žrínru ajejí specifické rysy v české ]iteratuŤe, SÓ otník pruijazykouědnlch
a litenirněuědnlch, uěnouan! vI' Mss, Praha 1968.
Petr Bezruč _ satirik, sb' Bezručiana 1967, ostrava 1967.
Tbansformace krále Lávry (Moritz l{artmann a Karel Havlíček), sb, Literárněoědné studie,
Brno 1972.
Literární historik Alois Vojtěch Šembera, sb' Vd,claukoua olomouc t987; Kapitoly z dějin
české litenirní historiografie, o]omouc 1993.
Haškriv pokračovatel Karel Vaněk, Slauica VII' AUP) Fac, PhiI', Philologico 61, 1990.
otaznÍky nad odkazem Jana We|z|a, Seuerní Moraua. Vlastiuědnj sborník, sv.65' Šumperk
1993.
Nad okresním městem Karla Poláčka (Prrtero otázek a moŽn ch odpovědí), sb. Ptáci uíta1í
jitro zpěuem, pod'd'ústojníci Ťuaním, Praha.Rychnov n. Kněžnou 1992.
Bezručovy Slezské písně a Sibiňské písně Petra Bezpráva , studia Bohemica VI. AI]Po tr,ac.
Phil., Philologico 65, Olomouc 1993.
Satira v Květnu, sb. Časopis Kuěten,Brno 7993.
o)
Česká čítanka (Materiaty d'o czytania literachiego d,Ia klasy Ósme'j szkÓt z polskim jgzyklem
nauczania), red. J. Bělič, Praha 1956.
Vlbor z české a slouenski literatuty (Čítanka pro 10..12. roč. WŠ a pro školy odborru s polsklm
jazykem uyučouacíln), red. J. Bělič, Praha 1960.
Hurnor a satira u obrozenské literatuíe, Olomouc 1986.
Humor a satira u literatuŤe 2. polouitty 19. století, olomouc 1987.
e )

Edice děl Františka Palackého - Karla Simeona Macháčka(Geschbhfu der sch run Redzkiirete
bei der BÓhmen - Dějiny české slotLesrulsÍi ostrava 1968), Jana Herbena (1954 a 1956), Karla
Havlíčka Borovského (o literatuí.e, 1955; Duch Nrjrodních nouin, Ig71), Josefa Kocourka
(Z konce suěta, Zapadlí ulastenci 1932 aj')., otakara BystŤiny \Úsméunrj Moraua), Ado|fa
Zábranského (BŤehule), Antoše Dohnala (Staré hanácké pouídky) aj', celkem 24 titulri'

t
Y
n

h

q
r.l

n
q

lÍ
il
I

I(
I

327



!

PhDr. Mentp soBoTKovÁ, CSc. (1947):
Literrírní historička orientovaná na literární komparatistiku (česko.polské literární vztahy
zvláště v renesanci a baroku), jež nadále prisobí v rámci oboru literrírněvědná bohemistika.
odborná asistentka. K 1. 1. 1995 pŤešla na katedru slavistiky.
b)
České mzmoáry 17. století (Žánrouá anallza mt:modroulch textú'),kaldidátská disertační
práce, olomouc.Brno 1993.
Autor - text - adresát u memndrech 17. století, strojopis habilitačnÍ práce, olomouc 1994.
c)
I{ochanowského T}ény ajejich obnoven;Í česlrj pŤeklad, SĎorník rcferdtú a sdžbní z III, celostdtní
polonistické konference, ostrava 1986.
otazníky kolem Zrcadla slavného Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol,
s H. Gmiterekem, Česká literatura 1987' s. 258.261.
Staré krakovské tisky čtyŤ děl Jana Kochanowského ve Státnívědecké knihovně v olomouci,
Slauistickj sborník olomoucko-lublinsk! III, Praha 1989.
K poetice českfch a polsklch memoárri 17. století, Stud'ia Bohemico \T' olomouc 1993.
d)
Antologie text ze staršich slouanskj,ch literatur I (Polská líteratura od nejstarší d,oby d,o roku
ISOO). Olomouc 1990.

doc. PhDr. Ar,nNa ŠrĚnsovÁ, CSc. (1939):
Literární historička s praxí v rozlrlasovénr vysílání, teoretička dramatické a rozhlasové tvorby,
divadelní a rozhlasová kritička' v současné době orientovaná zejména na dějiny české
meziválečné literatury.
a)
Rozhlas a slouesné umění,UP olomouc 1976.
Neuiditelni herectu í (ohlédnutí), Praha 1988.
o současnim činoherním diuadle, ostrava 1990.
Rozhlas a slouesné umění II, UP olomouc 1991.
Rozhlasouti inscenace (Teoreticky komen'touané dějiny české rozhlasoué produkce),v tisku.
b)
PŤehled,ne dějiny české literatury a diuad'la u olomouci 1, red. J. S|/skal' Praha 1981.
Panorama české literatury &iter rní dějiny od počátk d,o současnosti), olomouc 1994'
c)
Rozh]asovost prÓzy Karla Poláčka, sb. Na kŤižouatce utnění, Brno 1973.
K inscenacím Vančurova Učitele a Žáka, Česká literatura 1977, s, 74-76,
Rozhlasové dí|o, in TeÓria drarnatick!,cll umení, Bratislava 1979.
Puškinriv oněgin ve scénické konkretizaci E. F. Buriana, Slauica olomucensls rV, Praha
L9A2.
Rozhlasové umění JiŤÍho Horčičky (K vlvoji české rozh]asové režie), Studia Bohzmica II,
Praha 1982.
Francesca di Rimini v kontextu Nerudovy básnickétvoÍby, studid BohemicaÍ\Í,Praha 1987.
Komenského odkaz v rozhlase a televizi. Studia Comeniana et historica,1991' č. 45.
o české rozh]asové hňe v letech 1945-1969, Rozhlasouá' prá'ce L99l-, č. 4'
JiŤí Suchf a Gramo-tingl.tangl aneb Jak ohlašovatgramofonové desky,sb, JiŤímu Suchénu,
Olomouc 1991.
Tborie roztr]asové hry (Nástin vjvoje českého a slovenského uvaŽováď o rozhlasové i:rscenaci)'
Studia Bohemica VI, Olomouc 1993.

