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KATEDRÁ. ČnsrÉ LITERÁTURN
r,rrnnÁnNÍ vĚov e oĚ.rrN unrnNÍ

FllozoFlcxÉ EAKULTY oSTR"AvsrÉ uNrvnRzITY

V této podobě byla katedra ustavena v záíí 1994, avšakjako pedagogické
i badatelské pracoviště vyvíjí činnostjiŽ od roku 1953. NejdŤívejako součást
katedry jazykri Vyšší pedagogické školy v opavě, potom jako součást kated-
ry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v ostravě a nyní jako

samostatné pracoviště filozofické fakulty nově vzniklé univerzity. Badatel-
ské zaměŤení katedry se během let pŤirozeně vyvíjelo od otázek a témat
regionální literatury Slezska a ostravska k novějším dějinám české litera-
tury a k Ťadě aktuáIních literárněvědn1ich témat. Členové,katedry pracují
na badatelsk1fch programech společně s jin1foni pracovišti (Ustav pro českou
literaturu AV ČR) nebo pŤipravují vlastní publikace (literárněvědné sbor-
nky, Slouník české prÓzy, Biografich!, slouníh Slezsha a. seuerní Morauy).
V poslední době se soustŤed'ují k těmto badatelsk1im irkolrim: recepce litera-
tury, problematika literárních žánrri, jazyk literární vědy, literární kom-
paratistika, literární sémiotika a jin m. Vjvoj i současn5Í stav katedry je

zŤejmy z qfběrové bibliog1afie jejích členri:

PerR HoRa:
Zapomenut;f literámí historik Josef Václav Justin Michl, Kapitoly z dějin české literdrní

historíografie (Yd'claukoua olotnouc 1987), olomouc 1989
Cestou k Služebníkrim neužitečnf m, Sbont'ík prací FF Slezské uniuerzity u opauě, A.1, opava

1991.
Českd katolickd poezie I,1| ostrava 1992.
Jaroslau Duryclt, Ostrava 1992.
Postaé jezuita w czeskej literaturze, sb. Kategoria dobra i zla ru kulturach stowia skich,

Warszawa 1994.

LlBoR MAGDoŇ:
Projevy vypravěčské instance v prÓze Ladislava Fukse, Sborník FF ostrauské uniuerzity,

literární věda, č. 1, ostrava 1993.
Hesla L. Fuks a J. Zábrana, Slouník české prÓzy, ostrava 1994'

IvA MÁLKovÁ:
Pokus o typologii básnické tvorby Jiňího Žáčka, sborník PF u Ostrauě, A_D-52,Praha 1989.

Hesla L. Klíma. J. Kol:írová. J. Kostrhun, J. Loukotková, I. Procházková, P. Prouza' V S{|blová,

Sloun,ík českého rom(inu' ostrava 1992.
Kainar _ KotáÍ, K české literatuí.e 1945-1948 (sborník 34, Bezručouy opauy), Brno 1992.
,'Všední den,'v poezii a v písĎoq/ch textech (recepce po více neŽ tňiceti letech), ÓesĚá literatura
1993, s. 685-690.
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Nová verze hesel ze SlovnÍku českého románu, Slouník české prÓzy, ostrava 1994,
Časopis Květen a pět pnotin, Českd literatura 1994, s. 357-365.

JAN MALURA:
Hesla B. Hrabal, I. Vyskočil, Z' Zapleta|, Slouník české pt.Ózy, ostrava lgg4.

MARTIN PILAŘ:
Některé problémy s genologickou definicí povídky, Á cta facultatis ped,agogicae ostrauiensls,
D-27, Praha 1990.
Žáty na rlstupu aneb k současnému stavu historické novely a povídky, Česhá historickčl
prÓza 1945-1985 (sborník 29, Bezručouy opauy), opava |99o.
Hesla E. Bondy, Z. Brabcová, E. Hostovsk;f, F. Hrubín, M. Kmdera, J. Novák, P Placák,
Z. Rosenbaum, Slouník českého románu, ostrava 1992.
Českj literdnlí,, unde rground,,, ostrava 1992.
Nová verze hesel ze S]ovníku českého románu, Slouník české prÓzy, ostrava ]'g94 '
Prostory českého undergroundu aneb Na okraj díla Ivo Vodsedá]ka, Českd literatura lgg4.
s.  375-388.
Pokus o žd'nroué uymezení pouídky, ostrava 1995.

