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KATEDRA čnsxÉ LITERATURY
PEDAGoGICKÉ FAKULTY I'JNIVERZITY KARLoVY

JAROSLAVA HRABAKOVA
VLADIMÍR KŘIVÁNEK

pedagogická škola, která prijímala částečně funkci dosavadní pedagogické
fakulty a ve dvouletém učebním cyklu vzdělávala učitele II. stupně.

Pracoviště, kde se vzdělávali češtináŤi, bylo označenojako katedra čes-
kého jazyka a literatury. Vedoucírn zristal aŽ do roku 1956/57 profesor dr.
Kvido Hodura' Studium na Vysoké škole pedagogické bylo čtyŤleté' dvou-
oborové. Kromě toho existovala asi dva roky také čeština jednooborová.
Závěr studia tvoŤila státní zkouška. V prriběhu qíuky zpracovávali studentr
dvě ročníkové práce.

V souvislosti se změnami koncepce došlo pochopitelně i ke značnému
personálnímu rozšíŤení katedry' Jako učitelé literatury nastoupili docent
dr. Madimír Štěpánek, dr. František Svejkovsk;í, jako asistentky Jaroslava
Janáčková, Anna KŤemenáková a později Eva Čechová. Na katedŤe zťrstávďi
i všichni členové privodní' Na jazyce nastoupili dr. František CuŤín,
dr.Pňemysl Hauser, dr. Karel Svoboda a asistenti: dr. Luděk Bachman,
Rudolf Schams jun., Věra Formánková, Jarmila Rysová-Veselková, Jarmila
Syr'ovátková-Servítová. Katedra vydala sborník Stu d'ie o národním obrození
(1956)' podílela se na tvorbě učebnic a skript.

Když odešel profesor Kvido Hodura do penze, stal se vedoucím katedry
profesor dr. Alois Jedlička. Docent dr. Karel Dvoňák byl v té době děkanem
fakulty společensk;.fch věd. Na VSP vystudovali obor čeština dramatik Zdeněk
Svěrák, basnlci MiloĎ Cepelka a Václav Hrabě. Matematiku studovď l,aďslav
Smtak.

Us$šná existence VŠP byla uzavňena ve školním roce 1959/60 naprostou
změnou koncepce učitelského vzdělávání, diktovanou samozŤejmě politick;fmi
orgány. Ve všech krajích by|y zíízeny Pedagogické instituty, které měIy
vzdělávat učitele pro 1'-8' postupn ročník' Vzdělávání vyšších ročníkri
bylo opět svěňeno fakultám filozofick;/m.

Katedra českéhojazyka a literatury se postupně rozpadala. Cást pra-
covníkti pŤešla na fakultu filozofickou (profesor Jedlička, profesor Vodička'
docent DvoŤák, docent Štěpánek, dr. Svejkovsk;i, dr. Janáčková a další),
ostatní vybvoŤili katedru na Pedagogickém institutu. Vedoucím nové katedry
se stal dr. PŤemysl Hauser. Z pracovníkri VŠP se zde uplatnili: dr. Jan
Cervenka, dr. Věra Formánková, dr. Jaroslava Hrabáková, Zdenka Plošková
a Blažena Rulíková. Na katedru byl dosazen dr. Fedor Soldan' Později byl
pŤijat dr. Václav Vitvar.

Studium na Pedagogickém institutu bylo organizováno ve dvou blocích'
Nejprve všichni posluchači studovali dva tokytzv, společn1f základ a v dal-
ších dvou letech se specializovali bud'na 1.-5' ročník, nebo na 6.-9. ročník.
obory studia bylyv této variantě trojoborové (čeština - dějepis _ vytvarná
vychova, čeština - ruština - hudební vyíchova). V této podobě se instituty
neudržely ani cel ch pět let. Již ve školním roce 1964/65 byly znovu zave.
deny pedagogické fakulty.
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Zárove 'sezaloženímpedagogickéfakultyvroce1946vznikloipracoviště
pro vzděIávání učitelri češtiny na školách měšťansk1fch. Bylo nejprve ozna-

;;;";k; 6".k;i semináŤ a jeiro vedoucím byl univerzitníprofesordr. Kvido

Hodura.Pojehobokupracovaliuniverzitníprofesordr'MadimírSmilauer
u mmoraanÝ profesoidr. Alois Jedlička. Vyučování literatuŤe bylo svěŤeno

mimoŤádnémuprofesoroviFelixuVodičkovi.Jehoasistentembyldr.Karel
DvoŤák. Praxi posluchačri a v1fuku metodice zajišťoval dr. Rudolf Schams'

Studium restiny bylo dvouoborové, tiíleté, existoval velk1Í počet kom.

binací. Posluchači získávali aprobaci pro vyučování na II. stupni po írspěš-

ném absolvování první a drui'é státní zkoušky z obou oborri, didaktiky a

p"áugog,t.v Existovďa možnost doktorandského studia, která pŤedpokládala

uu.oíl,Á,a,'i .tudia čtyÍletého, absolvování rigorÓzních zkoušek a vypraco-

vanidisertarnípráce.Vtétopodoběexistova]ostudiumaŽdoškolníhoroku
t952153.

Členové semináŤe se podíleli na tvorbě učebnic (K. DvoŤák, R. Schams)

a společně pŤipravovali ir"nuay odborné literatury a edice. Z této spolu-

p.á." ,,".,ikl pieuaďMeiodiky tiierárního uyučouáníY, V. Golubkova (1953)

a rispěšná edice Česhé pohadky ( 1954).

