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1 Vítejte na univerzitě 

1.1 Vítejte na Slezské univerzitě 

Milí  studenti, ví tejte na Slezske  univerzite  v Opave , ktera  patr í  mezi nejmens í  a nejmlads í  
akademicke  vzde la vací  instituce v Č eske  republice. Vznikla v roce 1991 ze dvou fakult 
Masarykovy univerzity v Brne , Filozoficke  v Opave  a Obchodne  podnikatelske  v Karvine , 
na ktery ch se vyuc ovalo od 8. r í jna 1990. Masarykova univerzita byla tehdy pra vní m 
nositelem pr í prav vzniku Slezske  univerzity. 

Solidní  s koly se v Opave  nacha zely jiz  ve str edove ku a v novove ku, napr . v 17. století  
byla rezidence Tovarys stva Jez í s ova pr i kostele sv. Vojte cha na Dolní m na me stí  zme ne na 
na jezuitskou kolej s kne z sky m semina r em a gymna ziem, na ní z  jeden c as pu sobil 
vy znamny  barokní  historik Bohuslav Balbí n. Po zrus ení  koleje koncem 18. století  
budova slouz ila zemske mu sne mu, dnes je sí dlem zemske ho archivu, kam velmi 
pravde podobne  jako studenti–badatele  zaví ta te. První  vy znamne js í  pokus o zaloz ení  
univerzity v Opave  probe hl za Rakousko-uherske  monarchie v 70. letech 19. století . 
Snaha pr esunout do Opavy ne meckou univerzitu z halic ske ho Lvova vs ak nakonec 
nedopadla. Mys lenka zaloz it univerzitu v Opave  znovu oz ila po druhe  sve tove  va lce. 
Tehdy se uvaz ovalo, z e pru myslova  Ostrava se stane sí dlem technicke ho vysoke ho 
s kolství , zatí mco Opave  jakoz to tradic ní mu spra vní mu a kulturní mu centru c eske ho 
Slezska pr ipadnou obory humanitní . Po komunisticke m puc i v roce 1948 se ovs em v 
Opave  podar ilo prosadit jen zaloz ení  Vys s í  pedagogicke  s koly, ktera  byla pozde js í m 
mocensky m za sahem pr emí ste na do Ostravy, kde se z ní  postupne  vyvinula Pedagogicka  
fakulta. Dals í  snahy o zaloz ení  univerzity v Opave  be hem politicke ho uvolne ní  koncem 
60. let 20. století  zmar il na stup tzv. normalizace v 70. letech. 

Ke vzniku ver ejne  vysoke  s koly v Opave  nakonec dos lo az  po tzv. sametove  revoluci v 
roce 1989. Slezska  univerzita v Opave  se stala spolu s Jihoc eskou univerzitou v Č esky ch 
Bude jovicí ch, Za padoc eskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyne  
v U stí  nad Labem a Ostravskou univerzitou jednou z pe ti nove  zr í zeny ch univerzit na 
u zemí  Č eske  republiky. 
 

1.2 Univerzita, vzdělání a vzdělanost 

Ne kaz da  vysoka  s kola je za roven  univerzita. V Č eske  republice uz í va me oznac ení  
univerzita pro vysokou s kolu, ktera  se krome  vy ukove  c innosti ve nuje take  badatelske , 
ve decke  nebo tvu rc í  (ume lecke  c innosti), realizuje vs echny typy studijní ch programu  
(bakala r ske , navazují cí  magisterske , doktorske ) a ude luje nejvys s í  akademicke  tituly – 
v habilitac ní m r í zení  (docent) a v r í zení  ke jmenova ní  profesorem. Slezska  univerzita 
tyto poz adavky plní .  

Dnešní doba 

staví před 

univerzity řadu 

těžkých výzev, 

mezi něž patří 

také nové 

promýšlení 

starých 

univerzitních idejí 

a ideálů. 
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Ru zne  druhy s kol zna me jiz  ze starove ku (akademie, lycea, s koly re toriky), univerzity ve 
vlastní m slova smyslu vznikají  az  ve str edove ku. Str edolatinsky  vy raz universitas je 
doloz en z poc a tku 13. století  ve spojení  universitas magistrorum et scholarium, tj. obec 
uc itelu  a studentu , ktere  ukazuje na samospra vnost, samostatnost a neza vislost 
univerzity. (Latinske  universitas pak znamena  vs eobecnost, souhrn, celek, obec.) 
Zvla s te  v pozdní m str edove ku sí lily snahy, aby univerzita byla svobodny m 
spolec enství m uc itelu  a z a ku , kde se moudrost, ve de ní  a vzde lanost pe stují  a rozví její  
pokud moz no stranou vne js í ch tlaku  k jejich sluz ebnosti a pr í me  instrumentalizaci, napr . 
ze strany cí rkve, pozde ji sta tu nebo dnes potr eb trhu. Jiz  ve str edove ku sta l v c ele 
univerzity voleny  rektor, jednotlive  fakulty pak vedli de kani. V období  humanismu v 16. 
století  zí ska va  univerzita krome  vy znamu „spolec enství  studují cí ch a ba dají cí ch“ take  
vy znam „souhrn ve de ní “. Vy razny mi prome nami pros ly univerzity be hem osví cenství  a 
v 19. století , tehdy provedl za sadní  reformu univerzit i s kolství  vy znamny  ne mecky  
filolog, filozof a prusky  ministr s kolství  Wilhelm von Humboldt (1767–1935). Humboldt 
krome  jine ho ope t oz ivil a posí lil ideu samostatne  univerzity a definoval její  dvojí  roli: 
Bildung (vzde la ní , vy chova, kultivace jedince jako souc a sti na rodní ho spolec enství ) a 
Wissenschaft (svobodne  ba da ní ). V za vislosti na spolec ensky ch, politicky ch a 
ekonomicky ch podmí nka ch se univerzity prome n ovaly i be hem 20. století , napr . v 
komunisticky ch zr í zení ch vc etne  Č eskoslovenska pr is ly o svou samostatnost a byly 
podr í zeny sta tní  ideologii. Take  dnes ní  doba staví  pr ed univerzity r adu te z ky ch vy zev, 
mezi ne z  patr í  take  nove  promy s lení  stary ch univerzitní ch idejí  a idea lu : Jak (a proc  
vu bec?) pe stovat univerzitní  spolec enství  uc itelu  a studentu  v dobe  informac ní ch 
technologií  a socia lní ch sí tí ? Proc  vlastne  ha jit svobodu mys lení  a ba da ní  v situaci sta le 
silne js í ho tlaku na jednoznac nou praktic nost, upotr ebitelnost a aplikovatelnost 
poznatku  a informací ? Pr edevs í m humanitní  ve dy, jejichz  souc a stí  je i bohemistika, by 
dnes neme ly podobny m ota zka m uhy bat. 

„Kdyz  se r ekne ve da, pr edstaví  si jedni tr eba cyklotron, jiní  laborator  s mikroskopy. 
Ne koho napadne matematika a ne koho mobilní  telefon. Proste  u z asne  ve ci, nad ktery mi 
zu sta va  rozum sta t nebo ktere  tu pr ed pa r lety jes te  nebyly. Vedle nich vypadají  
humanitní  a spolec enske  ve dy vyloz ene  blede : co vu bec mohou nabí dnout? Do novin se 
dostanou tak nanejvy s  archeologove  a egyptologove , kdyz  ne co hodne  nec ekane ho 
objeví . Ale my ostatní ? 

Ve dy o c love ku a lidske  spolec nosti se zaby vají  ve cmi, ktery m uz  vs ichni ne jak 
rozumí me, a jes te  se o tom neusta le pr ou. Jeden pra vní k odporuje druhe mu, jeden 
psycholog r í ka  to a druhy  ono, o filosofech rads i ani nemluvit. Ne kdy pr ed sto padesa ti 
lety napsal ne mecky  fyzik Heinrich Helmholtz, z e v kaz de m oboru je jen tolik prave  ve dy, 
kolik je v ní  matematiky, a tak se dnes i sociologove  snaz í  ne co zme r it a spoc í tat. Nakonec 
se do toho zamí chali jes te  politici a mí sto o ve de  zac ali mluvit o vy zkumu a inovací ch. 
Jenz e co si ma  chuda k bohemista nechat patentovat? Neme l by toho rads i nechat a zac í t 
de lat ne co uz itec ne js í ho?“ (Sokol 2016, 305) 

Exaktní  disciplí ny jsou opra vne ne  povaz ova ny za solidní  pra ve  pro svou pr esnost, 
me r itelnost, objektivitu (nelze to v nich „okecat“ jako tr eba pr i vy kladu ba sne ) a sta le 
c aste ji pro svou uplatnitelnost v praxi. K tomu je ovs em tr eba doplnit, z e vs echny tyto 
vy hody pr í rodní ch ve d jsou moz ne  jen dí ky zjednodus ova ní  skutec nosti: me r it, ove r ovat 
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hypote zy experimentem, docha zet k jasny m vy sledku m lze mnohem snadne ji, pokud 
sloz itou sí ť uda lostí , ktere  r í ka me realita, redukujeme na jevy a data, jez  lze kontrolovat 
a jednoznac ne  uchopit (tr eba be hem pokusu v laborator i nebo pr i r es ení  rovnice). 

Sve t, ve ktere m z ijeme a jak jej zakous í me, je ve ts inou sloz ite  propleteny , nema  jasne  
obrysy, a bylo by neuva z ene  myslet si, z e jej bezezbytku vysvětlíme pomocí  metod 
exaktní ch ve d. Pr esto je nas im u kolem te to neredukovane  sloz itosti, jí z  je sve t a nas e 
zkus enost v ne m a s ní m, porozumět. Musí me se dokonce v takto mnohoznac ne m sve te  
rozhodovat. 

Aristotele s (4. stol. pr . n. l.) prohla sil, z e kaz dy  jev si vyz aduje jinou mí ru pr esnosti, a 
moudry  c love k se podle ne j pozna  tak, z e doka z e tuto mí ru odhadnout. To znamena , z e 
pr esnost exaktní ch ve d (vy sledek experimentu, r es ení  rovnice, matematicky  model) 
není  jedina  moz na . Dokonce je to tak, z e tato pr esnost pr edpokla da  rovinu, kterou jiz  
citovany  Jan Sokol oznac uje jako nespecializovanou vzdělanost a ktera  je nezbytny m 
pr edpokladem pro udrz ení  a rozvoj vs ech tvor ivy ch lidsky ch c inností , vc etne  
technicky ch. (Sokol 2016, 315)  

Tuto nespecializovanou vzde lanost se snaz í  reflektovat a rozví jet humanitní  disciplí ny, 
a to i pr esto, z e kaz da  z nich ma  svu j vlastní  pr edme t a metody; humanitní  ve dy usilují  i 
pr i svy ch c etny ch specializací ch v ra mci jednotlivy ch oboru  neztra cet ze zr etele tuto 
povs echnou rovinu a vy chodisko lidske  kultury a spolec nosti. 

O specificí ch bohemistiky budeme hovor it da le. Nyní  jen struc ne  pr edes leme, z e u kolem 
bohemistiky je z ru zny ch stran popisovat c esky  jazyk v jeho historicke m vy voji i 
souc asne m stavu, cha pat jej jako syste m o ru zny ch pla nech (zvukovy , tvaroslovny  atd.), 
jako souc a st komunikace i jako objekt kultivace. Pokud jde o litera rní  c a st (jí z  nelze 
cha pat jako striktne  odde lenou od jazyka), rozví jí  bohemistika pomocí  ru zny ch metod, 
teorií  a interpretac ní ch postupu  kriticky  rozhovor s celou tradicí  c eske  literatury. Te mito 
svy mi jedinec ny mi u koly vs ak bohemistika (a nyní  se dosta va me k one  nespecializovane  
vzde lanosti) souc asne  uc í  napr . komunikovat hojne  a souc asne  pr esne  (dle potr eby a 
kontextu), vide t vy znamove  bohatství  slov, uve domovat si etickou dimenzi r ec i (slova 
mohou zran ovat, r ec í  se de je odpus te ní  a smí r ení ). Bohata  komunikace v rodne m jazyce 
(a dnes samozr ejme  take  v cizí ch jazycí ch, ať uz  pr í ma , nebo zprostr edkovana  kvalitní mi 
pr eklady) je za sadní  pro soudrz nost spolec nosti (T. G. Masaryk prohla sil, z e demokracie 
je diskuse).  

Ve domou pe c í  o tuto „pr ed–specializovanou“ a nosnou vrstvu lidske  kultury, v ní z  hraje 
jazyk a komunikace zcela za sadní  roli, humanitní  disciplí ny vycha zejí  (ovs emz e rovne z  
kriticky) z pojetí  c love ka jako nehotove  bytosti, ktera  je otevr ena  kultivaci a ma  vu li 
prohlubovat svou schopnost z í t s druhy mi (lidmi, kulturami, na boz enství mi) a rozume t 
jim (napr . skrze rozume ní  textu m, ktere  zanecha vají ).  

Na obhajobu humanitní ch ve d budiz  jes te  r ec eno, z e zatí mco nejnove js í  poznatky 
exaktní ch ve d – pr edevs í m ty, ktere  lze nejsnadne ji a nejrychleji aplikovat do praxe – 
velmi c asto rychle zastara vají  a by vají  nahrazeny novy mi informacemi a technologiemi 
(jes te  dokonalejs í  procesor nebo nerozbitny  dotykovy  displej, jes te  funkc ne js í  
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nanovla kno sportovní ho oblec ení ), humanitní  ve dy sky tají  pr ece jen jistou setrvalost, 
nikoli ovs em nehybnost. Tisí c let stary  text nebo tvorba autora minule ho století  mohou 
pronikave  osve tlit nas i souc asnou lidskou a spolec enskou situaci, kdyz  se jim snaz í me 
porozume t v jejich historicke m kontextu a souc asne  na ne  produktivne  reagovat. 