JARos],Av PLESKoT:
Fulnecké intermezzo J. A, Komenskélro, ostrava 1970.
K literárnímu dílu Martina Polona opavského, Sborník prací PF u ostrauě 16, D-5' Praha
1970.
Škohí piaristické divadlo v PĚíboŤe a pololidová dramatická tvorba na Kr.avaŤsku, o diuadle
na Morauě, Acta Uniuersitatis Palackianae olomucensis 2I,Praha t974.
Divadlo jako vyučovací a v chovn]/ prostňedek na školách protestantsk;/ch a katolick ch v
16. až 18. století, Sborník ze sympozia Morauské bratrské školstuí a.jeho protějšhy u 16' až
18. stoktí, PŤerov 1979.
Die Namenin urspriinglichen Werken untl in tschechischen und deutschen Úbersetzungen,
Resiimes der Vortriige und Mitteilungen de s XV Inturnationalen Kongres fiir Narunforschurug,
Leipzig 1984.
Jan Amos Komensk;f v ku]turních a vzdělávacích proudech své doby, sb. J. Á. Komenshy
_ projektant náprauy uěcí lidsk!,ch, ostrava 1992.
Baroko v nás? (Lidové divadelní hry českého barok a), Sborník prací FF ostrauské uniuerzity,
Historie. č. 1' ostrava 1993.
Kacíňi českého baroka (Ke vztah m české domácí a emigrantské inteligence v době pobě-
lohorské), Česk literatura 1994, s. 341.346.
Martin Polonus opavsk! a jeho tzv Římská kronika, Jazyk a literatura u česko.polském
kontextu (sborník z uědech,é konference u záŤí 1993), ostrava 1994.

ALoIs STVEK:
Bezručoua Stužkonoska nodrá, ostrava 1958.
ondráš z Janouic (PŤíspěuek k poznání zbojnické problem,atiky u slouesnosti skzské oblastu,
Opava 1958.
Zbojník ondráš a ondr šouská tradice u sloueslnsti slezské oblasti' Praha 1959-

JInÍ Svosooe:
Satirik Jiňí Haussmann, TŤi studie o moderní české literatuŤe, Acta filozofické fclkulty IJP,
Bezručiana' Praha 1962.
Petr Bezruč a Smil z Rolničky (K otázce identity autora Slezsk ch písní), Acta fiIozofické
fdkulty U? Bezručiana, ostrava 1967'
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Nová verze hesel ze Slovníku českého románu, Slouník české prÓzy, ostrava Í994.
Časopis Květen a pět prvotin, Českd literatura 1994' s. 357-365.

JAN MALURA:
Hesla B. Hrabal, I. Vyskočil, Z. Zap|eta|, Slouník české pt.Ózy, ostrava |994.

MARTIN PILAŘ:
Některé problémy s genologickou definicí povídky, Á cta facultdtis pedagogicae ostrauiensis,
D-27, Praha 1990.
Žánty na ristupu aneb k současnémrr stavu historické novely a povídky, Českd historická
prÓza 1945-1985 (sborník 29. Bezručouy opauy), opava L99o.
Hesla E. Bondy,Z' Brabcová, E. Hostovsk;i, F. Hrubín, M' Kurrdera, J' Novák, P Placák,
Z. Rosenbaum, Slounik českého romdnu, ostrava 1992.
Česk! litertirní', unde rground,,,, ostrava 1992.
Nová verze hesel ze Slovníku českého románu, Slouník české prÓzy, Ostrava 7994.
Prostory českého undergroundu aneb Na okraj rlíla Ivo Vodsedálka, Česki literatura lgg4,
s.  375-388.
Pokus o ždnroué uymezení pouídky, ostrava 1995.

JARoSLAV PLESKoT:
Fulnecké intermezzo J, A' Komenské,lro, ostrava 1970.
K literárnímu dílu Martina Polona opavského, Sbornik prací PF u ostrauě 16, D-5, Praha
7970.
Škohí piaristické divadlo v Piíboňe a pololidová dramatická tvorba na KravaŤsku, o diuadle
na Morauě, Acta Uniuersitatis Palackianae olomucensis 2L,Ptaha Ig74.
Divadlo jako v1učovací a v chovn prostŤedek na školách protestantskjch a katolick;Ích v
16' aŽ 18. století, Sborník ze sympozia Morauské bratrské školstuí a.jeho protějšky u i6. až
18' století, PŤerov 19?9.
Die Namenin urspriinglichen Werken un<[ in tschechischen und deutschen Úbersetzungen,
Resiimzes dervortriige und, Mitteilungen drs w. InternationahnKongres fi)r Narrenforschung,
Leipzig 1984.
Jan Amos Komensk;Í v kulturních a vzdělávacích proudech své doby, sb. J. Á. Komensk!,- projektant ndprauy uěcí lidsk!,ch, ostrava 1992.
Baroko v nás? (Lidové divadelní hry českého barok ď, Sborník prací FF ostrauské uniuerzity,
Historie, č. 1' ostrava 1993.
KacíŤi českého baroka (Ke vztahrim české domácí a emigrantské inteligence v době pobě.
lohorské), Českd literatu,ra 1994, s. 34l.346
Martin Polonus opavsk! a jeho tzv ŘÍmská kronika , Jazyk a literatur(, u česko-polském
kontextu (sborník z uědecké konference u zdŤí 199il, ostrava 1994.