Reforma studia, t nlz postup.'ě docházelo po noru 1948, ovlivĎovala

"poeatt., 
v1foazněji for*y 't,'aiá (vznikly studijní kroužky, první státnice

iii..,.t,'už",,u.,jkout.u,kouškami dílčími), ale základním obsahem zristá-

valy dějiny literatury od počátkri po současn.ost.- "zw,r,í:i"ích odeiel po.Ú.o.., p.ofesor Vladimír Šmilauer, jinak zrista]o

p"'*,,át.,i ábsazuoi b"zá změn. Ve školních letech I95O/52 nastoupil v semi-

;;Ťtj;k" asistent Jan Červenka, o rok později Jaroslava Tlustá-Hrabráková.

Ve školním roce 1953/54 byia na pridě d.osavadní pedagogické fakulty

založena Vysoká škola pedagogická. Byla to samostatná vysoká škola, nikoli

fakulta Karlovy uni,,erzity]k"terá se dělila na dvě fakulty: společensk]/ch

;;;;i;h.,oá. Útot"- íysok" školy p-edagogické bylo vzdělávat učitele

pro školy II. a IIl' stupně. Éaralelně sVŠP existovala na pridě školyVyšší
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KATEDRA čnsxÉ LITERATURY
PEDAGoctcrÉ FAI(ULTY UNIvERzITY KARLovY

JARoSLAvA HnesÁxovÁ
vleotlrÍn xŘIvÁNpx

pedagogická škola, která pŤijímala částečně funkci dosavadní pedagogické
fakulty a ve dvouletém učebním cyklu vzdělávala učitele II. stupně.

Pracoviště, kde se vzdělávali češtináŤi' bylo označenojako katedra čes-
kého jazyka a literatury. Vedoucírn zista| až do roku 1956/57 profesor dr.
Kvido Hodura. Studium na Vysoké škole pedagogické bylo čtyŤleté, dvou-
oborové. Kromě toho existovala asi dva roky také čeština jednooborová.
Závěr studia tvoŤila státní zkouška. V pr běhu q|uky zpracovávali studenti
dvě ročníkové práce.

V souvislosti se změnami koncepce došlo pochopitelně i ke značnému
personálnímu rozšíŤení katedry' Jako učitelé literatury nastoupili docent
dr. Vladimír Štěpánek, dr. František Svejkovsk;i, jako asistentky Jaroslava
Janáčková, Anna Kňemenáková a později Eva Čechová. Na katedŤe zťrstávďi
i všichni členové p vodní. Na jazyce nastoupili dr. František CuŤín,
dr.PŤemysl Hauser, dr. Karel Svoboda a asistenti: dr. Luděk Bachman'
Rudolf Schams jun., Věra Formánl<ová, Jarmila Rysová-Veselková, Jarmila
Syr'ovátková-Servítová. Katedra vydala sborník SÍu die o ndrodním obrození
(1956)' podílela se na tvorbě učebnic a skript.

Když odešel profesor Kvido Hodura do penze, stal se vedoucím katedry
profesor dr. Alois Jedlička. Docent dr' Karel DvoŤák byl v té době děkanem
fakulty společensk1/ch věd. Na VŠP vystudovali obor čeština dramatik Zdeněk
Svěrrík, basníci MiloĎ Čepelka a Václav Hrabě. Matematiku studovď l,aďslav
Smo.ljak.

Us$šná existence VSP byla uzavňena ve školním roce 1959/60 napr.ostou
změnou koncepce učitelského vzdě|áváni, diktovanou samozŤejmě politick;Ímí
orgány. Ve všech krajích by|y zíízeny Pedagogické instittrty, které měly
vzdělávat učitele pro 1.-8. postupn;f ročník. Vzdě]ávání vyšších ročníkri
bylo opět svěňeno fakultám filozofick;im.

Katedra českéhojazyka a literatury se postupně rozpadala. Část pra-
covníkri pŤešla na fakultu fiIozofickou (profesor Jedlička, profesor Vodička,
docent DvoŤák, docent Štěpánek, dr. Svejkovsk1f, dr. Janáčková a další),
ostatní vybvoŤili katedru na Pedagogickém institutu. Vedoucím nové katedry
se stal dr. PŤemysl Hauser. Z pracovníkri VŠP se zde uplatnili: dr. Jan
Červenka, dr. Věra Formánková, dr. Jaroslava Hrabáková, Zdenka Plošková
aB|ažena Rulíková. Na katedru byl dosazen dr' Fedor Soldan. Později byl
pŤijat dr. Václav Vitvar.

Studium na Pedagogickém institutu bylo organizováno ve dvou blocích.
Nejprve všichni posluchači studovali dva roky tzv' společn základ a v dal-
ších dvou letech se specializovali bud'na 1'-5' ročník, nebo na 6.-9. ročník.
obory studia byly v této variantě trojoborové (čeština - dějepis - v;Ítvarná
vychova, čeština - ruština - hudební vychova). V této podobě se instituty
neudržely ani cel ch pět let. Již ve školním rcce lg64/65 byly znovu zave-
deny pedagogické fakulty.
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ZároveĎ.sezaloženímpedagogickéfakultyvroce1946vznikloipracoviště
oro vzdělávání učitelri češtinyna školách měšéansk1fch. Bylo nejprve ozna-
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jeiro vedoucím byl un^iverzit": P'*.9' g': f]]d"

Hodura. Po jeho boku pracovali univerzitní profesor dr. Vladtmtr smllauer

.,.,i*oraa"Í profesoidr. Alois Jedlička. Vyučování literatuŤe bylo svěŤeno

mimoŤádnémuprofesoroviFelixuVodičkovi.Jehoasistentembyldr.Karel
DvoŤák' Praxi posluchačrl avyuku metodice zajišéoval dr' Rudolf Schams.