Ve dome  pe stovana  kritic nost humanitní ch ve d, ma -li by t du sledna , ovs em pr ina s í  
zkoumavy , tj. nesamozr ejmy  vztah take  k vlastní m vy chodisku m, napr . k pr í lis  
optimisticke mu pohledu na vzde lanost. Socioloz ka Jir ina S iklova  k tomu uva dí : 
„Současně ale nejméně již padesát let víme, že vzdělání petrifikuje dosažený stav znalostí. 
Může být i retardérem iniciativy a originality myšlení. Vzdělávací soustava se tím, že určité 
znalosti považuje za základní a nutné, stává i brzdou originality a nositelem určité 
ideologie, a to dokonce i v případě, že verbálně svou ideologii odmítá. Tato skutečnost se již 
před čtyřiceti lety projevila na Západě v požadavcích antiautoritativní výchovy, v kritice 
školského systému ze strany představitelů západoevropské studentské opozice, ale i 
stoupenců frankfurtské školy. Někteří z nich, např. Theodor W. Adorno, dokonce považují 
tuto oficiálně stanovenou hierarchizaci vzdělávání a kulturních hodnost za základ 
poslušnosti, která ve svých důsledcích může vést až k nacismu či jinému totalitárnímu 
myšlení.“ (Halí k 2008, 47) 
 

1.3 Naše univerzita 

Slezska  univerzita v Opave  (SU) je ver ejna  s kola univerzitní ho typu, ktera  poskytuje 
tercia rní  vzde la ní  a ude luje akademicke  tituly. Jako vzde la vací  a vy zkumna  instituce je 
zr í zena za konem, podle ne hoz  stojí  vc ele univerzity rektor, ktery  je jmenova n 
prezidentem republiky na na vrh akademicke ho sena tu univerzity. Nejuz s í  vedení  
univerzity tvor í  spolu s rektorem zpravidla prorektoři (v pr í pade  SU jsou tr i – pro ve du 
a zahranic ní  styky, studijní  a socia lní  za lez itosti a pro rozvoj), pr edseda akademicke ho 
sena tu a kvestor, jenz  jako akademicky  spra vní  u r ední k dba  na za konne  hospodar ení  a 
vnitr ní  spra vu univerzity. Poradní mi orga ny rektora a vedení  jsou ve decka  a spra vní  
rada. Jednotlive  rady i samospra vne  orga ny (akademicky  sena t) ustavuje za kon. 

Vědecká rada (VR) je zr izova na v ra mci vysoke  s koly i jednotlivy ch fakult. Projedna va  
dlouhodoby  za me r vysoke  s koly, resp. jednotlivy ch fakult, schvaluje studijní  programy 
(jes te  dr í ve, nez  jsou posouzeny akreditac ní m u r adem ministerstva s kolství ), zaby va  se 
habilitac ní m r í zení m a jmenovací m profesorsky m r í zení m. Správní rada (SR) je dozorc í  
orga n univerzity, ktery  se ve nuje ve ts inou hospodar ení  univerzity, napr . vyda va  souhlas 
k nabytí  nebo pr evodu majetku vys s í  hodnoty, vyjadr uje se k dlouhodobe mu za me ru 
s koly, rozpoc tu, vy roc ní m zpra va m a dals í m za lez itostem. 

Akademický senát (AS) je samospra vny  zastupitelsky  orga n dane  vysoke  s koly, resp. 
jednotlivy ch fakult, tvor eny  a voleny  pr í slus ní ky akademicke  obce dane  vysoke  s koly, 
popr . fakult. V c ele AS stojí  pr edseda. Minima lne  tr etinu c lenu  AS tvor í  studenti 
(studentska  komora). AS se usna s í  na na vrhu jmenova ní  rektora nebo de kana, mu z e 
rovne z  rozhodnout o jejich odvola ní  z funkce. Sena t schvaluje a rozde luje rozpoc et 
financ ní ch prostr edku  instituce a kontroluje jejich vyuz í va ní , schvaluje vnitr ní  pr edpisy, 
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vy roc ní  zpra vu, dlouhodoby  za me r, schvaluje na vrh rektora, resp. de kana na jmenova ní  
nebo odvola ní  c lenu  disciplina rní  komise a ve decke  rady, vyjadr uje se k za me ru rektora 
jmenovat prorektory, popr . k za me ru de kana jmenovat prode kany. Fakultní  sena ty 
krome  jine ho schvalují  podmí nky pr ijí mací ho r í zení  pro jednotlive  studijní  obory a 
vyjadr ují  se k na vrhu m studijní ch oboru . 

Vysoke  s koly univerzitní ho typu mají  sve  souc a sti, ve ts inou jde o fakulty. Fakulta je 
oborove  vymezena  c a st univerzity – le kar ska  fakulta, pra vnicka  fakulta, filozoficka  
fakulta apod. Podle legislativy Č eske  republiky je fakulta samostatna  pra vnicka  osoba, 
ovs em k r ade  pravomocí  ji zmocn uje mater ska  vysoka  s kola. V c ele fakulty stojí  děkan a 
proděkani. Fakulta ma  vlastní  statut, pr edpisy i orga ny: akademicky  sena t, ve deckou 
radu, disciplina rní  komisi. Disponuje vlastní m rozpoc tem (projednany  a schva leny  AS 
fakulty), o jehoz  r a dne  vyuz í va ní  se stara  tajemník fakulty, ktery  je podr í zen de kanovi 
a ma  na starosti take  její  technicky  chod. Fakulty se pak zpravidla c lení  na jednotlive  
oborove  vymezene  katedry (nebo u stavy). 

Mezi souc a sti Slezske  univerzity patr í  Filozoficko-pr í rodove decka  fakulta, Fakulta 
ver ejny ch politik, Obchodne  podnikatelska  fakulta a Matematicky  u stav.  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF) se de lí  na u stavy, ktere  realizují  vy uku 
akademicky orientovany ch, ume lecky ch i profesne  zame r eny ch studijní ch oboru . 
V souc asne  dobe  ma  nas e fakulta osm u stavu . Č tete-li tento text, studujete nejspí s  na 
Ústavu bohemistiky a knihovnictví, ale jste-li studenty dvouoborove ho studia, odby va  
se c a st vas eho studia take  tr eba na U stavu cizí ch jazyku  nebo U stavu historicky ch ve d. 

U stav bohemistiky a knihovnictví  je rozde len na ne kolik c a stí . Bohemistickou c a st tvor í  
oddělení literární vědy a oddělení lingvistiky. Oddělení knihovnictví se ve nuje 
pr í prave  akademicky vzde lany ch knihovní ku . Jiz  ne kolik let k U stavu bohemistiky a 
knihovnictví  patr í  take  ume lecke  obory, jez  mají  sve  mí sto na oddělení kulturní 
dramaturgie a oddělení audiovizuální tvorby. Jednotliva  odde lení  v ra mci u stavu 
spolupracují , podí lejí  na vy uce ne ktery ch pr edme tu  jiny ch odde lení , rozví její  ve deckou 
a tvu rc í  c innost, organizují  odborne  konference, vy stavy apod. Na u stavu se take  nacha zí  
kabinet literárněvědné komparatistiky. 
 

1.4 Studijní obory 

Studium na univerzite  je organizova no v jednotlivy ch studijní ch programech, jez  se da le 
c lení  na studijní  obory. Studijní  programy, resp. obory se de lí  podle formy studia na: 

– prezenc ní  (denní ),  

– distanc ní  (dr í ve da lkove ),  

– kombinovane  (spojení  prezenc ní  a da lkove  formy). 

Podle u rovne  vzde la ní  se rozlis ují  programy a obory: 
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– bakala r ske  (ude lovany  titul Bc. nebo BcA.),  

– navazují cí  magisterske  (vy jimec ne  jsou akreditova ny nenavazují cí , ucelene  
magisterske  programy napr . v medicí ne ; ude lovane  tituly Mgr., MgA., Ing.), 

– doktorske  (ude lovany  titul Ph.D., uva de ny  za jme nem). 

Čharakter studia nema  tzv. rigoro zní  r í zení , tj. proces, jenz  je uzavr en ude lení m tzv. 
male ho doktora tu (PhDr., RNDr. ad.). Toto r í zení  mohou podstoupit absolventi 
magisterske ho studia. 

Vysoka  s kola mu z e na studijní  obor pr ijí mat studenty, realizovat vy uku a ude lovat 
diplomy jen tehdy, je-li k tomu dany  obor opra vne n akreditac ní m u r adem ministerstva 
s kolství , ktery  posuzuje jeho kvalitu, pokud jde o sloz ení  a na pln  pr edme tu , pedagogicke  
obsazení , pr í padne  ve deckou c innost s oborem souvisejí cí . 

Na u stavu bohemistiky a knihovnictví  se vyuc ují  studijní  obory na lez ejí cí  do studijní ch 
programu  Dramaticka  ume ní  (bc. obor Kulturní  dramaturgie se zame r ení m na divadlo, 
bc. a nav. mgr. obor Audiovizua lní  tvorba), Informac ní  studia a knihovnictví  (bc. 
Knihovnictví  a Knihovnictví  dvouoborove  a nav. mgr. Knihovnictví  se zame r ení m na 
knihovny komunitní ho typu) a bohemisticke  obory v programech Filologie, Humanitní  
studia a Uc itelství . 

Nas e bohemisticke  obory: 

Česká literatura (studijní  program Filologie, forma prezenc ní  i kombinovana ) 

Jedna  se o jednooborove  bakala r ske  studium. Posluchac i zí ska vají  be hem tr í lete ho 
studia znalosti o souc asne  c es tine , studují  de jiny c eske , slovenske  a sve tove  literatury, 
seznamují  se s litera rní  teorií , de jinami litera rní  ve dy, s literaturou pro de ti a mla dez . 
Souc a stí  studijní ho pla nu jsou i pr edna s ky o vztahu mezi literaturou a filmem, 
literaturou a vy tvarny m ume ní m, literaturou a hudbou. Studenti jsou uva de ni do za kladu  
z urnalistiky, publicistiky a editorske  praxe, absolvují  prakticka  cvic ení  z litera rní  kritiky. 
Lze zí skat i znalosti z pr í pravy litera rní ch por adu  pro rozhlas, pr í padne  v ra mci 
vy be rovy ch semina r u  zkus enost z pr í me  litera rní  tvorby. Absolventi se mohou uplatnit 
v redakcí ch a vydavatelství ch, rozhlasovy ch a televizní ch studií ch nebo v litera rní ch 
muzeí ch, po dals í  odborne  pru prave  i jako pracovní ci v oboru litera rní  ve dy. Obor da va  
pr edpoklady k u spe s ne mu studiu v navazují cí m magisterske m oboru Bohemistika. 

Český jazyk a literatura (studijní  program Filologie a Humanitní  studia, prezenc ní  
forma) 

Tento obor poskytují cí  ucelene  bohemisticke  vzde la ní  lze studovat jen v kombinaci s 
jiny m jazykem (anglic tina, ne mc ina, itals tina) nebo s historií . Studenti mají  moz nost 
pokrac ovat v ne ktere m z navazují cí ch magistersky ch programu  – uc itelske m nebo 
odborne m bohemisticke m. 

Bohemistika (studijní  program Filologie, prezenc ní  forma) 
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Obor Bohemistika je koncipova n jako magisterske  pokrac ova ní  bakala r sky ch 
filologicky ch programu  zame r ení  bohemisticke ho nebo pr í buzne ho. Studium rozs ir uje a 
prohlubuje vzde la ní  zí skane  v bakala r ske m stupni o relevantní  poznatky synchronní  i 
diachronní  lingvistiky, litera rní  historie a litera rní  teorie. Du raz je kladen na 
samostatnou pra ci studenta (spe jí cí  pak pr edevs í m k diplomove  pra ci). Skladba 
pr edme tu  pr itom umoz n uje kriticke  osvojení  tradic ní ch i moderní ch metodologicky ch 
postupu  v lingvistice i litera rní  ve de . Jednotlive  disciplí ny zachycují  pozna ní  jazyka ve 
vs ech jeho vy vojovy ch fa zí ch a zame r ují  se na teoreticke  i prakticke  rozví jení  
komunikac ní ch a stylisticky ch kompetencí  v mluvene  i psane  forme  . V pra ci s texty je 
du raz poloz en na interpretac ní  vztah k litera rní  tradici i souc asne  literatur e a na 
komplexní  analy zu komunika tu  ru zny ch funkc ní ch stylu . Absolvent je pr ipraven 
pokrac ovat v doktorske m studiu bohemisticke ho (popr . . obecne   lingvisticke ho, litera rne   
komparatisticke ho apod.) zame r ení , mu z e se uplatnit vs ude tam, kde je vyz adova na 
pr edevs í m odborne   prakticka  znalost jazyka a literatury, napr . . jako pracovní k spra vní ch 
institucí  pro komunikaci a styk s ver ejností , v kulturní ch zar í zení ch, redakcí ch, 
nakladatelství ch, me dií ch c i reklame  , jakoz  i v odborne  sfe r e (litera rní  archivy, muzea, 
knihovny, akademicke  instituce ad.).  

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (studijní  program Uc itelství  
pro str ední  s koly, prezenc ní  forma) 

Tento obor, ktery  pr ipravuje pr edevs í m uc itele pro str ední  s koly, lze studovat v 
kombinaci s uc itelsky koncipovanou historií , anglic tinou a ne mc inou. Studijní  pla n 
bohemisticky  se skla da  z c a sti lingvisticke , litera rní  a oborove  didakticke . 

1.5 Komunikace v akademickém prostředí 

Akademicke  svobody ve decke ho ba da ní , ume lecke  tvorby, vy uky, otevr enost ru zny m 
ve decky m a interpretac ní m pr í stupu m, svobodne  kladení  ota zek a hleda ní  odpove dí  jsou 
moz ne  jen v prostr edí , kde lide  (c lenove  akademicke  obce, do ní z  patr í  i studenti) spolu 
zacha zejí  a komunikují  kultivovane , v u cte  a s respektem k druhe mu a jeho na zoru m. 
Nepr edstavujme si ovs em ne jakou idylku nebo selanku. Filosof Ladislav Hejda nek tvrdil, 
z e c í m ví ce se lide  ha dají  a pr ou, tí m ví ce pravdy se v jejich rozepr i ukazuje. Me l ovs em 
na mysli diskusi, disputaci nebo spor, ktery  je ve cny , pouc eny , mají cí  ohled k odlis ny m 
pohledu m a souc asne  zaujaty  spolec nou snahou rozume t a hledat pravdu. Akademicke  
prostr edí  je idea lní m prostorem pro tento typ „kultivovane ho sporu“. 