Ar,ots Srvpx:
Bezručoua Stužkonoska modrrí, ostrava 1958'
Ond,rdš z Janouic (Pňíspěuek k pozndní zbojnické probbmatiky u slooesnosti slezské obltlslq,
Opava 1958.
Zbojník ondrá'š a ondrášousk trad'ice u slouesnosti slezské oblasti, Praha 1959.

JIŘÍ SvoBoDA:
Satirik Jiňí Haussmann, TŤi studie o morlerní české literatuŤe, Acta filozofické fclkulty UP,
Bezručiana, Praha 1962.
Petr Bezruč a Smil z Rolničky (K otázce identity autora Slezsk}ích písnÍ), Acta fiIozofické
fakulty U? Bezručiana, ostrava 1967.

V této podobě byla katedra ustavena v zátí 1994, avšakjako pedagogické
i badatelské pracoviště \,yvíjí činnost již od roku 1953. Nejdffve jako součást
katedryjazykri Vyšší pedagogické školy v opavě, potom jako součást kated-
ry českého ja zyka a literatury Pedagogické fakulty v ostravě a nyní jako
samostatné pracoviště filozofické fakulty nově vzniklé univerzity. Badatel-
ské zaměŤení katedry se během let pŤ'irozeně vyvíjelo od otázek a témat
regionální literatury Slezska a ostravska k novějším dějinám české litera.
tury a k Ťadě aktuáIních literárněvědnfch témat. Členové,katedry pracují
na badatelsk1/ch programech společně s jinfmi pracovišti (Ustav pro českou
literaturu AV ČR) nebo pŤipŤavují vlastní publikace (literárněvědné sbor-
níky, Slouník česhé prÓzy, Biografick!, slouník Slezska o. seuerní Morauy).
V poslední době se soustŤed'ují k těmto badatelsk1fm rikol m: recepce litera.
tury, problematika literárních Žánri,jazyk literární vědy, literární kom-
paratistika, literární sémiotika a jinfm. Vjvoj i současn]Í stav katedry je
zÍejmy z qfběrové bibliografie jejích členri:

PETR HoRA:
Zapomenut5í literární historik Josef Václav Justin Michl, Kapitoly z dějin české literární
historiografie Ná'claukoua olomouc 1987), olomouc 1989'
Cestou k Služebník m neužitečnfm, Sbon h prací FF Slezské uniuerzity u opauě, A-1, opava
1991.
Česká katolick poezie I,Id ostrava 1992.
Jaroslau Durych, Ostrava 1992.
Postaé jezuita w czeskej literaturze, sb. Kategoria dobra i zla u kulturach stowianskich,
Warszawa 1994.

LIBoR MAGDoŇ:
Projevy vypravěčské instance v prÓze Ladislava Fukse, Sborník FF ostrauské uniuerzity,
literární věda. č. 1. ostrava 1993.
Hesla L. Fuks a J. Zábrana, Slouník české prÓzy, ostrava 1994.

IvA I!Í]i'LKovÁ:
Pokus o typologii básnické tvorby JiŤího Žáčka' ,s borník PF u ostrauě, A - D.52, Praha 1989.
Hesla L. Klíma, J. Kolárová, J. Kostrhun, J. I,oukotková, I. Procházková, P. Prouza, V Sbfblová,
Slouník českého rom nu' ostrava 1992.
Kainar _ Ko|áÍ, K české literatuí.e 1945.1948 (sborník 34. Bezručouy opauy), Btno 1992,
'.Všední den'. v poezii a v písĎovfch texteclr (recepce po více neŽ tŤiceti letech), ÓesŘ d literatura
1993, s.  685-690.