Studium reštiny bylo dvouoborové ,tífleté, existoval velk;f počet kom-

binací. Posluchači získávali aprobaci pro vyučování na II. stupni po rispěš-

ném absolvování první a druiré státní zkoušky z obou oborri, didaktiky a

p"áág"s'ty' Exisďvďa možnost doktorandského studia, která pŤedpokládďa

ál.oí.,,o.,,a,,i .tudia čtyŤletého, absolvování rigor6zních zkoušek a vypraco-

uá,'i ai.".tuení práce-V této podobě existovalo studium až do školního roku

1952153.
Členové semináŤe se podfleli na tvorbě učebnic (K. DvoŤák, R. Schams)

u .pol"č.'ě pŤipravovali ir"t.tuay odborné literatury a edice. Z této spolu-

p'á.".,".,iÉ pieklarl Meiodihy liienirního uyučouáníY. V Golubkova ( 1953)

á rispěsná edíce České pohadky ( 1954).

Reforma studia' t niz postupně docházelo po rinoru 1948, ovlivĎovala

"p"eálr." "y'azněji 
formy.t"ai" (vznikly studijní krouŽky, první státnice

l;i;;;h'.;".,u,'ákout.u "kouškami 
dílčími), ale základním obsahem zristá-

l'uty aojt'y literatury od počátkri po současnost._ "zw,tolnrch odeJel po^Ú.o.'piofesor Madimír Šmilauer, jinak zristalo

p",*,'a,,i ál sazeníbezězmon. Ve skolnich letech 1950/52 nastoupil v semi-

lJri juto asistent Jan Červenka, o rok později Jaroslava Tlustá-Hrabáková.

Ve školním roce 1953/54 byÍa .,a pridě dosavadní pedagogické fakulty

založena Vysoká škola pedagogická. syta to samostatná lysoká škola, nikoli

fakulta Karlovy ,,.,i.t,"i"lty]kierá se áělila na dvě fakulty: společenskych

. '' ;^h 'cá. ur."r"* íysokeškoly-p*ejlacosické bylo vzdělávat učitele

pro školy II' a III. stupně. Éaralelně s VŠP existovala na pridě školyVyšší
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Nová verze fakulty pŤinesla katedŤe sloučení se stejnym pracovištěm

z Pedagogického instituiu v Brandyse nad Labem. Vedoucím se stal docent

dr' F' C"uin, z Brand1fsa piibyli docent Jaromír Plch, R. Brabcová, L. Ko-

,'opko.r,a,l'k'átko i Stanislav Rudolf' Z Ústavu pro další vzdělávání učitelri

"áil""piu 
na katedňe docent dr. Jaroslav Janri a dr. Eva Čechová. Zpraž.

ské kated.ry většina členťr zristala.
Studium opustilo společn1f základ i trojoborové kombinace' bylo opět

čtyŤieté. PŤíprava na faiultě se zaměŤovala na celou devítiletku, bylo roz.

pia"ol,á.,o siudium pro niŽší ročníky ZŠ. Čeština se studovala v kombinaci

s cizími jazyky (angličtinou, francouzštinou, němčinou a ruštinou).

x't"á'a,,,"aená docentem dr. Františkem CuŤínem, měla dobrou írroven

' 
"jb";;;;.".ilz. 

Čr".'ové katedry se podíleli na tvorbě vysokoškolsk.ích

učebnic (CuŤín - Hauser, Červenka- Hiabáková) a pravidelně publikovali

ve sbornících Filologická studie' Byli členy redakčních rad časopisri (Zlaty

.,,a:, Č".r.y,:uzyk a teratura), ričastnili se aktivně mezinárodních setkání

innv o"r{t"r Óer.,enka). V době praŽského jara byl docent CuŤín zvolen

děkanem fakulty. Po vstupu vojsk bylojeho zvolení anulováno a pro katedru

nastalo složité a tísnivé ouaoui. Po onemocnění docenta CuŤína ve školním

roce1969/70nastoupi lnamístovedoucíhodocentdr.JaromírPlch,sám
sevšakzadvělétavedenívzdalvokamŽiku,kdybylavětšinačlenrjkatedry
prohlášenazabezperspektivní'Jakovedoucípracoviště,jehož',zdravéjádro,'
tvoŤili tŤi lidé, nastoupil anglista a rusista docent dr. Zdeněk oliverius,

CSc. Z katedry postupně odeJli d.. Jan Červenka, Z. Plošková, N' Kvítková'

Na katedru byli pŤijati docent Josef Polák, Anna Stejskďová, Ivana !a.v-lová'
Masta Načeradská, Ludvík Šlemenda a jiní. Katedra pracovala pod siln]fon

tlakem, bedlivě a všestranně sledovaná.
V roce 1976 se 

"monila 
koncepce učitelského vzdělávání. Pedagogické

fakultyznovudostalymožnostvzdělávatučitelestŤedníchškol,zavedeno
ilyto pjtit"te studium s naročnějším a všestrannějším odborn]fon programem.