Pokud jde o akademickou etiketu, str edos kolsky  zvyk oslovovat vs echny pedagogy 
„pane profesore / paní  profesorko“, „pane uc iteli / paní  uc itelko“ na vysoke  s kole neplatí . 
Oslovení  „pane profesore / paní  profesorko“ zu sta va  vyhrazeno jen akademicky m 
pracovní ku m, kter í  opravdu zí skali nejvys s í  ve decko-pedagogickou, resp. ume lecko-
pedagogickou hodnost profesor. Pedagogy tedy nejle pe oslovujeme podle jejich 
(nejvys s í ho dosaz ene ho) titulu: pane magistr e / paní  magistro, pane doktore / paní  
doktorko, pane docente / paní  docentko. Vedoucí  pracovní ky a c inovní ky titulujeme buď 
podle jejich funkce (pane rektore, prorektore, de kane, prode kane, kvestore, tajemní ku), 
nebo nejvys s í  zí skane  akademicke  hodnosti (titulu). V e-mailove  komunikaci je vhodne  
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uz í vat oslovení  „Va z eny  pane doktore / docente, Va z ena  paní  magistro / prode kanko / 
profesorko“ apod.  

Pedagogove  se mezi sebou v oficia lní  komunikaci c asto oslovují  „pane kolego / paní  
kolegyne “, pr í padne  „kolego / kolegyne “, v e-mailech pak „Va z eny  (pane) kolego / 
Va z ena  (paní ) kolegyne “.  

Take  na va s, studenty, se pedagogove  mohou obracet jako na kolegyne  a kolegy (ovs em 
studentu m, zvla s te  pregradua lní m, oslovovat pedagoga „pane kolego“ spí s e 
nedoporuc ujeme) nebo formou „pane Nova ku, slec no / paní  Nova kova “, pr í padne  
mohou uz í t vas e rodne  jme no pr i zachova ní  vyka ní . 
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2 Bohemistika 

2.1 Pojem filologie – jazyk a literatura 

Filologie je slovo r ecke ho pu vodu a jeho vy znam je pr a telství  nebo la ska ke slovu. V 
klasicke m R ecku byl pu vodne  jako filolog oznac ova n kaz dy , kdo ma  zalí bení  v uc ene m 
rozhovoru (Plato n oznac uje So krata za filologa), pozde ji se vy znam slova rozs í r il 
pr edevs í m na uc ene  (kriticke , tj. rozlis ují cí  a posuzují cí ) zkouma ní  r ecke  minulosti, 
pokud byla zachova na v litera rní ch pama tka ch. Jiz  ve starove ku tak by t filologem 
znamenalo sbírat, uchovávat, rekonstruovat a vykládat kulturní  de dictví  zachovane  
v jazykovy ch, zejme na litera rní ch pama tka ch. 

Po období  definova ní  a formova ní  moderní ch na rodní ch sta tu  be hem 19. století  
rozumí me filologii jako ve de , „její z  u c elem jest pozna ní  ducha ne ktere ho na roda hlavne  
na za klade  jazyka a plodu  litera rní ch, ale i ume lecky ch“, jak uva dí  deva ty  dí l Ottova 
slovní ku nauc ne ho z roku 1893. Dnes jiz  nehovor í me tak neproblematicky a samozr ejme  
o duchu na roda a vezmeme zavde k str í zlive js í mu vymezení , z e filologicke  obory se 
zaby vají  hlavne  jazykem, literaturou, eventua lne  kulturou, historií  a zeme pisem 
(rea liemi) konkre tní ho na roda c i skupiny na rodu . Rozsah za jmu filologie je tedy 
mnohem s irs í , nez  jaky  ma  lingvistika. 

Bohemistika, tj. ve decke  zkouma ní  a zpracova ní  c es tiny a c eske  literatury, je souc a stí  
slovanske  filologie, kam patr í  take  slovakistika (zkouma  slovensky  jazyk a literaturu), 
polonistika (ve decky  za jem o pols tinu a polskou literaturu) ad. 

Vy znamnou oblast moderní ho zkouma ní  jazyka a literatury konkre tní ch na rodu  a jejich 
skupin tvor í  filologie roma nska , germa nska , baltistika (baltske  jazyka a literatura), 
orientalistika (nauka o orienta lní ch jazycí ch a literatura ch), sinologie (zkouma  c í nsky  
jazyk a literaturu) atd. Pr edme tem za jmu klasické filologie jsou stare  (mrtve ) jazyky, 
latina, staror ec tina a sanskrt a jejich literatura. Vy znam pro nas i kulturu a civilizaci ma  
filologicke  studium klasicke  (biblicke ) hebrejs tiny (a ostatní ch stary ch jazyku  Pr ední ho 
vy chodu), ktera  je z velke  c a sti jazykem Stare ho za kona; studium klasicke  hebrejs tiny a 
posva tny ch textu  z idovství  a kr esťanství  není  omezeno jen na teologicke  fakulty a 
katedry judaistiky.  

Jak jiz  bylo uvedeno, zu sta va  na rodnostní  vymezení  jednotlivy ch filologií  zachova no, 
nicme ne  souc asne  pr i zkouma ní  jazyka a literatury odpoví dají cí ho na roda nutne  
vyvsta vají  ota zky, ktere  naciona lní  vymezení  pr ekrac ují  (napr . kolonialismus, vztah k 
jiny m na rodu m a kultura m, proble m moci, obecne js í  ota zky litera rní  teorie).  

Ne kdy se uva dí , z e filologicka  tradice dnes pokrac uje pr edevs í m v jazykove de . Tento 
na zor není  zcela pr esny , neboť za jem i metody souc asne  lingvistiky, jak sami pozna te, 
jsou mnohem s irs í  a rozmanite js í . Za roven  je tr eba pr ipomenout vy znam tradic ní  
filologie pro litera rní  ve du. Tr ebaz e v litera rní  ve de  dnes pr ední  mí sto zasta va  
interpretace (c asto provokativní , pr ekvapiva , jdoucí  textu jakoby proti srsti), zu sta vají  
tradic ní  filologicke  dovednosti velmi du lez ite . Filologicky  popis ve cny ch a jazykovy ch 

Filologický popis 

věcných a 

jazykových 

zvláštností textu, 

způsobu a podob 

jeho zachování, 

zřetel k 

historickému a 

biografickému 

kontextu tvoří 

předpoklad 

adekvátní 

interpretace. 
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zvla s tností  textu, zpu sobu a podob jeho zachova ní , zr etel k historicke mu a 
biograficke mu kontextu tvor í  pr edpoklad adekva tní  interpretace a pr ipomí na , z e je 
ve ts inou zava de jí cí  vykla dat text bezprostr edne  nebo pouhy m vciťova ní m se do ne j. 

2.2 Jazyk a literatura, jazykověda a literární věda 

Jazyk je hlavní  prostr edek mezilidske  komunikace. Je tvor en syste mem znaku , coz  
znamena , z e v ra mci norem (pravidel) platny ch v urc ite m spolec enství  vyjadr ujeme 
(tedy take  oznac ujeme) jednotlivy mi slovy, ve tami a promluvami sve  mys lenky, na zory, 
postoje, pocity nebo osoby, ve ci, stavy, jakoz  i velmi komplexní  jevy.  

Jazykověda (lingvistika) se zaby va  ve decky m popisem a studiem pr irozene ho jazyka v 
cele  jeho s í r i. Zkouma  souc asny  stav jazyka, jeho vrstvy c i pla ny, u tvary na rodní ho 
jazyka, ve nuje se jazykovy m norma m, vy voji jazyka a na r ec í m. Ota zkami vhodne ho 
vy be ru jazykovy ch prostr edku  a jejich textove ho zpracova ní  vzhledem k funkci, jakou 
ma  dana  promluva (text) plnit, se zaby va  stylistika, ktera  za roven  definuje ru zne  
jazykove  styly. Lingvistika spolupracuje s ostatní mi ve dní mi obory, napr . matematikou, 
sociologií , psychologií , v poslední  dobe  te z  s rozví její cí mi se neurove dami. 

Vy znam a rozsah pojmu literatura je historicky prome nlivy . Latinske  slovo litteratura 
znamena  „to, co je zaznamena no pí smem“ (lat. littera znac í  „pí smeno“), c emuz  odpoví da  
c esky  vy raz pí semnictví . Jes te  be hem 17. i 18. století  lze napr . v anglic tine  c i 
francouzs tine  zaznamenat doklady uz ití  slov literature, resp. litte rature ve vy znamech 
mluvnice, de jiny, uc enost c i vzde lanost (c asto jes te  nerozde lene  na duchovní  a pr í rodní  
ve dy). Ne mecka  jazykova  oblast definuje literaturu takto s iroce take  be hem 19. století  a 
v c esky ch slovní cí ch a litera rní ch de jina ch poc a tku 20. století  nalezneme, z e do literatury 
patr í  take  vs echny ve dy o c love ku (duchovní , humanitní  disciplí ny) i novina r ství . – V 
litera rní  ve de , ktera  se formuje od konce 19. století , nakonec pr evla dne uz s í  vymezení  
literatury jakoz to beletrie, kra sne ho pí semnictví  c i sde lení  s estetickou funkcí . (V 
litera rne teoreticky ch pr edme tech budeme uvaz ovat o tom, z e sde lení , v ne mz  dominuje 
esteticka  funkce, je vyva za no z potr eby ne co pr í mo a konkre tne  sde lovat, aniz  tí m ztra cí  
smysl; ten se sta va  nesamozr ejmy m a vyz aduje interpretaci.) Ostatní  druhy textu  
(ve decke , nauc ne , dokumenta rní  aj.) nejsou ze zorne ho pole litera rní  ve dy vylouc eny, 
neboť mohou by t du lez ite  pro pochopení  textu  ume lecky ch. 

Jazykove du soustr ede nou na c es tinu a litera rní  ve du zame r enou na c eskou literaturu 
oznac ujeme souhrnne  jako bohemistiku. Její  souc a stí  je take  didaktika c eske ho jazyka 
a literatury a jazykova  kultura a vy chova. Jak jiz  bylo r ec eno, bohemistika patr í  mezi 
slavisticke  filologicke  disciplí ny, obecne ji mezi humanitní  ve dy. 

2.3 Proč studovat bohemistiku? 

K c emu je dobre  studovat takovy to obor? Jeho disciplí ny se vza jemne  dopln ují  a 
dotva r ejí  celistvy  obraz vy voje spolec nosti a uc í  na s dí vat se na celou r adu kaz dodenní ch 
proble mu  s ve ts í m du razem a citlivostí . Ale jde i o velmi prakticke  dovednosti. I kdyz  
tr eba r ada z va s nenajde okamz ite  uplatne ní  jako editor nebo odborny  badatel, pr esto 
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va m zí skane  dovednosti mohou pomoci. Je napr . cela  sí ť PR spolec ností  a reklamní ch 
agentur, kde se nevyz aduje jen dobry  vzhled a schopnost pra ce v ty mu, ale te z  schopnost 
kriticky myslet a psa t, tvor ive  pouz í vat jazyk a r es it konkre tní  zaka zky, a pra ve  
zkus enost s jazykovy m rozborem a c etbou, interpretací  a hodnocení m litera rní ch de l 
va m umoz ní  tyto c asto docela komplikovane  proble my vyr es it. I v novina ch, a to na vs ech 
u rovní ch, se pr edpokla da  urc ity  styl, osobity  a pr itom adekva tní  jazykovy  projev. Pak jde 
take  o konkre tní  pracovní  uplatne ní  v pr í buzny ch oborech: korektorske  pra ce, nebo 
dokonce pra ce redaktorska , vyz adují  pra ve  tento typ dovednosti: nejen chybu poznat a 
opravit (spí s e c innost korektorska ), ale te z  pojmenovat, proc  ten ktery  jazykovy  
prostr edek spí s e sniz uje vy sledny  efekt v konkre tní  poví dce, ba sni, dramatu, ale te z  
novinove m c la nku, glose, fejetonu, sloupku (spí s e c innost redaktorska ) - a pra ve  takove  
znalosti se vyz adují  v media lní m prostr edí , od novin a internetovy ch magazí nu  poc í naje 
a televizí  c i audiovizua lní m sve tem moderní ch technologií  konc e.  

V neposlední  r ade  jde take  o to, z e kontakt – a pr edevs í m pouc eny  kontakt – s literaturou 
a mater sky m jazykem je vz dy pr edevs í m velky m vnitr ní m dus evní m obohacení m.  
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3 Jazykovědná bohemistika  
 

Jazykove da (lingvistika; lat. lingua = jazyk) je ve decka  disciplí na, ktera  zkouma  
komplexní  jazykovou realitu. Mu z eme v za sade  rozlis it obecnou jazykove du, ktera  se 
zaby va  obecny mi, univerza lní mi ota zkami pr irozene ho jazyka, a jednotlive  u seky 
jazykove dy specializovane  na vy zkum konkre tní ch jazyku  a jazykovy ch skupin. Ty se pak 
oznac ují  podle toho, kterou skupinou jazyku  c i konkre tní m jazykem se zaby vají : napr . 
jazykove dna  baltistika se zaby va  jazyky baltsky mi (lotys tina, litevs tina), jazykove dna  
slavistika jazyky slovansky mi – její  souc a stí  je tedy i jazykove dna  bohemistika jako u sek 
jazykove dy zaby vají cí  se c es tinou. 

Lingvistika zkouma  – v obecne  pr ijí mane m strukturalisticke m rozlis ení  – jednak jazyk 
jako syste m (fr. langue), jednak r ec  jako jeho realizace (fr. parole), tedy tak zvanou 
komplexní  jazykovou realitu (fr. langage). 

Ja drem jazykove dy jsou dí lc í  disciplí ny, ktere  se zaby vají  jazykovy m syste mem. V jazyce 
mu z eme rozlis it jednotlive  hierarchicky uspor a dane  jazykove  roviny (pla ny). Kaz de mu 
pla nu se pak ve nuje specia lní  jazykove dna  disciplí na: 
 

plán fonologický (plán zvuků majících jazykovou platnost) [jednotkou je foném]  fonologie  

 

plán morfologický (plán tvaroslovný) [jednotkou je morfém, tvořený 1 či více fonémů]  

morfologie 

 

plán lexikální (plán slovníku) [jednotka je lexém, tvořený 1 či více morfémy]  lexikologie 

 

plán syntaktický (plán větný) [jednotkou je věta, tvořená 1 či více lexémy]  syntax 

 

plán textový [jednotkou je textém, tvořený 1 či více větami)  textová lingvistika 

Tyto za kladní  disciplí ny se na Slezske  univerzite  v bohemisticky ch studijní ch oborech 
studují  v (doporuc ene m) sledu, ktery  odpoví da  te to uvedene  hierarchii jazykovy ch 
rovin. Tento sled pr edme tu  tvor í  kostru Vas eho studia jazykove dne  bohemistiky. 