Poslední odborné práce zčásti nebo zcela literárněvědně orientovan;Ích badatelri p sobícíchna katedŤe teorie a dějin dramat;ckfch 
".e"i 

rao.. pt'o.. Ji' s.y"r."r, CSc., doc. PhDr. FrantišekVa]ouch, CSc., PhDr. JiŤí Štefanides' PhI,". ';'; ;".i'" 
".i.'obsahuje 
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PhDr. MARIE soBoTKovÁ, CSc. (1947):
Literární historička orientovaná na literární komparatistiku (česko-polské literrírní vztahy
zvláště v renesanci a baroku), jež nadále prisobí v rámci oboru literárněvědná bohemistika.
odborná asistentka. K 1. 1. 1995 pŤešla na katedru slavistiky.
b)
aeské mernoása 17. století (Ždnroua analyzo mcmoárou!,ch textti)' kandidátská disertační
práce, olomouc.Brno 1993.
Autor _ teÍt - adresdt u m'emodreclt 17. století, strojopis habilitační práce, olomouc 1994.
c)
Ibchanowskébo Tbény ajejich obnoven česlrf pŤeklad, SĎorník refenit a sdělení z III. celostdtní
polonistické konference, ostrava 1986'
otazníky ko|em Zrcadla slarryrého Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z H]ohol,
s H. Gmiterekem, Česká literatura 1987, s. 258.261.
Staré krakovské tisky čtyÍ děl Jana Kochanowského ve Státnívědecké knihovně v olomouci,
Slauistickj sborník olonoucko-Iublinsk! III, Praha 1989.
K poetice česk;fch a polsk;fch memoárri 17. století, Studia Bohemico VI, olomouc 1993.
d)
Antologie text ze starších slouansklclt literatur I (Polsk literatura od ruejstarší doby do roku
1800), Olomouc 1990.

doc. PhDr. Ar,pNe ŠrĚnsovÁ, CSc. (1939):
Literární historička s praxí v rozhlasovénr lysílání, teoretička dramatické a rozb]asové tvorby,
divadelní a rozhlasová kritička, v souěasné době orientovaná zejména na dějiny české
mezivá]ečné literatury.
a )
Rozhlas a slouesné umění,IJP olomouc 1976.
Neuidite In'é herectui (o hléd;tuti), Praha 1988.
o současném činohernhn diuad'le' ostrava 1990.
Rozhlas a slouesné umění II, UP olomouc 1991.
Rozhlasouti inscenace (Tboreticky komentouané dějiny české rozhlasoué prod,ukce), v tiskl.
b)
PŤehledn,é dějiny české literatury a d'iuadla u ol,omouci /, red. J. Slfskal' Praha 1981.
Panoratna české literatury (Literarní dějitly od, počátk do současnosti), olomouc 1994.
c)
Rozhlasovost prrízy Karla Poláčka, sb. Na kŤižouatce utnění, Brno 1973.
K inscenacím Vančurova Učitele a Žáka, Česká literatura L977, s' 74-76'
RozNasové dí|o, in TeÓria dramaticklclt' umení, Bratis|ava 1979.
Puškinriv oněgin ve scénické konkretizaci E. F. Buriana, Slauica olomucensls rV, Praha
1982.
Rozhlasové umění JiŤího Horčičky (K vlvoji české rozhlasové reŽie\, Studia Bohzmica I|,
Praha 1982.
Francesca di Rimini vkontextu Nerudovy básnickétvoÍby,studia Bohemica IV, Praha 1987.
Komenského odkaz v rozhlase a televizi, Studia Comeniana et historica,1991' č. 45.
o české rozNasové hŤe v letech 1945-1969' Rozhlasouá pnice 1991, č.4.
JiŤí Suchf a Gramo.tingl-tangl aneb Jak oNašovat gramofonové desky,sb.JiŤímu Suchénu,
Olomouc 1991.
Tborie roztrlasové hry (Nástin vjryoje českého a slovenského uvažovríní o rozhlasové inscenaci),
Studia Bohemico VI, Olomouc 1993.

Poslední odborné práce zčásti nebo zcela literárněvědně ortentovan;fch badatelri prisobícíchna katedŤe teorie a dějin dramatickfch 
"moni tdoc. phnr. .li" 
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CSc., doc. PhDr. FrantišekValouch. CSc., PhDr. Jiňí Štef'nides, PhD. Pu";i;;'.;| a,.l obsahuje sbornÍk Liueraria- Thz,atmlin _ Cinematograpájco, AUPo r'"". pnir.' pr,ilj,ophica - Aesthetica 9. olomouc
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