330
331



ní
bl
m
rq
trl
'íi
pl
;l
kl
"1

;l
fi

Literrírní skupina a Devětsil (pňíspěvek ke vzniku obou uměleckfch organizací), sborník pract
PF u ostrauě, D-5' ostrava 1970.
S. K; Neumann a básníci Devětsilu (Pňíspěvek ke zrodu Wolkerovy generace), sborník pract
PF u ostrauě. Praha 1972.
Generace a progTam (Studie o programech proletáŤské poezie), Spjsy PF u ostrauě, sv.25,
Praha 1973.
Tuorba a regiul (sedm kapitol o literatuŤu ncl ostrausk , ostrava 1974.
J. S. Machar a P Bezruč v literárním osudu V Martínka, Sborník prací PF u ostrauě, D|4,
Praha 1976.
Nerud v zápas o moderní českou literatrrru, Litenirní měsíčník 1984, č. 3.
Vojtěclt Martínek (Monogrofie o žíuotě a d,íIe)' osftava 1982'
Ve stoptích tuorby (studie, poftréty, kritické sond,y), ostrava 1986.
Bezručovské paradoxy (k 120. v;fročí básníkova narození), Liter rní, mžsíčník 1987, č. 7.
Zastavení u JiŤího ortena, Literárttí měsíčttík 1989' č. 7.
K poetice ondry l,ysohorského, sb' L|měleckj, a lidsk!, odkaz bástt'íkq Fr;idek.Místek 1990'
První verše Jaroslava Seiferta (básníkriv qivoj do lydríní prootiny), Sborník prací PF u ostrauě,
D-28, Praha 1991.
Básník Karel Šiktanc, ostrava 1992.
Spisouatel Jalt Čep, ostrava 1992.
Spisouatel Egott Hostousk!, Ostrava 1992.
Básnická epizoda Milana Kundery, Acta Facultatis Philosophicae, D-29, ostrava 1992.
Postavení literatury v čase rozpadu kultrrrních hodnot, SĎorn/Ě z trezinárodní kott,ference
Slezské uniuerzity u Katotlicíclt, Katovice ]'992'
Ke genezi Seifertova Města v slzách a Samé lásky, Liter ntí uěda, sborník prací FF ostrauski
uniuerzity' č. 1, ostrava 1993.
Román Karla Ptáčníka Město na hranici, Čosopis Kuěten a jeho d'oba (sborník mo,teridl z
literá'rněuědné konference 36. Bezručouy opauy), Ptaha-opava 1994.
Filozof a spisouatel LadisLau Klítna' Scho|a forum, ostrava 1993'
T. G. Masaryk, nástitt žiuota a díIa, Scho|a forum, ostrava 1993'
Tak zvany zjevn1|'a utajen;f svět básníkriv (Pokus o sémiotickou anal zu Tbmanovy Staré
alegorie podzimu), Česk literatura 1994, s. 348-357.