Pr edme t Fonetika a fonologie (1. roc ní k, ZS) ma  na plní  uvedení  do problematiky 
fonologicke ho syste mu c es tiny. Krome  toho – jak napoví da  na zev – jsou zde studenti 
sezna meni i s problematikou jazykove dne  disciplí ny pr í buzne  fonologii – fonetiky 
(zkouma  konkre tní  zvuky lidske  r ec i a jejich typy, bez ohledu na jejich jazykovou 
platnost). Pr í buzne  problematice se ve nuje i dals í  pr edme t vyuc ovany  v 1. roc . v ZS: 
Spisovná výslovnost a pravopis, kde se studenti mj. sezna mí  s problematikou ortoepie: 
nauky o tom, jak spra vne  vyslovovat. V kombinovane m studiu oboru Č eska  literatura je 

Lingvistika 

zkoumá jednak 

jazyk jako systém 

(fr. langue), 

jednak řeč jako 

jeho realizace (fr. 

parole), tedy tak 

zvanou 

komplexní 

jazykovou realitu 

(fr. langage). 
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problematika shrnuta do jednoho pr edme tu: Pravopisné repetitorium a zvuková stránka 
češtiny. 

Morfologie a potaz mo morfologicky  pla n je obsahem disciplí ny nazvane  proste  
Morfologie, ktera  se studuje ve dvou semestrech (1. roc . LS, 2. roc . ZS). První  semestr je 
ve nova n funkc ní  morfologii, druhy  problematice flexe (ohy ba ní  slov). 

Lexikologie ma  sve  mí sto ve studijní m pla nu v 2. roc ní ku v LS a navazuje tak 
bezprostr edne  na studium morfologie. 

Syntax se studuje na opavske  bohemistice ve dvou semestrech (v 2. roc ní ku) 
v pr edme tech Syntax 1 a Syntax 2. Vy uka syntaxe je bezprostr edne  nava za na na funkc ní  
morfologii, protoz e morfologie a syntax spolu u zce souvisí  a tvor í  tzv. gramatiku 
(mluvnici) – tedy disciplí nu zaby vají cí  pravidly vytva r ení  slov a ve t; jednotky 
morfologicke ho a syntakticke ho pla nu mají  na rozdí l od ostatní ch pla nu  funkci 
usouvztaz n ovací , jejich u kolem je uspor a da vat jednotky ostatní ch pla nu . 

Studium textové lingvistiky je umí ste no az  do navazují cí ho magisterske ho studia (ZS 2. 
roc ní ku). Je to da no relativní m „mla dí m“ disciplí ny jako takove  a její m vztahem 
k disciplí ne  tradic ne js í : stylistice. Hranice mezi textovou lingvistikou a stylistikou není  
dosud zcela usta lena  a obe  disciplí ny se leckdy k sobe  blí z í : u obou je totiz  hlavní m 
pr edme tem text. Stylistika jakoz to nauka o stylu (o vy be ru jazykovy ch prostr edku ) tak 
zavrs uje jazykove dne  studium v bakala r ske m studiu, najdeme ji ve studijní m pla nu v ZS 
3. roc ní ku. 

K jazyku jako pr edme tu ve decke ho zkouma ní  je moz no pr istupovat v za sade  dvojí m 
zpu sobem: zkoumat jeho stavbu vzhledem k fungova ní  v lidske  spolec nosti, anebo 
sledovat jeho historicky  vy voj. Proto Ferdinand de Sausurre hovor í  o dvou 
jazykove da ch: lingvistice synchronní a lingvistice diachronní. Zatí mco synchronní  
lingvistika zkouma  jazyk jako (relativne ) sta ly  a aktua lne  fungují cí  fenome n, diachronní  
lingvistika se zaby va  prome nami, ktery mi jazyk procha zí  v de jina ch. Vs echny za kladní  
lingvisticke  disciplí ny, ktere  byly zmí ne ny vy s e, mají  svou variantu synchronní  a 
diachronní . Vy uka ve vyjmenovany ch pr edme tech se samozr ejme  soustr edí  na souc asny  
jazyk, a ma  proto charakter synchronní . Diachronní  dimenzi jazykove dy pr edstavují  
pr edme ty s na zvem Historická mluvnice, ktere  se ve nují  postupne  diachronní mu 
hla skosloví , tvarosloví , lexikologii i syntaxi (od prac eske ho období  do tzv. doby str ední , 
tj. do rane ho novove ku). Historicka  mluvnice se vyuc uje v dvouoborove m studiu (Č esky  
jazyk a literatura) v bakala r ske m stupni (2. a 3. roc ní k), v jednooborove m studiu jsou 
pr edme ty zar azeny az  v navazují cí m magisterske m stupni. 

Krome  za kladní ch disciplí n zahrnuje jazykove da i r adu dals í ch, dí lc í ch c i pomezní ch 
disciplí n. Krome  jiz  zmí ne ny ch jsou to zejme na tyto: lexikografie (nauka o sestavova ní  
jazykovy ch slovní ku  jednojazyc ny ch i pr ekladovy ch; ma  blí zko k lexikologii), 
dialektologie (disciplí na zkoumají cí  na r ec í  jazyka, ma  blí zko k diachronní m 
disciplí na m). Korpusová lingvistka je relativne  novy  obor, ktery  se zaby va  
sestavova ní m a vyuz í va ní m jazykovy ch korpusu  (rozsa hly ch poc í tac ovy ch souboru  
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textu , ktere  jsou jazykove dne  anotova ny). Analy zy korpusu  dnes vyuz í va  ve ts ina 
za kladní ch disciplí n jazykove dy. 

Pomezní  disciplí ny mohou pr edstavovat napr . matematická lingvistika (zaby va  se hl. 
poc í tac ovy m zpracova ní m pr irozene ho jazyka, jeho statistikou, jeho forma lne  logicky m 
popisem), psycholongvistika (zaby va  se jazykem jako psychicky m faktem, uloz eny m ve 
ve domí  kaz de ho c love ka), sociolingvistika (studuje jazyk jako spolec ensky  fakt, jako 
„instituci“). 

Mezi jazykove dne  disciplí ny by va  tradic ne  zar azova na take  ortografie, nauka o 
spra vne m za pisu jazyka do graficke  podoby (pravopis). Pravopis je urc ita  spolec enska  
uzance, dobove  podmí ne na , ktera  nema  charakter jazykove ho jevu, je vlastne  jazyku 
„vne js í “. Pouc ení  o pravidlech pravopisu je souc a stí  vy uky pr edevs í m v pr edme tech 
Spisovná výslovnost a pravopis (v prezenc ní m studiu) a Pravopisné repetitorium a 
zvuková stránka češtiny (v kombinovane m studiu). Pravopisne  vy klady ale prostupují  i 
vy ukou morfologie, lexikologie a syntaxe (interpunkc ní  pravidla).   
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4.1 Literární věda 

Litera rní  ve da je ve decka  disciplí na, její mz  pr edme tem zkouma ní  je kra sna  literatura. Tu 
lze definovat ne kolika zpu soby, jeden z nich, o ktery  se zasazovali zejme na rus tí  
formaliste  a na sledne  i strukturaliste , je ten, z e literatura vyuz í va  sve ho jazyka ne jaky m 
zvla s tní m zpu sobem, její  jazyk – na rozdí l napr . od jazyka ve decky ch de l nebo 
pra vnicky ch textu  – takzvane  upozorn uje sa m na sebe. Jiny  na zor tvrdí , z e literaturu 
zpravidla cha peme jako imaginativní  c i fikc ní  slovesnou tvorbu, tedy z e od ní  
nepoz adujeme historicka  fakta. Jes te  jiny  pohled poukazuje na literaturu coby produkt 
urc ite  konvence c i pozornosti, napr . jiste  knihy hleda me v konkre tní ch obchodech, 
esteticky  „poz itek z c etby“ zpravidla neoc eka va me napr . u receptu  nebo pra vnicky ch 
norem apod. Souc asne  lze r í ci, z e litera rní  dí lo pr edstavuje jisty  syste m, kdy prvky ve 
vs ech ru zny ch u rovní ch a pla nech jsou navza jem prova za ny a ve vza jemny ch vztazí ch, 
napr . titul ba sne  ve vztahu ke klí c ovy m te matu m a motivu m obsaz eny m v textu. 

Pokud jde o samotnou litera rní  ve du, ta je souborem ne kolika specia lní ch disciplí n, 
litera rní  teorie, litera rní  historie a litera rní  kritiky.  

Literární teorie – zkouma  hlavne  texty z oblasti kra sne  literatury, v litera rní ch dí lech 
hleda  obecne  za konitosti, ktere  se uplatn ují  pr i jejich vzniku (geneze) nebo v momente , 
kdy se sta vají  souc a stí  litera rní  komunikace (c tena r ske  zkus enosti - recepce). Litera rní  
teorie se zaby va  tí m, co je vs em litera rní m dí lu m spolec ne , jejich estetickou funkcí , 
znakovou funkcí  apod.  Jednou z c a stí  litera rní  teorie je take  tzv. poetika literatury, 
nauka o stavbe  a tvaru litera rní ho dí la. Litera rní  teorie da le zahrnuje ne ktere  specia lní  
ve dy, pr edevs í m genologii (teorie z a nru ), versologii (teorie vers e) nebo naratologii 
(teorie vypra ve ní ).  

Literární historie – c lení  litera rní  vy voj na pr ehledne  c asove  u seky a cha pe litera rní  
dí lo jako souc a st urc ite ho procesu nebo vy sledek urc ite ho diskursu (r ec i), ktera  se 
odehra va  v c ase. Disciplí na studuje jak jevy individua lní  (konkre tní  dí la, autor i), tak 
obecne  (litera rní  sme ry, ume lecke  styly, esteticke  proudy). Vy chozí m bodem je dany  
litera rní  text konkre tní ho autora (i v pr í pade  dí la anonymní ho), ktery  by va  zar azova n 
do litera rne historicke ho kontextu jeho osobní  tvorby a na sledne  take  do kontextu  
vys s í ch, do kontextu literatury na rodní , popr . kontextu literatury sve tove . Litera rní  
historie rovne z  zkouma  zpu soby dobove ho pr ijetí  dí la, dobova  ume lecka  me r í tka apod. 
Litera rní  historie pr edpokla da , z e struktura litera rní ho textu sice zu sta va  totoz na , 
ovs em samotne  dí lo se v pru be hu de jin me ní , dynamickou sloz kou je pr edevs í m to, jak 
by va  „c teno“ a pr ijí ma no v ru zny ch historicky ch období ch (c tena r i, kritiky, jiny mi ume lci 
apod.). Podmí nkou zkouma ní  litera rní  historie je tzv. bibliografie, tedy soupis 
dostupny ch litera rní ch pramenu . Du lez ity m pojmem oboru je take  tzv. periodizace c ili 
pr ehledne  c lene ní  litera rní ho vy voje na c asove  u seky, vycha zejí cí  z historicky ch milní ku , 
napr . c eska  literatura v dobe  pobe lohorske , c eska  literatura období  1945–1948 apod. 

Literární věda je 

vědecká 

disciplína, jejímž 

předmětem 

zkoumání je 

krásná literatura. 



16 
 

4 Literárněvědná bohemistika  
   

 

V souc asne  dobe  jsou ne kter í  badatele  (vycha zejí cí  z tzv. poststrukturalismu) 
k tradic ní m metoda m zkouma ní  litera rní  historie skeptic tí  a prosazují  pojem pluralita 
dějin, popr ení  univerza lne  platne ho vy kladu historicky ch uda lostí  jako takovy ch. Take  je 
v souc asnosti zpochybn ova na pr edstava, kdy v litera rní  historii jeden text navazuje a 
pu sobí  na jiny , ny brz  se zohledn uje komplexnost vztahu  mezi nimi. 

Literární kritika – je jaky msi prostr ední kem mezi litera rní m dí lem a zbytkem 
ver ejnosti (c tena r i, jiny mi autory, dals í mi kritiky atd.). Litera rní  kritika je zpu sobem 
litera rní  komunikace a vytva r í  specificke  komunikac ní  prostr edí , ne co, co lze nazy vat 
litera rní m z ivotem. Mohla se plne  rozví jet az  ve chví li, kdy byly da ny podmí nky pro její  
publikaci (vznik c asopisu , novin, almanachu , sborní ku ). Moderní  kritika vznika  v 18. 
století , a to nejen na stra nka ch tisku, ale i v salo nech, c ajovna ch, hospoda ch apod. Je 
dome nou nejen litera rní ch ve dcu , ale i publicistu , laiku  i samotny ch tvu rcu . Litera rní  
kritiku lze vní mat mezi dve ma krajní mi po ly: na jedne  strane  jako c iste  odbornou 
ve deckou c innost, vyuz í vají cí  ve deckou erudici a litera rne ve dne  metody. Na strane  
druhe  pak jako praxi a c innost ume leckou, ktera  pr edpokla da  intuici, ume lecky  instinkt 
a uz í va ní  ume lecky ch prostr edku ; obe  tyto krajní  polohy se pak mohou setka vat ve 
specificke m z a nru, litera rní m eseji. Litera rní  kritika je tak souc a stí  litera rní  ve dy jen 
c a stec ne . 

4.2 Výuka na SU 

Literární teorie je na SU vyuc ova na jak samostatne , tak v pr í buzny ch pr edme tech. 
Nejprve to je Úvod do studia literatury nasazeny  v zimní m semestru 1. roc ní ku a 
zame r eny  na za kladní  pojmy, na ne j navazuje v letní m semestru 1. roc ní ku Úvod do teorie 
literatury, ktery  seznamuje se za klady poetiky. Tento pr edme t je urc en pro studenty 
dvouoborove ho programu a kombinovane ho studia Č eske  literatury. Pro studenty 
prezenc ní  formy oboru Č eska  literatura se vyuc ují  v 1. roc ní ku Teorie literatury I/1 a I/2, 
ktere  oba se zame r ují  na ru zne  proble my poetiky. Studenti jednooborove  c eske  
literatury pak na sledne  absolvují  ve 2. roc ní ku Teorii literatury II/1 a Teorii literatury 
II/2, studenti dvouoborove ho studia a kombinovane  formy Č L pr edme t Teorie literatury 
1 a 2. Tyto pr edme ty se soustr edí  na litera rní  estetiku, teorii interpretace a pr í buzne  
proble my. Ve tr etí m roc ní ku na sleduje dvousemestra lní  pr edme t Myšlení o literatuře, 
ktery  seznamuje studenty s ru zny mi teoreticky mi koncepty a zpu soby reflexe literatury 
od antiky po souc asnost. Za kladní  pr edme ty pak dopln ují  vy be rove , napr . Čtení 
teoretických textů. V navazují cí m magisterske m studiu pak mají  sve  mí sto specializovane  
disciplí ny, napr . Naratologie v teorii a praxi. 