Po smrti docenta ZdeĎka bli,,eriuse (1978) se vedoucím katedry stal

p,of".o. dr' Josef Polák, CSc. PŤijal nové pr.acovníky: M. Bodláka, V Su-

chánkovou, V. Libosvárovou, R. Listíkovou a další. Na počátku osmdesátych

i"i.,u.to,,pita jako vedoucí pracoviště místo konfliktního profesora Poláka

docentka dr. Eva oliveriusová, CSc'
Pod jejím vedením proŽila katedra větší část osmdesát1fch let. Personální

obsazení se podstatně neměnilo. Vědeck! profil katedry ani publikačníčinnost

""tvrv 
nijai oslr1ující, ale v;fuka fungovala celkem spolehlivě a občas se

JuŤilo i poa,'itit a lychovat kvalitní absolventy (Lubor Kasal, Luboš Merhaut,

Jii7 Ziz|er a jiní).
Nakonciosmdesát1fchletsestďanap lrokuvedoucíkatedrydocentka

Jaromíra Nejedlá. vzípéfi potom, co se ujala funkce, vážně onemocněla

a ke své práci se již nevrátila.
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Jako zástupkyně se znovu uplatnila docentka oliveriusová, která byla
na počátku roku 1989 vystffdána dr. Karlem Kohoutem, CSc., absolventem
fakulty, žákem profesora Plcha. Ten na začátku roku 1990 pŤedal funkci
profesorce dr. Radoslavě Brabcové' CSc. V polovině roku 1990 prošla celá
katedra konkursním tízením. Byla rozdělena na dvě pracoviště: katedru
českéhojazyka a katedru české literatury. Na základě konkursu se stala
vedoucí katedry české literatury docentka dr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
V konkursu byli pňijati noví pracovníci: dr. Madimír KŤivánek' dr. Ivo Fen-
cl, dr. Josef Peterka, CSc., Helena Kupcová, Anna Jonáková, dr. Vladimíra
Gebhartová, dr. Jana Čeťrková a A]ena Pleskotová. Z pracovníkri staré ka-
tedry prošly konkursem dr' Anna Stejskalová' dr. Jitka Hezinová a Draho-
slava Pechová.

Katedra české literatury postupně prom;Íšlela a realizovala změny ve
studijním plánu. ZaměŤovala se v první Ťadě na možnost volitelnosti semr-
náňri a dáIe na omezení počtu zkoušek a zavedení souborné odborné zkouŠ-
ky

Clenové katedry koncipovali a realizovali netradiční soubor učebnic pro
5.-9. ročník, které vyšly v nakladatelství Scientia.

Katedra uspoŤádala v roce 1991 rispěšnou konferenci o Janu Nerudovi
a vydala z ní sborník. Vroce 1993 proběhla konference o ]iteratuŤe šede-
sá|Ích let. Docentka J. Hrabáková v roce 1993 poŽádala ze zdravotních
drivodri o uvolnění z funkce vedoucí. Po konkursu se vedení katedry ujal
na počátku roku 1994 dr' Madimír Kiivánek.

SouČesmÝ srav

Katedra české literatury Pegagogické fakultv Univerzity Karlolyje univer-
zítním vědecko-pedagogick]im pracovištěm vznikl;ím rozdělením katedry
českého jazyka a literatury v roce 1990; jejím osamostatněním bylo zvyraz-
něno, Že disciplíny pěstované na naší katedŤe a aplikované ve v;iuce patŤí
do oblasti uměnovědy, nikoliv lingvistiky. V tomto samostatném postaveni
prisobí katedra již pět let a jejím hlavním pedagogick;Ím cílem je pŤíprava
studentri - budoucích učitelri literatury na všech typech škol, od 8to1 p*-
ního stupně (elementární, národní či obecná) pŤes školy druhého stupně
(6.-9. tŤída ZŠ či občanská, nižší tŤídy vícelet:/'ch gymnázií) az po v;Íuku
stŤedoškolsk ch učitelri. Vedle těchto zák]adních studijních program kated-
ra vede v;iuku literatury i pro další speciální obory (pňíprava učitelek ma'
teŤsk;fch škol, speciálních pedagogri atd.) a podílí se na v;íuce ruzn;ich typri
externího a rozšiŤujícího studia.

V první fázi své samostatné existence, v níž prvotním momentem bylo
oddělení nově konstituované katedry od společného celku, prošla katedra
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Nová verze fakulty pŤinesla katedŤe sloučení se stejnym pracovištěm

z Pedagogického instituiu v Brandyse nad Labem. Vedoucím se stal docent

dr' F. Cluin, z Brand.fsa piibyli docent Jaromír Plch, R. Brabcová, L. Ko-

,,opkol,a,'.t'átko i Stanislav Rudolf' Z Ústavu pro další vzdělávání učitelri

"".l""piu 
na katedŤe docent dr. Jaroslav Janri a dr. Eva Čechová. Zpraž.

ské katedry většina členťr zristala.
Studium opustilo společn;f základ i trojoborové kombinace, bylo opět

čtyŤleté. Pňíprava na falultě se zaměŤovala na celou devítiletku, bylo roz-

pracováno studium pro niŽší ročníky ZŠ. Čeština se studova]a v kombinaci

s cizími jazyky (angličtinou, francouzštinou, němčinou a ruštinou).

x.teá'a,,,áaená docentem dr' Františkem CuÍínem, měla dobrou riroveĎ.

' 
"db";;;;.".liz. 