SVA1'AVA URBANoVÁ:
Nad dílem Marie Podešvové, Časopis Slezského muzea 1.976, B, s. 151.164.
K pohádkám Vojtěcha Martínka, ZLat! m,áj |979, s.227.28I.
Literatura pro děti a nlddež na ostrausku po rok 1945, Spisy PF v ostravě, sv. 52, Praha
1985.
Historick! uluoj žtin,r literatuty pro nLtidež, ostrava 7990'
Exilourj literatura pro mkidež (Publikace pro základ'ní školy), ostrava 1991.
Literatura pro děti v samizdatu a exilu,.Spjsy PF MU u Brně, sv. 123, Bmo 1992.
Dluhy v literatuŤe pro děti posledních rlesetiletí, Tuo iuá drarnatika 1993, č,.7-8.
Hornickf folklÓr ostravska a jeho umělecké zpracování v literatuŤe, Sborník prací PF u
ostrauě, D-21, Praha 1985'
Tiadice ristní lidové slovesnosti na ostravsku, SĎornÍá 27. Iitenirněuědné konference
Bezručoua opaua, Opava 1984.
Percepce historické prÓzy u student stŤedních škol severomoravského kraje, sb. ČesĚri
l storická pr za (1945-1985), opava 1990'
K někteqfm otázkám současné sociologie literatury, Sbonlik PF u ostrauě, D.28, Praha
1991.
Čtenáňská recepce někte4fch děl literatury pro děti a mládež na ostravsku, ostrauská
ur uerzita- D-29. Praha 1991.
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Děti, fantazie a literatura, Sbonlík prací PF Ostrauské un,iuerzity, U-1, ostrava 1993.
K problematice recepce literární komiky dětsk mi Ótenáii, Sborn,ík prací PF ostrtluské
untuerzity' literární věda č. 1, ostrava 1993.
Comics - recepční pňedpoklady a dispozice, sb' Literatura a komerce, olomouc 1994'
Recepční pňedpoklady a dispozice povídky Egona Hostovského, Sborník pžíspěukŮ z
Laboratoňe psychologické prÓzy, Hradec Králové 1994.
Dobové deformace v komunikačním procesu dětské četby, Českd, literatura 1994. s. 366-375-
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Literární skupina a Devětsil (pňíspěvek ke vzniku obou umělecklch otganizací), Sborník prací
PF u ostrauě, D-5' ostrava 1970.
S. K: Neumann a básníci Devětsilu (PŤíspěvek ke zrodu Wolkerovy generace), Sborník prací
PF tl ostrauě, Praha 1972.
Generace a progTam (Studie o programech proletáŤské poezie), Splsy PF u ostrauě, sv.25,
Praha 1973.
Tuorba a region (Sedln kapitol o literatuí'e na Ostrausku), ostrava 1974.
J' S. Machar a P Bezruč v literárním osudu V Martínka, Sborník prací PF u ostrauě, DI4,
Praha 1976.
Nerudriv zápas o moderní českou literaturu, Literdrní měsíčník 1984, č. 3.
Vojtěch Martínek (Monografie o žiuotě a d.íIe), ostrava 1982.
Ve stopacll tuorby (stu,die, portťéty, kritické sond'y), ostrava 1986.
Bezručovské paradoxy (k 120. v;fročí básníkova narození), LiterÓ'rni měsíčník 7987, é.7.
ZastavenÍ u JiŤího ottena, Literarti měsíčník 1989, č. 7.
K poetice ondry l-ysohorského, sb. tJmžIeckj, a lidskj, od'kaz básníka, Fr dek-Místek 1990.
Pruní verše Jmoslava Seiferta (básnftriv q/voj do vydríní plvotiny)' Sborník prací PF u ostrauě,
D-28, Praha 1991.
Bdsník Karel Siktanc, ostrava 1992.
Spisoua,tel Jan Čep, ostrava 1992'
Spisouatel Egon Hostouskj, Ostrava 1992.
Básnická epizoda Milana Kundery, Actd Facultatis Philosophicae, D-29, ostrava 1992
Postavení Iiteratury v čase rozpadu kujturních hodnot, S orniĚ z nczinárodní kottference
Slezské uníuerzity u Katotlicíclt, Katovice 1992.
Ke genezi Seifertova Města v slzách a Samé lásky, Literární uěda, sborník prací FF ostrauské
uniuerzity, č. 1, ostrava 1993.
Román Karla Ptáčníka Město na hranici, Čosopís Kuěten a jeho doba (sborník materidlti z
literan uědné konference 36. Bezručou1, opauy), Praha.opava 1994.
Filozof a spisouatel Ladislau Klítna, Scho|a forum, ostrava 1993.
T. G. Masaryk, t 'stitt žiuota a díIa, Scho|a forum, ostrava 1993.
Tak zvan;f zjevny a utajen;i svět básníkrjv (Pokus o sémiotickou anal zu Tbmanovy Staré
alegorie podzimu), Česh , Iiteratu.ra 1994' s. 348.357.

SVATAVA URBANoVÁ:
Nad dílem Marie Podešvové, Časopis Slezského muzea 19.16, B, s. 151.164.
K pohádkám Vojtěcha Martínka, ZIat! n,áj 1979, s.227-28I.
Literatura pro dětí a nladež na ostrausku po rok 1945, Spisy PF v ostravě, sv 52' Praha
1985.
Historick! L uoj žatt,rťl literatury pro nládež, ostrava L990.
Exilouti literaturu pro mkidež (Publikace pro záklcldní šÉoly), ostrava 1991.
Literatura pro děti v samizdatu a exilu, Spisy PF MU u Brně, sv.123, Brno 1992.
Dluhy v literatuŤe pro děti posledních rlesetiletí, TuoÍiu d'ramatika 1993, č.7-8.
Hornickf folklÓr ostravska a jeho umělecké zpracování v literatuŤe, Sborník prací PF u
ostrauě, D.21, Praha 1985.
Tladice ristní lidové slovesnosti na ostravsku, Sborník 27. Iiterrjrněuěd,né konferen.ce
Bezručoua opaua, opava 1984.
Percepce historické prÓzy u studentri stŤedních škol severomoravského kraje, sb' Českd
listoricka prÓza (1945-1985), opava 1990'
K někte4Ím otázkám současné sociologie literatury, Sborník PF u ostrauě, D.28, Praha
1991.
CtenáŤská recepce někte4fch děl literatury pro děti a mládež na ostravsku, ostrauská
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Dobové defornace v komunikačním procesu dětské četby, Českd literatura 1994, s. 366.375.

333