Literární historie je na SU vyuc ova na prostr ednictví m povinny ch disciplí n mapují cí ch 
jednotliva  období  c eske  literatury. V první m roc ní ku to je Starší česká literatura. V letní m 
semestru v 1. roc ní ku v prezenc ní m studiu a v 2. roc ní ku v kombinovane m studiu to je 
na sledne  Česká literatura 19. století. Druhy  roc ní k (pro kombinovane  studium tr etí ) pak 
obsahuje v obou semestrech Českou literaturu 1895-1945 1 a 2. V roc ní ku tr etí m 
v zimní m i letní m semestru probí ha  vy uka České literatury 1945-1989 1 a 2.  
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V navazují cí m magisterske m studiu v 2. roc . pak uzaví ra  tyto za kladní  pr edme ty Česká 
literatura po roce 1989 (v jednooborove m studiu). Navazují cí  studium se vrací  – po 
zí ska ní  hlubs í ch znalostí  teoreticky ch a historicky ch - ope t na zac a tek pr edme tem 
Repetitorium starší české literatury.  

V bakala r ske m programu vy uku c eske  literatury dopln ují  take  pr edme ty Světová 
literatura 1 a 2, v navazují cí m studiu doplne ne  o Vybrané kapitoly ze současné světové 
literatury. 

Povinne  disciplí ny jsou dopln ova ny r adou vy be rovy ch pr edme tu . 

S literární kritikou se studenti na SU setkají  jednak ve forme  vy kladove , v pr edme tu 
Dějiny literární kritiky (povinne  volitelne m), urc ene m pro studenty druhy ch a tr etí ch 
roc ní ku , jednak ve forme  prakticke , ve dvousemestra lní m kursu Literárněkritické 
praktikum 1 a 2, ktery  je povinny  pro studenty jednooborove  Č eske  literatury.  

 

4.3 Pomezní disciplíny, textologie 

Krome  hlavní ch litera rne ve dny ch disciplí n se be hem sve ho studia mu z ete sezna mit i 
ne ktery mi disciplí nami pomezní mi a specializovany mi. 

Komparatistika je litera rne ve dny  obor, ktery  srovna va  (lat. comparare = srovna vat) 
texty z ru zny ch na rodní ch literatur, c esky se nazy va  te z  srovna vací  litera rní  ve da, 
vyuz í va  postupu  litera rní  teorie i historie. Srovna ní  mu z e by t typologicke  (zkouma  
analogie, jevy na sobe  neza visle , ale podobne , napr . epos v literatura ch turkicky ch a 
germa nsky ch) nebo geneticke  (ota zky vlivu jedne  literatury na druhou, napr . rytí r sky  
epos v za padní  Evrope  a v c eske  str edove ke  literatur e). Oba tyto typy komparace spolu 
samozr ejme  u zce souvisí . Komparatistiku mu z ete studovat v navazují cí m magisterske m 
studiu v kursu Úvod do komparatistiky; urc itou kazuistiku ke komparatisticky m ota zka m 
nabí zí  i pr edme t Česko-polské literární vztahy. 

Sociologie literatury (te z  litera rní  sociologie) je pomezní  disciplí na, ktera  se zaby va  
spolec enskou dimenzí  literatury, pr edevs í m ota zkami produkce (vzniku litera rní ch 
textu  ze spolec ensky ch podmí nek) a recepce (pr ijetí  litera rní ch textu  spolec ností ). Pod 
pojem sociologie literatury se zahrnuje mnoz ství  ru zny ch, znac ne  odlis ny ch pr í stupu . 
Orientovat se v nich pomu z e pr edme t Sociologie literatury, nabí zeny  jako povinne  
volitelny  v navazují cí m magisterske m studiu. 

Psychologie literatury (te z  litera rní  psychologie) je pomezní  disciplí na, ktera  se zaby va  
obdobny mi ota zkami jako sociologie literatury, ale z hlediska psychiky jedince – ať jde o 
tvu rc í  proces u ba sní ka, nebo o vní ma ní  litera rní ho dí la c tena r em. Stejne  jako v pr í pade  
sociologie literatury jde o souhrnne  oznac ení  pro ru zne  pr í stupy, z nichz  nejvy znamne js í  
je psychoanaly za a empiricka  psychologie. 
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Textologie  (te z  textova  kritika) je disciplí na na pomezí  litera rní  ve dy a jazykove dy, 
ve nují cí  se textu, v prve  r ade  textu litera rní mu ume lecke mu (ale mu z e se ve novat 
jake mukoliv textu), zejme na zkoumají cí  jeho genezi, autorství , historii. Prima rní m cí lem 
textologie je rekonstrukce textove ho procesu a vy stupem textologicke  pra ce by va  
obvykle text pr ipraveny  k vyda ní . Pra ce textologa tedy sme r uje k vytvor ení  a vyda ní  
textu, ktere  bude spolehlive  a definitivní . Textolog tedy musí  shroma z dit vs echna 
relevantní  zne ní  textu (textove  prameny – rukopisy, c asopisecke  otisky, kniz ní  vyda ní , 
ale take  tr eba ru zne  na c rty, zlomky atd.) a na za klade  jejich porovna ní  rozhodnout, ktery  
text bude nada le vyda va n (tzv. vy chozí  text) a na sledne  jej r a dne  pr ipravit k vyda ní  
(opravit zr ejma  porus ení , pr izpu sobit souc asne mu pravopisu ad.) – takove  vyda ní  
potom oznac ujeme jako kritické (vzniklo totiz  na za klade  kritiky textu). Pouc ení  o 
textologii obsahuje pr edme t Základy ediční praxe, vyuc ovany  ve dvou semestrech ve 3. 
roc ní ku oboru Č eska  literatura. V navazují cí m magisterske m studiu na ne j navazuje 
jednosemestra lní  kurs Textologický seminář. 
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5 Vědecký život 

5.1 Vědecké instituce 

Bohemistiku lze na českých vysokých školách studovat v ra mci filologicky ch 
programu , a to jako jednooborovou nebo v kombinaci s druhy m oborem. Nejc aste js í  jsou 
kombinace s cizí mi jazyky (anglistika, germanistika, romanistika) nebo s historií , 
spolec ensky mi ve dami, filozofií , vy tvarny m ume ní m, ale take  s obecnou lingvistikou, 
translatologií  apod. Na SU jsou nejobvyklejs í mi kombinacemi pra ve  bohemistika 
s anglistikou c i historií . 

Pra ve  vysoke  s koly jsou take  du lez ity mi institucemi pe stují cí mi bohemistiku jako ve du. 
Katedry bohemistiky (nebo samostatne  katedry c eske ho jazyka a c eske  literatury) 
najdeme v souc asnosti na 10 univerzita ch (a 15 fakulta ch – nejc aste ji na fakulta ch 
filozoficky ch a pedagogicky ch). Vs echny tyto fakulty nabí zejí  studium bakala r ske  a 
magisterske  (ne ktere  pouze dvouoborove , ne ktere  i jednooborove ). Ne ktere  umoz n ují  
pokrac ovat i v doktorske m studiu, ktere  je jiz  zvla s ť pro jazykove dnou a litera rne ve dnou 
bohemistiku (napr . Filozoficka  fakulta Masarykovy univerzity a Univerzity Palacke ho). 

V ra mci za kladní ho vy zkumu hraje nejvy znamne js í  roli Akademie věd České 
republiky, ktera  prova dí  vy zkum v s iroke m spektru pr í rodní ch, technicky ch, 
humanitní ch a socia lní ch ve d a ktera  sdruz uje r adu ve decky ch u stavu . Pro obor 
bohemistika jsou klí c ova  pracovis te  U stav pro jazyk c esky  a U stav pro c eskou literaturu. 
 

Hlavní  c inností  Ústavu pro jazyk český je ve decky  vy zkum v oblasti c eske ho na rodní ho 
jazyka, jeho souc asne ho stavu a historicke ho vy voje a jeho vztahu k jiny m jazyku m, 
zejme na pokud jde o slovní  za sobu, gramatickou stavbu, slohovou diferenciaci a 
vy stavbu textu , da le v oblasti obecne  lingvistiky a didaktiky jazyku .  

U stav pro jazyk c esky . Letenska  4, 118 51, Praha 1. http://ujc.avcr.cz/ 

Ústav pro českou literaturu zajis ťuje za kladní  vy zkum c eske  literatury v jazykove m a 
teritoria lní m vymezení , od poc a tku  do souc asnosti. Pracovis te  se zame r uje na celou r adu 
litera rne ve dny ch disciplí n: litera rní  historii,  teorii literatury, vy zkum litera rní  kultury, 
litera rne ve dnou lexikografii (zpracova ní  litera rní ch slovní ku  a pr í ruc ek), editologii, 
textologii a bibliografii. 

U stav pro c eskou literaturu. Na Florenci 3/1420, 110 15, Praha 1. 
http://www.ucl.cas.cz/cs/ 

Du lez ity mi institucemi v oblasti litera rne ve dne  bohemistiky jsou take  literární archivy 
a muzea. O litera rní ch archivech bude r ec  posle ze. Muzea jsou nevy de lec ne  instituce, 
ktere  podle definice tzv. Mezina rodní  muzejní  rady slouz í  spolec nosti a její mu rozvoji. 
Jsou pr í stupna  ver ejnosti a zí ska vají , uchova vají , zkoumají , zprostr edkují  a vystavují  
hmotne  doklady o c love ku a jeho prostr edí  za u c elem studia, vzde la ní  i za bavy. 

Vědecký život 

v bohemistice se 

odbývá na půdě 

vědeckých 

institucí 

(univerzit, 

vědeckých 

ústavů, archivů, 

muzeí) a 

publikační 

činností 

v časopisech a 

knihách. 

http://ujc.avcr.cz/
http://www.ucl.cas.cz/cs/
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Podle sve ho zame r ení  a obsahu expozic a depozita r u  rozlis ujeme muzea na vs eobecna  
(na rodní , vlastive dna ) a specializovana  (v ra mci jednoho oboru). Pro obor bohemistiky 
jsou podstatna  specializovana  muzea literární.  

Památník národního písemnictví – vznikl v roce 1952 a je kulturní , muzejní , ve deckou 
a vzde la vací  institucí . Sí dlí  v prostora ch Strahovske ho kla s tera. Jeho cí lem je uchova vat, 
shromaz ďovat, evidovat a ver ejnosti zprostr edkovat sbí rky a doklady k vy voji literatury 
a kniz ní  kultury v c esky ch zemí ch a sbí rku ume lecky ch de l vy tvarne ho ume ní , a to od 18. 
století  az  do souc asnosti. Webova  stra nka: 
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz  

Slezské zemské muzeum – pu vodne  jako Gymnazijní  muzeum v Opave , bylo zaloz eno 
roku 1814 a je nejstars í m ver ejny m muzeem na u zemí  Č ech, Moravy a Slezska. Souc a stí  
je Srub Petra Bezruče na Ostravici a zejme na Památník Petra Bezruče v Opave . 
Slavnostne  byl otevr en v roce 1956 s cí lem muzejne  dokumentovat regiona lní  literaturu. 
Sta la  expozice je ve nova na z ivotu a dí lu Petra Bezruc e. Webova  stra nka: 
http://www.szm.cz/rubrika/33/expozicni-arealy/pamatnik-p-bezruce-opava.html  

Památník písemnictví na Moravě – vznikl v roce 2005 v area lu benediktinske ho 
opatství  v Rajhrade . Tvor í  souc a st Muzea Brne nska, odborne  pec uje o litera rní  c i 
pí semne  pama tky spjate  s moravsky m prostr edí m. Por a da  vy stavy, pec uje a tvor í  sbí rky 
a por a da  autorska  c tení  a besedy. Pr i pama tní ku take  existuje unika tní  benediktinska  
kla s terní  knihovna. Webove  stra nky: http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz  

Dals í  vybrana  litera rní  muzea 

Jiráskovo muzeum Hronov – pu sobí  pod Regiona lní m muzeem v Na chode . Bylo 
zaloz eno v roce 1908. V souc asne  dobe  se expozice nacha zí  v hronovske m Divadle Aloise 
Jira ska. Souc a stí  muzea je take  rodny  domek Aloise Jira ska v Hronove . Krome  expozice 
Aloise Jira ska zde najdeme take  vy stavy vztahují cí  se k vy znamny m roda ku m kraje, 
Egonu Hostovske mu nebo Josefu Č apkovi. Webove  stra nky: 
http://rmn.wz.cz/Jiraskovo-muzeum-Hronov.html  

Literární památník Vysočiny – byl zr í zen v roce 2002 v Tasove . Expozice je ve nova na 
v první  c a sti tasovske mu roda kovi Jakubu Demlovi, umí ste ny jsou zde Demlovy knihy a 
drobne  propagac ní  tisky. Ve druhe  c a sti se vy stavy ve nují  take  jiny m autoru m spojeny m 
s Vysoc inou nebo konkre tne  s Tasovem (Frantis ek Bí lek, Marie Rosa Junova  ad.). 
Webove  stra nky:  http://tasov-tr.cz/literarni-pamatnik-vysociny/d-17290/p1=317  

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově – bylo zaloz eno v roce 1908. Zahrnuje 
ne kolik expozic, vedle historie Pacovska je to pr edevs í m z ivot a dí lo nejvy znamne js í ho 
roda ka Pacova Antoní na Sovy. Webova  stra nka: 
http://www.zamekpacov.cz/cs/s/mestske-muzeum-antonina-sovy-v-pacove  

 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
http://www.szm.cz/rubrika/33/expozicni-arealy/pamatnik-p-bezruce-opava.html
http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/
http://rmn.wz.cz/Jiraskovo-muzeum-Hronov.html
http://tasov-tr.cz/literarni-pamatnik-vysociny/d-17290/p1=317
http://www.zamekpacov.cz/cs/s/mestske-muzeum-antonina-sovy-v-pacove
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Muzeum Boženy Němcové – bylo zaloz eno v roce 1902 a nacha zí  se v Č eske  Skalici. 
Obsahuje tr i expozice: v hlavní  c a sti je prezentova n z ivot a tvorba Boz eny Ne mcove , 
druha  c a st je instalova na v Barunc ine  s kole a tr etí  c a st tvor í  nauc nou stezku v Babic c ine  
u dolí . Webova  stra nka: http://www.muzeumbn.cz/  

Muzeum bratří Čapků – nacha zí  se v Maly ch Svaton ovicí ch a bylo zaloz eno v roce 1946. 
Muzeum tvor í  dve  samostatne  expozice ve novane  Karlovi (publikac ní  c innost, 
dokumenty, rodinne  fotografie, uka zky rukopisu  ad.) a Josefovi (soubor dvaceti 
olejomaleb od kubisticke ho az  do za ve rec ne ho období , kresby a grafika). Webove  
stra nky: http://www.malesvatonovice.cz/muzeum/. Č apkovskou expozici naleznete te z  
v Památníku Karla Čapka na Strži (u Stare  Huti v okr. Pr í bram). Web: 
http://www.capek-karel-pamatnik.cz/ 

Muzeum Otokara Březiny – muzeum vzniklo v Jarome r icí ch nad Rokytnou jiz  ne kolik 
let po ba sní kove  smrti, ale plne  obnovy se doc kalo az  v roce 1993. V Jarome r icí ch ba sní k 
od roku 1901 zasta val uc itelske  mí sto a z il az  do sve  smrti v roce 1929. Expozice muzea 
tvor í  ba sní ku v byt s pu vodní m vybavení m a knihovna pro studijní  u c ely. Webova  
stra nka: http://www.otokarbrezina.cz/content/view/2/17/  

 

5.2 Bohemistika v zahraničí, Erasmus+ 

Tr ebaz e by se mohlo zda t, z e bohemistika je va za na vy hradne  na studium v Č R, obor se 
pe stuje i na r ade  zahranic ní ch univerzit, ve ts inou na katedra ch slavistiky. I pro studenty 
bohemistiky existují  tedy zahranic ní  sta z e na ru zny ch zahranic ní ch univerzita ch. 
Zahranic ní  sta z  pr edstavuje nepochybne  neocenitelnou zkus enost, a to i pro studenty 
bohemisticky ch oboru . Nejvy znamne js í m programem, ktery  se zame r uje na evropskou 
spolupra ci v oblasti univerzitní ho vzde la va ní , je Erasmus+. V souc asne  dobe  je do tohoto 
programu zapojena ve ts ina ver ejny ch vysoky ch s kol. 