Čr""ové katedry se podíleli na tvorbě vysokoškolsk.ích

učebnic (CuŤín - Hauser, Červenka- Hiabáková) a pravidelně publikovali

ve sbornících Filologická studie' Byli členy redakčních rad časopisri (Zlaty

.a:, e".r.':;zyk a teratura), ričastnili se aktivně mezinárodních setkání

insY @"lil"r éer.,enka). V době praŽského jara byl docent CuŤín zvolen

děkanem fakulty. Po vstupu vojsk bylojeho zvolení anulováno a pro katedru

nastalo složité a tísnivé ouaoti. Po onemocnění docenta CuŤína ve školním

roce1969/70nastoupi lnamístovedoucíhodocentdr 'JaromírPlch,sám
se však za dvě léta vedení vzdal v okamŽiku, kdy byta většina členrj \i,:do
prohlášenazabezperspektivní'Jakovedoucípracoviště,jehož,'zdravéjádro.'
tvoŤili tŤi lidé, nastoupil anglista a rusista docent dr. Zdeněk oliverius,

CSc. Z katedry postupné oaeJti ar. Jan Červenka, Z. Plošková, N. Kvítková'

Na katedru bylípŤijati docent Josef Polák, Anna Stejskďová, Ivana Havlová,

Masta Načeradská, Ludvík Šlemenda a jiní. Katedra pracovala pod siln m

tlakem, bedlivě a všestranně sledovaná.
V roce 1976 se zmenila koncepce učitelského vzdělávání. Pedagogické

fakultyznovudostalymožnostvzdělávatučitelestŤedníchškol,zavedeno
ilyto pjtit"to studium s naročnějším a všestrannějším odborn]fon programem.

Po smrti docenta ZdeĎka bliveriuse (1978) se vedoucím katedry stal

p,of".o. dr' Josef Polák, CSc. PŤijal nové pr.acovníky: M. Bodláka, V Su.

chánkovou, V. Libosvároíou, R. Listíkovou a další. Na počátku osmdesátych

i"i.,u.to,,pita jako vedoucí pracoviště místo konfliktního profesora Poláka

docentka dr. Eva oliveriusová, CSc.
Pod jejím vedením prožila katedra větší část osmdesát1fch let. Personalní

obsazení se podstatně neměnilo. Vědeckj.profil katedry ani publikačníčinnost

""tvrv 
nijai oslriující, ale v;fuka fungovala celkem spolehlivě a občas se

JuŤilo i poa,'itit a vychovat kvalitní absolventy (Lubor Kasal, Luboš Merhaut,

Jii7 Ziz|er a jiní).
Na konci osmdesát1fch let se stďa na p l roku vedoucí katedry docentka

Jaromíra Nejedlá. vzípétí potom, co se ujala funkce, vážně onemocněla

a ke své práci se již nevrátila.
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Jako zástupkyně se znovu uplatnila docentka oliveriusová, která byla
na počátku roku 1989 vystffdána dr. Karlem Kohoutem, CSc., absolventem
fakulty, žákem profesora Plcha. Ten na začátku roku 1990 pŤedal funkci
profesorce dr' Radoslavě Brabcové' CSc. V polovině roku 19Ó0 prošla celá
katedra konkursním Íízením. Byla rozdělena na dvě pracoviště: katedru
českéhojazyka a katedru české literatury. Na základě konkursu se stala
vedoucí katedry české literatury docentka dr. Jaroslava Hrabáková, CSc'
V konkursu byli pŤijati noví pracovníci: dr. Madimír KŤivánek' dr. Ivo Fen-
cl, dr. Josef Peterka, CSc., Helena Kupcová, Anna Jonáková, dr. Vladimíra
Gebhartová, dr. Jana ČeĎková a A]ena Pleskotová. Z pracovníkri staré ka-
tedry prošly konkursem dr' Anna Stejskalová, dr' Jitka Hezinová a Draho-
slava Pechová.

Katedra české literatury postupně prom;íšlela a realizovala změny ve
studijním plánu. ZaměŤovala se v první Ťadě na možnost volitelnosti semr-
náŤrj a dáIe na omezení počtu zkoušek a zavedení souborné odborné zkouŠ-
ky

Clenové katedry koncipovali a realizovali netradiční soubor učebnic pro
5.-9. ročník, které vyšly v nakladatelství Scientia.

Katedra uspoŤádala v roce 1991 rispěšnou konferenci o Janu Nerudovi
a vydala z ní sborník. Vroce 1993 proběhla konference o ]iteratuŤe šede-
sá|Ích let. Docentka J. Hrabáková v roce 1993 poŽádala ze zdravotních
drivodri o uvolnění z funkce vedoucí. Po konkursu se vedení katedry ujal
na počátku roku 1994 dr' Madimír KŤivánek.

SoučasmÝ srev

Katedra české literatury Pegagogické fakultv Univerzity Karlolyje univer-
zítním vědecko-pedagogick]im pracovištěm vznikl;ím rozdělením katedry
českého jazyka a literatury v roce 1990; jejím osamostatněním bylo zvyraz-
něno, že disciplíny pěstované na naší katedŤe a aplikované ve v;iuce patŤí
do oblasti uměnovědy, nikoliv lingvistiky. V tomto samostatném postaveni
prisobí katedra již pět let a jejím hlavním pedagogick;Ím cílem je pŤíprava
studentri - budoucích učitelri literatury na všech typech škol, od 8kol p*-
ního stupně (elementární, národní či obecná) pŤes školy druhého stupně
(6.-9. tŤída ZŠ či občanská, nižší tŤídy vícelet:/'ch gymnázií) az po v;Íuku
stŤedoškolsk ch učitelri. Vedle těchto zák]adních studijních programri kated-
ra vede v;iuku literatury i pro další speciální obory (pŤíprava učitelek ma-
teŤsk;fch škol, speciálních pedagogri atd.) a podílí se na v5íuce rrizn ch typri
externího a rozšiŤujícího studia.

