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PROFIL KATEDRY BOHEMISTIKY
NA PEDAGoGICKÉ FAKULTĚ

zÁpaoočEsKÉ I]NIvERZITY v PLZNI

ALEŠ HAMAN

Katedra českéhojazyka a literatury na Pedagogické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni má vícenež čtyi-icetiletou poválečnou tradici. VystŤídala
se tu Ťada regionálně i celostátně v;Íznamn;Ích osobností v obolu jazykovědy
i literární vědy. V době normalizace nebylo ani toto pracoviště ušetŤeno
rtizn1fch nepŤízniqfch organizačních i personálních zásahri mocensk ch
struktur (v určitém období byla katedra pŤičleněnajako oddělení ke katedŤe
historie, později ke katedŤe jazykri).

V popŤedí badatelského zájmu pracovníkri katedry v oblasti literatury
byla v období' kdy zde prisobil docent Milos]av Šváb, autor ceněn ch publi-
kací a antologií, stará česká literatura. Dnes vjeho stopách pokračuje do-
cent Viktor Viktora, zaměŤeny na epochu humanismu a baroka. Kromě toho
se zabyvá též regionáIní literaturou aje autorem prací o kulturní minulosti
města Plzně. Donedávna vedoucí katedry docent Bohumil Jirásek pŤednáší
dějiny české literatury 20. století a jí věnuje i svrij badatelsk1f zájem; v
osmdesá{fch letech vydal monografii o Ladislavu Stehlíkovi. Na katedŤe
p sobil též literární historik ze školy Miloslava H;/ska, doktor Vác]av Jílek,
kte4f obohatil napŤí<lad nerudovské bádání o cenné poznatky o básníkoqfch
plzeĎskych pŤátelích a ojeho pobytech v západočeské metropoli. LiteratuŤe
19' století i literatuŤe současné se věnuje i nedávno pŤibylf člen katedry
docent Aleš Haman. Mladší pracovníci, jmenovitě doktor Jiff Staněk a dok-
torka Ladislava Lederbuchová, se orientují jednak na dějiny poválečné
literatury, jednak na strukturální teoretické pŤístupy k literárnímu textu
a jeho interpretaci.

V poslední době uspoŤádala katedra konferenci k sedmisetletému qfročí
města Plzně, na níž zazněla Ťada pŤíspěvkri pokr;ivajících široké rozpětí
dějin české literatury ve vztahu k Plzni a k západním Čechám; pracovníci
katedry se rovněž iniciativně podíleli na konferenci ke 150' qyročí narození
básníka J. V. Sládka ve Zbiroze. Kromě toho se členové katedry Írčastní
aktivně i dalších vědeck;fch konferencí jak na rirovni regionální (Klatoqy),
tak i celostátní (Ústí n' L., Bezručova opava atd.). SamozŤejmá je ričast
na tradičních sympoziích k dějinám české kultury minulého století poŤáda-
n1/ch pod hlavičkou Smetanovy Plzně.

Publikační činnost literární části katedry |fkající se literární historie,
teorie i metodiky qfuky má podobu odborn5ích článkli uveŤejĎovan ch v
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časopisech vědeckého typu (Česká literatura, Slavia) i v časopisech zamě-
Ťen;ích na pedagogickou veŤejnost (Česk1fjazyk a literatura ve škole, Ko-
mensky, Učitelské noviny a další); bohatá je i činnost recenzní v regionál-
ním i celostátním tisku (Literární noviny, TVar).

Neméně agilní je i lingvistická část katedry, jak co do činnosti publikač-
ní (mezinárodní ohlas mají práce profesora Klimeše), vědecké i metodické
(autorství skript a metodickyích pŤíruček o práci s textem apod.). Také zde
p sobily a prisobí q!.razné osobnosti celostátního dosahu jako zesnuljÍ do-
cent Jaromír Spal nebo zrníněny profesor Lumír Klimeš.

Katedra českéhojazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské
univerzity v Plznije pracovištěm, které usiluje nejen zprostňedtovat stu-
dentrjm qfsledky soudobého vědeckého v;ízkumu' nybrž i rozvijetvlastní
badatelskou činnost obohapující oblastjazykovědy i literárni vĚdy o nové
poznatky.
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