Seznam zahranic ní ch center bohemistiky je vy be rovy  a obsahuje tradic ní  zahranic ní  
evropska  pracovis te . 

Bulharsko 

Sofijski Universitet Sv. Kliment Ochridski, Fakultet po slavjanski filologii. 
https://www.uni-
sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_slavic_studies/structures 

Chorvatsko 

Sveuc ilis te u Zagrebu, Filozofski fakultet, Katedra za c es ki jezik i knjiz evnost 
http://www.ffzg.unizg.hr/zslav/ 

Německo 

http://www.muzeumbn.cz/
http://www.malesvatonovice.cz/muzeum/
http://www.capek-karel-pamatnik.cz/
http://www.otokarbrezina.cz/content/view/2/17/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_slavic_studies/structures
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_slavic_studies/structures
http://www.ffzg.unizg.hr/zslav/
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Friedrich-Schiller-Universita t Jena, Institut fu r Slavistik. http://www.slawistik.uni-
jena.de/index.php/home.html 

Čhristian-Albrechts-Universita t zu Kiel, Philosophische Fakulta t, Institut fu r Slavistik. 
http://www.slavistik.uni-kiel.de/cs 

Universita t Leipzig, Institut fu r Slavistik. http://slavistik.philol.uni-leipzig.de/ 

Universita t Regensburg, Philosophische Fakulta t IV, Institut fu r Slavistik. 
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/slavistik/ 

Rakousko 

Universita t Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakulta t, Institut fu r Slawistik. 
http://slawistik.univie.ac.at/ 

Velká Británie 

University of Oxford, Faculty of Medieval and Modern Languages and Literature. 
http://www.mod-langs.ox.ac.uk/czech 

University Čollege London, School of Slavonic & East European Studies. 
https://www.ucl.ac.uk/ssees  

University of Glasgow, School of Slavonic, Čentral and East European Studies. 
http://www.gla.ac.uk/subjects/cees/ 

 

Bilaterální smlouvy pro Erasmus Ústavu bohemistiky a knihovnictví  (pro 
studenty bohemistiky) 

Polsko 

Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki. 
http://www.slawistyka.uni.opole.pl/shownews.php?lang=pl&m=1 

Uniwersytet Wroclawski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowian skiej 
http://www.ifs.uni.wroc.pl/filologia-czeska 

Slovensko 

Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici, Filozoficka  fakulta, Katedra slovansky ch 
jazykov. http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/ 

Litva 

Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas  http://www.flf.vu.lt/ 

Německo 

http://www.slawistik.uni-jena.de/index.php/home.html
http://www.slawistik.uni-jena.de/index.php/home.html
http://www.slavistik.uni-kiel.de/cs
http://slavistik.philol.uni-leipzig.de/
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/slavistik/
http://slawistik.univie.ac.at/
http://www.mod-langs.ox.ac.uk/czech
https://www.ucl.ac.uk/ssees
http://www.gla.ac.uk/subjects/cees/
http://www.slawistyka.uni.opole.pl/shownews.php?lang=pl&m=1
http://www.ifs.uni.wroc.pl/filologia-czeska
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/
http://www.flf.vu.lt/
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Ruprecht-Karls-Universita t Heidelberg, Neuphilologische Fakulta t, Slavisches Institut 
http://www.slav.uni-heidelberg.de/ 

Georg-August-Universita t Go ttingen, Philosophische Fakulta t, Seminar fu r Slavische 
Filologie. http://www.uni-goettingen.de/de/50802.html 

Studijní ch sta z í  v ra mci programu Erasmus+, obvykle v rozsahu jednoho semestru, se 
obvykle zu c astn ují  studenti druhe ho a vys s í ch roc ní ku . U stav bohemistiky a knihovnictví  
umoz n uje be hem pobytu v zahranic í  za roven  soube z ne  distanc ní  formou plnit studijní  
povinnosti na domovske m pracovis ti (po domluve  s konkre tní m vyuc ují cí m). 

5. 3 Vědecké časopisy 

Du lez ity m me diem ve decke ho provozu ve vs ech ve dní ch oborech, a tedy take  
v bohemistice, jsou odborne  c asopisy. Ty pr ina s ejí  nejen pu vodní  odborne  pra ce, ale 
take  recenze, ru zne  zpra vy z odborne ho z ivota (o konferencí ch, vy znamny ch uda lostech 
ve ve decke  komunite , z ivotní ch jubileí ch pr ední ch odborní ku  apod.). Pr ehled o 
oborove m de ní  je dobre  udrz ovat aspon  sledova ní m nejvy znamne js í ch c asopisu , ktere  
zpravidla odebí rají  ve decke  a univerzitní  knihovny – aktua lní  c í sla by vají  vyloz ena 
v pu jc ovne  k pr í me mu nahle dnutí . 

Mnoho c asopisu  dnes nabí zí  – zpravidla zdarma – pr í stup ke stars í m (a ne kdy i 
aktua lní m) c í slu m pr es internet. 

Vedle odborny ch knih patr í  c asopisy k hlavní m zdroju m odborny ch informací  take  pro 
studentske  pra ce – v mnoz ství  c la nku  na ru zna  te mata se orientujeme pomocí  
bibliografií  – viz pr í slus nou kapitolu. 

Významné bohemistické časopisy 

NAŠE ŘEČ. Č asopis je ve nova n c es tine , zejme na její m aktua lní m proble mu m (jazykove  
kultur e, souc asne mu stavu jazyka aj.); krome  odborny ch c la nku  zver ejn uje ve velke  mí r e 
ru zne  zpra vy z oboru, vy be r z rad jazykove  poradny apod. Vycha zí  od roku 1916, vyda va  
jej U stav pro jazyk c esky  Akademie ve d Č R. Obsahy jednotlivy ch c í sel a kompletní  zne ní  
c la nku  stars í ch roc ní ku  (do roku 2009) lze nají t na stra nce http://nase-rec.ujc.cas.cz/. 
Vycha zí  5x roc ne . 

SLOVO A SLOVESNOST. Č asopis zaloz eny  roku 1935 Praz sky m lingvisticky m krouz kem 
jako c asopis pro vy zkum jazyka a literatury (srov. na zev) je dnes c asopisem vy luc ne  
jazykove dny m – na rozdí l od Naší řeči odborne  na roc ne js í m, soustr ede ny m take  na 
ota zky teorie jazyka apod. Vyda va  jej U stav pro jazyk c esky  AVČ R 4x roc ne . Obsahy 
jednotlivy ch c í sel a archiv kompletní ch textu  stars í ch roc ní ku  (do r. 2003) lze nají t na 
stra nce http://sas.ujc.cas.cz/. 

ČESKÁ LITERATURA. Č asopis ve novany  de jina m c eske  literatury a litera rní  teorii, 
zaloz eny  r. 1953. Vyda va  6x roc ne  U stav pro c eskou literaturu AVČ R. Plne  texty stars í ch 
roc ní ku  lze nají t na stra nce http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ČesLit (roc ní ky 

http://www.slav.uni-heidelberg.de/
http://www.uni-goettingen.de/de/50802.html
http://nase-rec.ujc.cas.cz/
http://sas.ujc.cas.cz/
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit
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1953-1989, 1993-1998), pro nove js í  roc ní ky pak 
http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects/Čzech_Literature/ (zatí m jen 2005; nove js í  roc ní ky 
pouze obsahy). 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Č asopis zaby vají cí  se pr edevs í m problematikou c es tiny a 
c eske  literatury ve s kole, ale i aktua lní mi proble my oboru. Vycha zí  od roku 1959. 
V souc asnosti vyda va  c asopis SPN, a.s., 5x roc ne  (od za r í  do c ervna). 

ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII. Vycha zí  od roku 1911, jeho zame r ení  a vydavatele  se 
me nili. V souc asnosti je c asopis zame r en na kontrastivní  lingvistiku c es tiny a vyda va  jej 
Filozoficka  fakulta Univerzity Karlovy. Od roku 2015 je volne  dostupny  v rez imu Open 
Access na stra nka ch http://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/. 

SVĚT LITERATURY. Č asopis vyda vany  FF UK, ve novany  pr edevs í m sve tove  literatur e, 
vycha zí  od roku 1991. Od roku 2015 volne  dostupny  v rez imu Open Access na stra nka ch 
http://svetliteratury.ff.cuni.cz/. 

NOVÁ ČEŠTINA DOMA & VE SVĚTĚ. Č asopis ve novany  c es tine  vyda va  FF UK, pod tí mto 
na zvem od roku 2012 pouze elektronicky (navazuje na pu vodní  Češtinu doma a ve světě). 
Vycha zí  2x roc ne . 

SLOVO & SMYSL. Č asopis zame r eny  na de jiny c eske  literatury v mezioborove m kontextu. 
Vycha zí  od roku 2004, periodicita je prome nliva . Stars í  c í sla (do r. 2013) jsou kompletne  
dostupna  na adrese http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/. Od roku 2015 vycha zí  c asopis 
v rez imu volne ho pr í stupu (Open Access) – viz stra nky http://wordandsense.ff.cuni.cz/. 

BOHEMICA LITTERARIA. Č asopis vyda vany  Filozofickou univerzitou Masarykovy 
univerzity ve novany  c eske  literatur e. Vycha zejí  2 c í sla roc ne . Pod tí mto na zvem vycha zí  
od roku 2009, ale navazuje na dlouhou tradici Sborníku prací FF BU – řady literárněvědné 
bohemistické (V) a literárněvědné (D) – od roku 1954. Vs echna c í sla od roku 1954 jsou 
volne  k dispozici na adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/102862. 

BOHEMICA OLOMUCENSIA. Bohemisticky  c asopis – ve ts inou str í dave  s c í sly 
jazykove dny mi a litera rne ve dny mi – vyda vany  od roku 2009 Filozofickou fakultou 
Univerzity Palacke ho. Vycha zí  4x roc ne . Stars í  c í sla (2009-2013) jsou volne  k dispozici 
na adrese: https://www.kb.upol.cz/cs/bohemica/archiv.html. 

BOHEMISTYKA. Jediny  zahranic ní  c iste  bohemisticky  c asopis, vyda vany  na Univerzite  
Adama Mickiewicze v Poznani (Polsko), tiskne c la nky pr edevs í m v c es tine  a pols tine  o 
c eske m jazyce a literatur e. Vycha zí  4x roc ne . Vs echny texty jsou volne  dostupne  na 
adrese http://www.bohemistyka.pl/. 

Krome  c asopisu  pr í mo zame r eny ch na bohemistiku lze ví ce c i me ne  bohemisticke  texty 
nale zt take  v c asopisech slavisticky ch, zejme na te ch zahranic ní ch (nejvy znamne js í  
anglicky vyda vany  slavisticky  c asopis je SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW; 
v ne mecke m prostr edí  ZEITSCHRIFT FÜR SLAWISTIK nebo WIENER SLAVISTISCHES 

JAHRBUCH). 

http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects/Czech_Literature/
http://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/
http://svetliteratury.ff.cuni.cz/
http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/
http://wordandsense.ff.cuni.cz/
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/102862
https://www.kb.upol.cz/cs/bohemica/archiv.html
http://www.bohemistyka.pl/
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Pr í spe vky k regiona lní  litera rní  historii a k dialektologii, popr . pr í buzny m oblastem, lze 
nale zt ve vlastive dny ch c asopisech nebo regiona lní ch historicky ch c asopisech. V regionu 
Slezska a severní  Moravy jsou to pr edevs í m c asopisy TĚŠÍNSKO, ČASOPIS SLEZSKÉHO 

ZEMSKÉHO MUZEA nebo SLEZSKÝ SBORNÍK. 

Žánry ve vědeckých časopisech 

Ve ve decky ch c asopisech se setka me pr edevs í m s te mito z a nry: 

Studie. Ve ts inou obsa hlejs í  text, zame r uje se na jeden odborny  proble m; pr ina s í  nove  
poznatky nebo nove  interpretace zna my ch faktu ; obsahuje bibliograficke  odkazy na 
odbornou literaturu a prameny. 

Recenze. Jedna  se o informaci o odborne  publikaci s její m rozborem a hodnocení m, by va  
krats í ho rozsahu, neobsahuje ve ts inou bibliograficke  odkazy. 

Zpráva. Drobny  text informují cí  o publikaci, uda losti apod.; na rozdí l od recenze 
neanalyzuje a nehodnotí . 

Polemika. Č la nek nesouhlasne  reagují cí  na jiny  odborny  text, mu z e mí t i charakter 
studie, ale ve ts inou by va  struc ne js í . Du raz je kladen na pr esve dc ovací  (persvazivní ) 
funkci textu. 