V první fázi své samostatné existence, v níž prvotním momentem bylo
oddělení nově konstituované katedry od společného celku, prošla katedra
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náročn;f'm pŤechodn5ím obdobím a byla formou několika kol konkursních

v]fběrov;Ích Íízení díIem personálně rekonstruována ze stávajících pracov.

nftri (zŮstaly docentka dr. Jaroslava Hrabáková, CSc., dr. Anna Stejskalová,

mgr. Drahoslava Pechová), dílern obsazena nov1fmi pracovníky z pedago-

gické praxe či z vědeck;/'ch akademick1fch pracovišť. Po několika konkurs-

ních Ťízeních dnes na katedŤe p sobí pŤevážně noví pracovníci rrizn ch
generací i rozdíln ch Životních a vědeck5ich zkušeností; někteŤí prošli vědec-

kou zkušeností v Ústavu pro českou literaturu (dr. Miloš Pohorsk1f, CSc.,

dr. Pavel Vašák, DrSc', dr. Josef Peterka, CSc., dr., Madimír KŤivánek'

CSc., dr. Dagmar Mocná, CSc.) nebo v jinych vědeck1fch institucích (dr. Věra

Petráčková, CSc., dr' Jana CeĎková, dr. Věra Chmelíková), jiníjsou zkušení

učitelé, nakladatelští pracovníci a editoŤi (dr. Helena Kupcová, mgr. Kate-

Íina Dejmalová. mgr. Zuzana Žítná\.
Na katedŤe se sešli zástupci všech produktivních generací, odborně velmi

zkušení literární historici a vysokoškolští učitelé (J. Hrabáková, M. Pohor-

sk:i), jejiclrž znalostí a piehledu plně využíváme; nejsilněji personálně je

zastoupena stŤední vědecká generace' která vytváŤí profil katedry av níž
jsoujak literární historici a teoretici (P. Vašák, J. Peterka, V. KŤivánek),

tak i zkušení editoŤi a nakladatelští pracovníci (V. Petráčková, H' Kupcová,

K. Dejmalová) a vynikající pedagogové s dlouholetou učitelskou zkušeností

na rriznyclr stupních škol a se schopností zevšeobecĎovat a teoreticky zriro-

čovat ve svém vysokoškolském pťrsobení impulsy praxe (D. Pechová, A. Stej.

skalová, Z. Žitrrá). Mladší vědečtí a pedagogičtí pracovníci (D. Mocná, J.

Čeriková, V. Chmelíková) zce|aorganicky vstoupili do celku katedry, vybu.

dovali si své místo, vyhraĎují se vědecky a pedagogicky a slibují další odbor-

n5Í rrist podloŽen1f pedagogick;Ími schopnostmi. Vzhledem k tomu, Že kated-

raje složena ze zástupcri rrizn;/'ch věkoqích kategorií, pracovníkri rozdílného

odborného a vědeckého zaměŤení, není vždyjednoduché sladit věkové. od-

borné, pedagogické a funkční složení a koordinaci práce katedry. V součas-

nosti je katedra vcelku stabilizovaná, ale pro budoucnostje tŤeba otevŤít

pracoviště větším nárokrim a konkurenci, personálněji dotvoňit avyužít

pŤitom i možností kooperace se zaujatymi kvalifikovan5ími odborníky z

pracovišť AV ČR, věkově pracoviště omladit, ale pŤitom zachovat odpo-

vídající odbornou r1roveĎ a vědecko.pedagogickou kontinuitu.

Specifikum katedry české literatury Pedagogické fakulty UK je dáno

pŤedevším jejím cíIem, vzdělávánínr učitelri literatury' Nechceme vychovávat

budoucí specialisty v literárněvědn1fch disciplínách (tŤebaže pochopitelně

podporujeme vědeck;/'rrist a profilaci zvláště nadan;ich studentri, kteŤí se

poté uplatĎují v nepedagogick}íclr profesíchjako literární vědci, spisovatelé

a básníci, nakladatelští pracovníci a editoŤi, publicisté a novináŤi), nybrŽ

pŤedevším odborně fundované, dobňe prakticky i teoreticky pŤipravené uči-

tele literatury.
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Základem jejich piípravy musí b t dúktadná znalost v;ívoje české litera-
tury v celé její časové roz|oze s drirazem na konstituování a promě rul zá-
kladních literárních druhri, žánrri a Žánrov ch forem, na dynamiku pohybu
směrové, generační i individuální autorské poetiky. T}rto znalosti .,,.i,,iaot
v souvislostech v}ívoje světové literatury a chápat ve vztahu k proměně
dobov5ích společensk;/'ch a kulturních norem a literárního klimatu, dobové
mentality, ke zprisobrim prožívání a zobrazování světa' Literárněhistorické
a teoretické znalostije nezbytné opŤít o studium a interpretaci vybran;Ích
literárních děl všech sledovan5Ích období. Zt,ohoto drivodu1e pod.tut.'o.,
složkou pňípravy našich student praktická interpretace literárního díla
a vŠechny ostatnÍ složky pÍípravy a speciální disciptiny, ať historické, či
teoretické, by měly slouŽit jako fundament pro tento cíl.