Nekrolog. Informace o u mrtí  vy znamne  ve decke  osobnosti se zhodnocení m její ho dí la. 

Edice. Ve decke  (kriticke ) vyda ní  cizí ch textu  – ve ts inou v c asopisech vycha zejí  edice 
korespondence.  

5.4 Vědecké publikace 

Je charakteristicke  pro humanitní  ve dy, z e ve decka  diskuse se zde nevede pouze 
v c asopisech, ale ve velke  mí r e ve forme  publikací  kniz ní ch. Ve ts inou takove to odborne  
knihy nazy va me monografie nebo sborní ky – k vymezení  viz kapitolu 6.2. 

Jak poznat v dobe  publikac ní  i vydavatelske  svobody (a nadprodukce), ktera  publikace 
je skutec ne  odborna , hodnotna , hodna  du ve ry a pouz ití  ke studiu c i pr í prave  semina rní  
pra ce? 

Existují  dve  du lez ita  vodí tka:  

1. Vs echny odborne  publikace by me ly projí t tzv. recenzní m r í zení m – to znamena , 
z e by knihu me li k vyda ní  doporuc it svy m posudkem neza vislí  odborní ci 
(recenzenti, lektor i). Ti by vají  – vc etne  svy ch titulu  – uvedeni v tzv. autorske  
tira z i, tj. na rubu titulní ho listu. 

2. Odborne  publikace vycha zejí  obvykle v nakladatelství ch, ktera  se pr í mo na 
takovouto produkci pr í mo specializují .  Jsou to samozr ejme  nakladatelství  
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jednotlivy ch univerzit c i fakult (takove  ma  i Slezska  univerzita) a ne ktera  dals í  – 
zde pr ina s í me pr ehled te ch nejdu lez ite js í ch: 

ACADEMIA – nakladatelství  vzniklo v roce 1953 pu vodne  jako nakladatelství  
Č eskoslovenske  Akademie ve d. Na zev Academia nese od roku 1966. V souc asne  dobe  
zaují ma  Academia svou edic ní  c inností  a pestrostí  svy ch edic ní ch r ad pr ední  mí sto mezi 
tuzemsky mi odborny mi nakladatelství mi. V edic ní m programu se zame r uje na vyda va ní  
publikací  ze vs ech ve dní ch oboru , ale neopomí jí  ani popula rne  nauc nou literaturu, 
literaturu faktu, encyklopedie, slovní ky, jazykove  uc ebnice, pr í ruc ky a vysokos kolske  
uc ebnice a take  beletrii. 

AKROPOLIS – nakladatelství  bylo zaloz eno v roce 1990 jako soukrome  nakladatelství  
Jir í ho Toma s e. Podí lelo se na vyda va ní  sebrany ch spisu  Egona Hostovske ho, Jaroslava 
Seiferta. V souc asnosti vynika  napr . edic ní  r adou Skryta  moderna, kde jsou publikova ny 
litera rne ve dne  studie a edice avantgardní  kultury (Almanach na rok 1914, Revoluční 
sborník Devětsil atd.). 

HOST – nakladatelství  vznikle  pr i stejnojmenne m c asopise, ktere  se soustr eďuje 
pr edevs í m na vyda va ní  litera rne ve dny ch monografií , v edicí ch Teoreticka  knihovna 
(napr . Jonathan Čuller), Strukturalisticka  knihovna (napr . pra ce Jana Mukar ovske ho), 
Studium (Čatalano: Rudá záře nad literaturou) ad. Nakladatelství  se soustr eďuje take  na 
edic ní  r adu Tva r e c eske  literatury (monografie o Fuksovi atd.). V souc asne  dobe  v tomto 
nakladatelství  take  vycha zí  reprezentativní  Č eska  kniz nice. 

KAROLINUM – nakladatelství  Univerzity Karlovy, ktere  bylo zaloz eno v roce 1990. 
Zame r uje se na vyda va ní  uc ební ch textu , ve decky ch monografií , odborny ch c asopisu  a 
ve decky ch sborní ku  vs ech oboru  univerzity. Z oboru litera rní ch ve d je v Karlinu 
vyda va na mezioborova  edice Limes (Wolfgang Iser, Umberto Eco aj.). 

NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY – vzniklo v roce 1991. Specializuje se mj. knihy z oboru  
historie, socia lní ch a pr í rodní ch ve d a lingvistiky (Encyklopedický slovník češtiny, 
jazykove dne  slovní ky, pr í ruc ky, mluvnice). Nakladatelství  produkuje take  vyda va ní  
historicke ho c asopisu De jiny a souc asnost.  

TORST – nakladatelství  vzniklo v roce 1990 a r adí  se k nevyprofilovane js í m 
nakladatelsky m domu m. Krome  spisu  c esky ch autoru  (Richard Weiner, Va clav Havel 
ad.) publikuje take  memoa rovou literaturu (Jan Za brana, Ivan Divis  aj.), eseje a 
publicistiku a take  Malou r adu kriticke ho mys lení  (Zdene k Koz mí n, Jir í  Opelí k ad.), ale 
rovne z  i r adu publikací  z litera rní  ve dy (Daniela Hodrova , M. Č. Putna aj.). 

5.5 Literární život 

V oblasti litera rne ve dne  bohemistiky je podstatne  sledovat nejen ve decky  z ivot oboru, 
ale take  tzv. „z ivou literaturu“, aktua lní  litera rní  de ní . Jední m z podstatny ch prvku  
litera rní  komunikace jsou litera rní , potaz mo kulturní  c asopisy. Ty se sice dlouha  le ta 
poty kají  s chronicky m podfinancova ní m, nicme ne  r ada z nich vycha zí  i pr es tyto obtí z e 
jiz  r adu let. V c asopisech najdeme napr . rozhovory s mlady mi i jiz  zavedeny mi autory, 
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reporta z e z kulturní ch a litera rní ch festivalu , sloupky a diskuse nad aktua lní mi te maty, 
informace o kniha ch i uda lostech s nimi souvisejí cí ch. Jednou z pr ední ch rubrik jsou 
v litera rní ch c asopisech take  recenze a kritiky na souc asne  tituly. V ne ktery ch z nich lze 
nale zt i odborne  c la nky. 

R ada z c asopisu  jiz  nabí zí  (ne kdy zdarma) pr í stup do sve ho archivu a tí m pa dem i 
pr í stup k textu m ze stars í ch c í sel.  

Pr ehled litera rní ch (c i obecne  kulturní ch) c asopisu : 

A2 / ÁDVOJKA. Ty dení k pro kulturu a literaturu. Vznikla 2005, do roku 2008 vycha zela 
A2 jako ty dení k. Nyní  neza visly  kriticky  c trna ctidení k, ktery  pojedna va  o kultur e, ovs em 
v co nejs irs í m pojetí , tedy vc etne  spolec enske ho de ní  a politiky. Vycha zí  kaz dou druhou 
str edu. Svy m obsahem i pr í stupem se A2 snaz í  vytva r et alternativu k hlavní mu proudu. 
Webove  stra nky http://www.advojka.cz/ 

ALUZE. Č asopis pro literaturu, filosofii a ume ní . Periodicita: tr ikra t roc ne . V letech 1996 
az  2006 revue vycha zela v tis te ne  podobe , od roku 2007 do roku 2015 pouze 
elektronicky, nyní  ope t v tis te ne  podobe . Č asopis ma  u zkou vazbu na Univerzitu 
Palacke ho v Olomouci, odkud se rekrutují  take  mnozí  jeho pr ispe vatele . Webove  
stra nky: http://aluze.cz/ 

ANALOGON. Revue s podtitulem Surrealismus, psychoanaly za, antropologie a pr í buzne  
ve dy. Vycha zí  3 c í sla roc ne . V roce 1969 vys lo pouze jedno c í slo. Č í slo 2 vys lo ope t po 20 
letech v roce 1990. Č asopis navazuje na tradici c eske ho avantgardní ho mys lení  a kriticky 
je pr ehodnocuje. Na vyda va ní  se podí lí  Skupina c esko-slovensky ch surrealistu . Č asopis 
prosazuje surrealismus jako filozoficky  na zor zdu razn ují cí  obnovu imaginace. Webove  
stra nky http://www.analogon.cz/ 

BABYLON. Studentsky  list pro seniory. Byl zaloz en studenty FF UK, vyda va  jej Studentsky  
spolek Babylon, jeho vu dc í  osobností  je spisovatel a ba sní k Petr Placa k. List vycha zí  
v tis te ne  i elektronicke  podobe  od roku 1992 a zame r uje se na propojova ní  literatury a 
aktua lní ch politicky ch i kulturní ch te mat. Jeho pr ispe vatele  vycha zejí  mj. z kulturní ho 
undergroundu a samizdatu pr ed rokem 1989. Webove  stra nky: http://ibabylon.cz/ 

HOST. Me sí c ní k pro a literaturu a c tena r e. Č asopis, vyda va n v 10 c í slech roc ne , navazuje 
na tradici prvorepublikovou revui Host (1921-1929) a take  na brne nsky  Host do domu 
(1954-1970). Byl obnoven samizdatove  v roce 1985, pr ed rokem 1989 vys la 4 c í sla. 
Souc asny  c asopis pr ina s í  reporta z e, rozhovory ty kají cí  se c eske  literatury, ale velky  
prostor ve nuje take  sve tove  literatur e. Webove  stra nky: http://casopis.hostbrno.cz/ Od 
roku 1990 pr i c asopisu existuje stejnojmenne  nakladatelství . 

KONTEXTY. Č asopis o kultur e a spolec nosti. Vznikl v roce 2009, vycha zí  s estkra t roc ne . 
Je vyda va n pr i nakladatelství  Čentrum demokracie a kultury a navazuje na zanikle  
brne nske  konzervativne  lade ne  c asopisy jako Revue Proglas nebo Str ední  Evropa. 
Č asopis tiskne pr í spe vky z oblasti literatury, ale take  kultury, politologie, filosofie a 
teologie. Webove  stra nky: http://www.cdk.cz/casopisy/kontexty 

http://www.advojka.cz/
http://aluze.cz/
http://www.analogon.cz/
http://ibabylon.cz/
http://casopis.hostbrno.cz/
http://www.cdk.cz/casopisy/kontexty


28 
 

5 Vědecký život  
   

 

LABYRINT / REVUE LABYRINT. Č asopis pro souc asnou sve tovou i c eskou kulturu, 
literaturu a ume ní . Byl zaloz en v roce 1991 a za hy vzniklo pr i c asopisu take  
nakladatelství . Od roku 1997 vycha zí  kaz doroc ne  jedno dvojc í slo se s iroce vymezeny mi 
te maty (erotika, dekadence, DIY, kultura velkome st ad.). Revue obsahuje take  barevnou 
obrazovou pr í lohu a zame r uje se hlavne  na pu vodní  pr í spe vky ze souc asne  sve tove  i 
tuzemske  literatury a ume ní . Webove  stra nky: http://www.labyrint.net/cisla 

LITERÁRNÍ NOVINY. Me sí c ní k ve nují cí  se vztahu literatury, kultury a politiky. Č asopis 
navazuje na tradici pr edva lec ny ch Litera rní ch novin vyda vany ch od roku 1927 a 
pokrac ují cí  s mocensky vynuceny mi pr esta vkami a redakc ní mi prome nami az  do roku 
1967. Periodikum hra lo v 60. letech vy znamnou roli ve vs eobecne  spolec enske  
atmosfe r e. Souc asny  c asopis, obnoveny  v roce 1990, pr ina s í  jak pu vodní  beletristicke  
pr í spe vky, tak texty ze soudobe  politologie nebo z urnalistiky. Webove  stra nky: 
http://www.literarky.cz/index.php 

PLAV. Me sí c ní k pro sve tovou literaturu. Je vyda va n od roku 2005. Pr í spe vky mapují  
literaturu napr í c  zeme mi i kontinenty. Kaz de  c í slo je tematicky zame r eno (napr . 
katala nska  literatura, africka  detektivka, ale i te ma sebevraz dy, mystifikace apod.), revue 
se svy m zame r ení m u zce vztahuje take  k translatologii, pr í spe vky jsou c asto 
pr edstavova ny bilingvne  nebo jeden text by va  uveden v ne kolika pr ekladech souc asne . 
Webove  stra nky: http://www.svetovka.cz/ 

PROTIMLUV. Revue pro kulturu. Vycha zí  ve dvou dvojc í slech roc ne . Vznikla v roce 2002 
a je vyda va na v Ostrave . Zame r uje se na propojova ní  rozmanity ch oboru , od soudobe  
literatury, pr es vy tvarne  ume ní  az  po c la nky o experimenta lní  i klasicke  hudbe . V roce 
2006 bylo pr i c asopise zaloz eno stejnojmenne  nakladatelství . Od roku 2007 revue 
por a da  take  kaz doroc ne  litera rní  festival ProtimluvFest. Webove  stra nky: 
http://protimluv.net/rubrika/revue/ 

PSÍ VÍNO. Č asopis pro souc asnou poezii. Od roku 1997 byl vyda va n nejprve ve Zlí ne , od 
roku 2006 vycha zí  c tvrtletne  v Praze. Soustr eďuje se na publikova ní  doma cí ch 
i zahranic ní ch ba snicky ch textu  a jejich reflexi v s irs í ch kulturní ch souvislostech. Da va  
prostor nejmlads í  ba snicke  generaci a pr edstavuje netradic ní  tvu rc í  hranic ní  formy 
(litera rní  experiment, digita lní  literatura aj.). Webove  stra nky: http://www.psivino.cz/ 

REVOLVER REVUE. Č asopis pro literaturu a vy tvarne  ume ní . Vznikl v roce 1985, zprvu 
pod na zvem Jednou nohou. Formovala se kolem ne j tzv. nejmlads í  undergroundova  
generace. Je vyda va n ve dvou az  tr ech ses itech roc ne . Zaby va  se autory, kter í  dobrovolne  
zaují mají  mí sto na kulturní  periferii. Krome  literatury pr ina s í  pr í spe vky ty kají cí  se 
vy tvarne ho ume ní  a fotografie. V letech 1995-2004 pr i c asopisu vycha zela specia lní  
Kriticka  pr í loha Revolver Revue obsahují cí  pouze kriticke  texty. Webove  stra nky: 
http://www.revolverrevue.cz/revolver-revue 