Literárněvědná interpretace díla je korunou našeho oboru a nelze se
bez ní obejít prakti cky v Žádné speciáIní disciplíně literární vědy. Jako
specifikum vymezující naši koncepci lze vidět akcentaci historického piístu-
pu k]iteratuŤe navazující na vodičkovskou koncepci literárněvědného struk-
turalismu, dtiraz na praktickou interpretaci literárního díla a tendenci k
integraci či vícedimenzionálnosti historick}ich, uměnovědnych, filozoficko--sociologick]/ch a kulturně antropologick;Ích aspektri literárního díla'

Vědecká a odborná činnost pracovníkri katedryje dána jednak zamě-
Ťením na pŤípravu učitelri a rízkou vazbu na školy základní á stŤední, jed.
nak koncepcí katedry směŤující k otázkám literárněvědné interpretáce a
pochopitelně i vědeck 'm zaměŤením jednotliv ch členri katedry.

Podstatná složka odborné činnosti katedryje zaměŤena k peáagogické
praxi a je vedena touhou pomoci pozitivním a perspektivním zmonatltot-
ského systému a učitelské praxe' Naším cílem v této oblasti je snaha nabíd.
nout učitelrim moderně koncipované učebnice a texty k literární v;Íchově,
které by odpovídaly současn}ím v chovn rn a vzdělávacím trendrim-. ZŤady
čítanek, antologií' slabikáŤri a učebnic, které zpracovali pracovníci katedry,
mající uzk,lr vztah k praxi na základních a stŤedních st<otacn, Ize pokládat
zanejzávažnější ediční čin moderně žánrově koncipovanou pětidílnou iadu
učebnic a antologií k literární v chově určenou pro šestou až devátou tŤídu
základních škol a nižší tňídy vícelet ch gymnázií GŤíběhy' Pohádhy, ba1e,
pouěsti..., Poezie, Drama a dramatickd uychoua, Ma$ slouník lifu;á,rních
pojm a autorú, 1992-1994).

Další oblast odborné a publikační činnosti katedryje zaměŤena k našim
lysokoškolsk3ím studentrim, pro které pňipravujem e rliznétypy učebních
text a antologií publikovan;fch většinou formou malotiráŽních .k'ipt (H.o-
báková _ Stejskalová (Juod d,o literatury, Prostor žiuota; Hrabáková _ KÍi.
vánek: Studie o česhé literatuŤe na pí"elomu stoletil.

Driraz na praktickou interpretaci nás vedl také k vytvoŤení kolektivního
díla, které formou slouríku interpretací vybran}ích děl současné české litera-
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náročn5ím pŤechodnym obdobím a byla formou několika kol konkursních

v]fběroqích Íízení dílem personálně rekonstruována ze stávajících pracov.

nftri (ziistaly docentka dr' Jaroslava Hrabáková, CSc., dr. Anna Stejskalová,
mgr. Drahoslava Pechová), dílern obsazena nov;Ími pracovníky z pedago-

gické praxe či z vědeckych akademick5ích pracovišť' Po několika konkurs-

ních Ťízeních dnes na katedňe p sobí pŤevážně noví pracovníci rrizn1fch
generací i rozdíln ch Životních a vědeck1ich zkušeností; někteŤí prošli vědec-

kou zkušeností v Ustavu pro českou literaturu (dr. Miloš Pohorsky, CSc.,

ďr. Pavel Vašák, DrSc., dr. Josef Peterka, CSc', dr', Madimír K-Ťivánek,

CSc., dr. Dagmar Mocná, CSc.) nebo v jin ch vědeckych institucích (dr. Věra

Petráčková, CSc., dr. Jana ČeĎková, dr. Věra Chmelíková), jiní jsou zkušení

učitelé, nakladatelští pracovníci a editoŤi (dr. Helena Kupcová, mgr. Kate-

i.ina Dejmalová' mgr. Zuzana Žitnál.
Na katedŤe se sešli zástupci všech produktivních generací, odborně velmi

zkušení literární historici a vysokoškolští učitelé (J. Hrabáková, M. Pohor-

sk:Í), jejichŽ znalostí a pŤehledu plně vyuŽíváme; nejsilněji personálně je

zastoupena stŤední vědecká generace' která vytváňí profil katedry av niž
jsoujak literární historici a teoretici (P. Vašák, J. Peterka, V. KŤivánek),

tak i zkušení editoŤi a nak]adatelští pracovníci (V. Petráčková, H. Kupcová,

K. Dejmalová) a vynikající pedagogové s dlouholetou učitelskou zkušeností

na rriznyclr stupních škol a se schopností zevšeobecĎovat a teoreticky zriro-

čovat ve svém lysokoškolském pťrsobení impulsy praxe (D. Pechová, A. StÉj.

skalová, Z. Žltrrá)' Mladší vědečtí a pedagogičtí pracovníci (D. Mocná, J.

Čeíková, V. Chmelíková) zce|a organicky vstoupili do celku katedry, vybu-

dovali si své místo, vyhrariují se vědecky a pedagogicky a slibují další odbor-

n5í rrist podloŽeny pedagogick;fmi schopnostmi. Vzhledem k tomu, Že kated-

raje složena ze zástupcri rrizn5ích věkovych kategorií, pracovníkti rozdílného

odborného a vědeckého zaměŤení, není vždyjednoduché sladit věkové. od-

borné, pedagogické a funkční sloŽení a koordinaci práce katedry. V součas-

nostije katedra vcelku stabilizovaná, ale pro budoucnostje tŤeba otevŤít
pracoviště větším nárokrim a konkurenci, personálněji dotvoŤit avyužít

pŤitom i možností kooperace se zaujat;Ími kvalifikovan1fmi odborníky z

pracovišť AV ČR, věkově pracoviště omladit, ale pŤitom zachovat odpo-

vídající odbornou riroveĎ a vědecko-pedagogickou kontinuitu'
Specifikum katedry české literatury Pedagogické fakulty UK je dáno

pŤedevším jejím cílem, vzdělávánínr učitelri literatury. Nechceme vychovávat

budoucí specialisty v literárněvědn ch disciplínách (tŤebaže pochopitelně

podporujeme vědecky rtist a profiIaci zvláště nadan ch studentri, kteŤí se

poté uplatĎují v nepedagogick clr profesíchjako literární vědci, spisovatelé

a básníci, nakladatelští pracovníci a editoŤi, publicisté a novináŤi), n brž
pŤedevším odborně fundované, dobŤe praktickyi teoreticky pŤipravené uči-

tele literatury.
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Zríkladem jejich pŤípravy musí b t dúkladná znalost v;ívoje české litera-
tury v celé její časové toz|oze s drirazem na konstituování a promě nw zá-
k]adních literárních druh , žán.ioaŽánrov:/'ch forem, na dynu.'it.,' por'yn.'
směrové, generační i individuální autorské poetiky. T}.to znalosti ..,.i,.iaot
v souvislostech v;Ívoje světové literatury a chá|at ve vztahu k proměně
dobov;ich společensk ch a kulturních noiem a literárního klimatu, dobové
mentality, ke zprisob m prožívání azobrazování světa. Literárněhistorické
a teoretické znalosti je nezbytné opňít o studium a interpretaci vybranych
literárních děl všech sledovan5ích období. Z tohoto d vodu 1e poa.tut.,ou
sloŽkou pŤípravy našich student praktická interpretace literárního díla
a všechny ostatní sloŽky pÍípravy a speciální discipliny, ať historicke, či
teoretické, by měly slouŽit jako fundament pro tento cíl'

Literárněvědná interpretace díla je korunou našeho oboru a nelze se
bez ní obejít prakticky v žádné speciální disciplíně literární vědy. Jako
specifikum vymezující naši koncepci lze vidět akcentaci historického pŤístu-
pu kliteratuŤe navazující na vodičkovskou koncepci literárněvědného struk.
turalismu, driraz na praktickou interpretaci literárního díla a tendenci k
integraci či vícedimenzionálnosti historick ch, uměnovědn5ich, filozoficko--sociologick ch a kulturně antropologick1ich aspektri literárního díla'

Vědecká a odborná činnost pracovníkri katedryje dána jednak zamě-
Ťením na pňípravu učitelri a rizkou vazbu na skoly základní á stŤední, jed.
nak koncepcí katedry směŤující k otázkám literárněvědné interpretáce a
pochopitelně i vědeck}ím zaměŤením jednotliv ch členri katedry.

Podstatná sloŽka odborné činnosti katedryje zaměŤena k peáagogické
praxi a je vedena touhou pomoci pozitivním a perspektivním změnát skol.
ského systému a učitelské praxe' Naším cílerrrv této oblasti je snaha nabíd-
nout učitelrim moderně koncipované učebnice a texty k literární v chove,
které by odpovídaly současn;ím v chovn]fm a vzdělávacím trendrim-. ZŤady
čítanek, antologií, slabikáŤ a učebnic, které zpracovali pracovníci katedry
mající uzk,! vztah k praxi na základních a stŤedních st<átacrr, lze pokládat
zanejzávažnější ediční čin moderně Žánrově koncipovanou pětidíInou Ťadtr
učebnic a antologií k literární v1ichově určenou pro šestou až devátou tŤídu
základních škol a niŽší tŤídy vícelet5Ích gymnázií (Pí.íběhy, Pohddky, bdje,
pouěsti..., Poezie, Drama a dramatick ulchoua, Maly slouníh liteiárních
pojm a autor ,1992-1994).

Další oblast odborné a publikační činnosti katedry je zaměŤena k našim
vysokoškolsk;im studentrim, pro které pňipravujem e rízné typy učebních
textli a antologií publikovan;ích většinou formou malotiráŽních stript (Hra-
báková - Stejskalová: Úuod, d'o literatury, Prostor žiuota; Hrabáková - KŤi-
vánek: studie o české literatuŤe na pŤelomu stoletil.

Drjraz na praktickou interpretaci nás vedl také k vy.tvoŤení kolektivního
díla, které formou slovníku interpretací lybran;ích děl současné české litera.
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turv chce poskytnout zájemcrirn o soudobou literaturu pŤedevším z Ťad

stŤedoškolsk ch a vysokoškolskr'ch studentri základní informaci a interpre-

tačtrí možnosti některych vybranrích děl současné literatury (KŤivánek a

kol.: Ceski dekameron)
Katedra chce soustavně a opakovaně organizovat i vědecká setkání a

konference: zatím proběhla v roce 1991 nerudovská vědecká konference

Jan Neruda t99I, z níŽ se nám podaŤilo vydat sborník, a mezinárodní vě-

decká konference Tlpologie české ktrltury šedesát;fch let poňádaná ve spolrr-

práci s Ústavem pro českou literaturu Av ČR, z níž jsme bohužel sborník

nemohli vydat.
Jednotliví pracovníci katedry publikují své vědecké a odborné studie,

kritiky a recenze v Ťadě periodik, t5;deníkri a deníkri (Ceská literatura, TÝar,

Nové knihy atcl.), pŤipravují edice a monografie, podílejí Se na vědeckvch

setkánÍch clonrácíclr i zahraničních, trebaže je často velmi obtížné sladit

mnohdv vysilující pedagogickou práci (danou velk}'rni rivazky, velkyrn mnoŽ-

stvínr studentri a sloŽitou dislokací pracovišťfakulty) s dlouholetou vědec-

kou činností.
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