SOUVISLOSTI. Revue pro kr esťanskou kulturu. Vznikla v roce 1990 a vycha zí  c tyr ikra t 
roc ne . Č asopis je spojen s autory mlads í  a str ední  kr esťanske  generace a tiskne hlavne  
eseje a studie, pr ina s í  ale take  beletrii a dokumenty. Jednotliva  c í sla revue se pravidelne  
soustr eďují  na tematicke  bloky z literatury c eske  i sve tove  (napr . Dante, „Kauza 

http://www.labyrint.net/cisla
http://www.literarky.cz/index.php
http://www.svetovka.cz/
http://protimluv.net/rubrika/revue/
http://www.psivino.cz/
http://www.revolverrevue.cz/revolver-revue
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Kundera“ rok pote , Hleda ní  Polska ad.). Webove  stra nky: 
http://souvislosti.cz/index.php 

TEXTY. Litera rní  c asopis vyda vany  zpravidla c tvrtletne . Vycha zí  od roku 1996 ve Vsetí ne . 
Obsahuje pro zu, poezii, recenze, rozhovory, dr í ve take  komiks. Č asopis je specificky  
svy m u zky m forma tem. Interval vyda va ní  se vztahuje ke c tyr em roc ní m období m, coz  
podporuje i provedení  c asopisu, kdy se str í dají  zelena , c ervena , hne da  a modra  barva. 
Webove  stra nky: http://casopis-texty.cz/ 

TVAR. Obty dení k z ive  literatury. Vznikl v roce 1990, od roku 1994 je vyda va n jako 
c trna ctidení k. Zpoc a tku se c asopis ve noval pr eva z ne  autoru m a te matu m pr ed rokem 
1989 proskribovany m. Od roku 1994 je souc a stí  c asopisu i pr í loha TVARy ve novana  
beletristicky m textu m mens í ho rozsahu. List tiskne pu vodní  c eskou litera rní  ve du, 
kritiku i publicistiku (rozhovory, fejetony, sloupky, eseje). Snaz í  se o mezioborove  
pr esahy (literatura a filosofie, archivnictví , historie aj.). Webove  stra nky: http://itvar.cz/ 

WELES. Litera rní  revue. Vznikla v roce 1996, pu vodne  vyda vana  ve Vendryni u Tr ince 
„Wendryn skou litera rne -estetickou spolec ností “. Od roku 2001 vycha zí  v Brne . Zejme na 
v poc a tcí ch revue, ktera  vycha zí  dvakra t az  tr ikra t roc ne , byla preferova na poezie, nyní  
jsou oba z a nry zastoupeny pome rne , texty v c asopisu jsou c asto vy tvarne  doprova zeny. 
Od poc a tku bylo pr i revui zr í zeno stejnojmenne  nakladatelství . Webove  stra nky: 
http://www.weles.cz/ 

 

http://souvislosti.cz/index.php
http://casopis-texty.cz/
http://itvar.cz/
http://www.weles.cz/


30 
 

6 Informační zdroje v bohemistice  
   

 

6 Informační zdroje v bohemistice 

6.1 Primární a sekundární literatura (prameny a literatura) 

Pr í prava refera tu, pí semne  semina rní  pra ce a za ve rec ne  bakala r ske  c i diplomove  pra ce 
spoc í va  pr edevs í m ve studiu, zpracova ní  a zhodnocení  relevantní ch informačních zdrojů, 
jak by r ekli nas i kolegove  knihovní ci, v pr í pade  bohemistiky pu jde v naproste  pr evaze o 
ume lecke  texty a odborne  knihy. Kaz dou knihu, kterou pouz ijete pr i pr í prave  jake koli 
odborne  pí semne  pra ce (i kdyz  jde o pra ci s kolní , ktera  nebude publikova na!) i u stní ho 
refera tu, jste povinni uve st jako pouz ity  zdroj. Platí  to samozr ejme  v pr í pade , kdy pr esne  
citujete její  u ryvky, ale stejne  tak tehdy, kdyz  parafra zujete obsah nebo se jen volne  
inspirujete u vahami a mys lenkami, jez  kniha c i c la nek obsahují . V u vodu do studia 
literatury se sezna mí te se za sadami citační etiky a pravidly spra vne ho citova ní  ru zny ch 
informac ní ch zdroju . 

Pouz ite  zdroje de lí me na prima rní  a sekunda rní , event. na prameny a literaturu. 
Primární literatura nebo take  prameny obsahují  nezprostr edkovane  u daje k dane  
problematice. Pokud pí s eme pra ci o Nezvalove  poezii, jsou nas í m prima rní m zdrojem c i 
pramenem ve decke  edice Nezvalovy ch ba sní . Sekundární literaturu nebo jen 
literaturu by v nas em pr í pade  tvor ily texty o Nezvalovi: z ivotopisne  studie, odborne  
monografie, slovní kova  hesla apod. 

V pr í pade  zpracova va ní  te matu z litera rní  teorie (zvla s te  pokud jde o te ma obecne  a 
abstraktní ) mu z e by t c asto nemoz ne  rozde lit pouz itou literaturu na prima rní  a 
sekunda rní . 

Umberto Eco naba da , z e je vz dy z a doucí  c erpat pr í mo ze zdroje a nespole hat na 
zprostr edkova ní  prima rní  literatury, byť by se jednalo o její  citaci: „Rozdí l mezi prima rní  
a sekunda rní  literaturou musí me mí t sta le dobr e na zr eteli, protoz e v odborne  (neboli 
sekunda rní ) literatur e se sice c asto vyskytují  pr epsane  pasa z e z literatury prima rní , ty 
vs ak musí me povaz ovat za prameny z druhe  ruky“ (Eco 1997, 72). Mu z e se totiz  sta t, z e 
citace jsou nepr esne , nebo u c elove  vytrz ene  z pu vodní ch souvislostí . 

Badatel by me l by t sezna men se vs emi prameny, se stars í  i nejnove js í  odbornou 
literaturou, idea lne  s ves kerou dostupnou relevantní  literaturou. Upozorn ujeme 
studenty, z e odborne  pra ce z let 1948 – 1989 mohou obsahovat ve ts í  c i mens í  mnoz ství  
dobove  marxisticke  ideologie, ať uz  jako doklad autorova pr esve dc ení , nebo jako 
povinnou u litbu rez imu. V za sade  je vs ak kaz dy  pohled ideologicky  v tom smyslu, z e není  
nevinny , „objektivní “, ale hovor í  z jiste  pozice. Autor i kvalitní ch odborny ch prací  se 
krome  sve ho te matu take  ve nují  reflexi svy ch metodologicky ch a mys lenkovy ch 
vy chodisek. 

Příprava referátu, 

písemné 

seminární práce 

a závěrečné 

bakalářské či 

diplomové práce 

spočívá 

především ve 

studiu, 

zpracování a 

zhodnocení 

relevantních 

informačních 

zdrojů. 
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6.2 Typy odborných publikací: monografie, sborník, časopis 

Ve decke  publikace jsou psa ny odborny m stylem, jehoz  na lez itosti si budete be hem 
studia postupne  osvojovat. Krome  ve cnosti, pr esnosti, systematicke ho prostr edkova ní  
poznatku  a jejich rozví jení , uz í va ní  termí nu , uplatn ova ní  vy razovy ch formulí , tendence 
k obecne mu a abstraktní mu vyjadr ova ní , syntakticke  explicitnosti a textove  koherence 
by va  odborne mu stylu vlastní  odde lovat text na odstavce, paragrafy, kapitoly a 
doprova zet jej pozna mkovy m apara tem (v textu, pod c arou, kombinací  obou moz ností ), 
ktery  odkazuje na odbornou literaturu nebo rozví jí  dopln ují cí  komenta r e. Kaz da  
odborna  publikace obsahuje seznam pouz ite  literatury. 

Za kladní  druhy odborny ch publikací : 

Monografie – souhrnne  a na odpoví dají cí  ve decke  u rovni se ve nuje jedne  ota zce, 
jednomu te matu, c asto u zce vymezene mu a specializovane mu – jednomu období , jedne  
osobnosti, vy kladu jednoho dí la, sme ru apod. – Ve decke  dí lo ví ce autoru , ktere  
systematicky, ucelene , vs estranne  a podrobne  pojedna va  o jednom, zpravidla jasne  
definovane m te matu, se nazy va  kolektivní monografie. 

Pr í klad monografie – Ondr ej Sla dek: Jan Mukařovský. Život a dílo, Brno 2015. 

Sborník – zpravidla neperiodicka  publikace, ktera  obsahuje ví ce pr í spe vku  ru zny ch 
autoru , ve ts inou tematicky nebo oborove  pr í buzny ch. Mu z e obsahovat pr í spe vky, ktere  
zazne ly na ve decke  konferenci ve novane  vymezene mu te matu. 

Pr í klad sborní ku – Český romantismus v evropském kontextu, red. Z. Hrbata, M. 
Procha zka, Praha 1993.  
(Dostupny  zde: http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/8-cesky-
romantismus-v-evropskem-kontextu) 

Časopis – vycha zí  pravidelne  (odtud na zev periodikum), by va  zpravidla oborove  
vymezeny  (Č esky  c asopis historicky , Č eska  literatura), obsahuje autorske  ve decke  
c la nky, ktere  musí  mí t na lez itou formu a projí t neza visly m posouzení m kvality (recenzní  
r í zení ). Dals í  c a sti c asopisu mnohou tvor it aktua lní  zpra vy z oboru, recenze novy ch 
odborny ch publikací  aj.  

6.3 Knihovny, digitální knihovny 

Ru zne  druhy informac ní ch zdroju  vyuz í vany ch v bohemistice (v jazykove de  i litera rní  
ve de ) – a samozr ejme  i v jiny ch oborech – shromaz ďují , uchova vají  a zpr í stupn ují  tzv. 
pame ťove  instituce. Mezi pame ťove  instituce (tedy takove , ktere  uchova vají  historickou 
pame ť dane  spolec nosti) r adí me pr edevs í m muzea, archivy a knihovny.  

Knihovny pr edstavují  instituce specializovane  na uchova va ní  a zpr í stupn ova ní  
pr edevs í m tis te ne  produkce (knihy, c asopisy), popr . v poslední  dobe  i elektronicky ch 
zdroju  (ČD, DVD, e-books). Ze vs ech pame ťovy ch institucí  jsou knihovny te mi, se ktery mi 
student pr ijde do kontaktu nejc aste ji, ba ktery m se nelze pr i studiu na vysoke  s kole 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/8-cesky-romantismus-v-evropskem-kontextu
http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/8-cesky-romantismus-v-evropskem-kontextu
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vyhnout. Pro studium bohemistiky jsou nejdu lez ite js í  knihovny ve decke , ktere  
zpr í stupn ují  produkci jednotlivy ch (vybrany ch nebo vs ech) ve decky ch oboru  – jen 
ma lokdy lze odborne  publikace nale zt v okresní ch c i me stsky ch lidovy ch knihovna ch, 
jejichz  funkce je pone kud jina . 

V kaz de m kraji Č R se nacha zí  krajska  knihovna, ktera  ma  mj. pra vo regiona lní ho 
povinne ho vy tisku. Ale ne vs echny krajske  knihovny mají  charakter knihovny ve decke  – 
ne ktere  vznikly transformací  okresní ch knihoven (Zlí n, Havlí c ku v Brod) a jejich fondy se 
nemohou me r it s fondy te ch krajsky ch knihoven, ktere  vznikly ze sta tní ch ve decky ch 
knihoven. Z te ch se nejblí z e Opave  nacha zejí : 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (Prokes ovo na m. 9, Moravska  
Ostrava) – krajska  knihovna Moravskoslezske ho kraje, dr í ve sta tní  ve decka  knihovna, 
zaloz ena 1951; fond o rozsahu cca 1 mil. jednotek je zame r en pr edevs í m na odbornou 
literaturu technicky ch oboru , litera rne ve dne  c i jazykove dne  publikace i litera rní  dí la a 
periodika zejme na stars í ho data vyda ní  jsou zde dostupne  jen sporadicky, u publikací  
nove js í ch (po 1950) je situace leps í . Webove  stra nky s katalogem: www.svkos.cz. 

Vědecká knihovna v Olomouci (Bezruc ova 2, Olomouc) – krajska  knihovna 
Olomoucke ho kraje, navazuje na starou olomouckou univerzitní  knihovnu, zaloz enou 
v 16. století . Fond o rozsahu cca 2 mil. jednotek je tr etí  nejve ts í  v Č R, obsahuje i rozsa hlou 
sbí rku rukopisu , prvotisku  a stary ch tisku . Knihovna ma  jako jedna ze tr í  v Č R pra vo 
povinne ho vy tisku – tzn., z e zde teoreticky najdete vs echno, co v Č R vycha zí . Webove  
stra nky s katalogem: www.vkol.cz. 

Nejve ts í  knihovny v Č eske  republice jsou: 

Národní knihovna (Klementinum 190, Praha 1) – nejve ts í  a nejstars í  c eska  knihovna, 
vznikla jako univerzitní  knihovna Karlovy univerzity ve 14. století ; v souc asnosti hlavní  
sta tní  knihovna s fondem pr esahují cí m 6 mil. jednotek ze vs ech oblastí  a c asovy ch etap. 
Ma  pra vo dvou povinny ch vy tisku  – jeden z nich je urc en pro Na rodní  konzervac ní  fond 
– specia lní  soubor knihovní ch jednotek, ktere  se uchova vají  ve zvla s tní m rez imu pro 
budoucnost. Webove  stra nky s katalogem: www.nkp.cz. 

Moravská zemská knihovna (Kounicova 65a, Brno) – s univerza lní m fondem o rozsahu 
4 mil. jednotek druha  nejve ts í  knihovna, zaloz ena poc . 19. století . Ma  pra vo povinne ho 
vy tisku. Webove  stra nky s katalogem: www.mzk.cz. 

V Opave  naleznete tyto knihovny: 

Univerzitní knihovna SU – knihovna provozovana  Slezskou univerzitou se zame r uje na 
odborne  publikace oboru , ktere  se na univerzite  vyuc ují . V souc asnosti obsahuje cca 164 
tis. svazku  knih. Knihovna poskytuje studentu m a pedagogu m ve vnitr ní  sí ti take  pr í stup 
k ru zny m databa zí m a elektronicky m zdroju m; zajis ťuje rovne z  meziknihovní  vy pu jc ní  
sluz bu. Kaz doroc ne  por a da  pro studenty první ch roc ní ku  seznamovací  lekci – její  
absolvova ní  jednoznac ne  doporuc ujeme vs em studentu m bohemisticky ch oboru . Web 
s katalogem: http://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna. 

http://www.svkos.cz/
http://www.vkol.cz/
http://www.nkp.cz/
http://www.mzk.cz/
http://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna
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Ústřední knihovna Slezského zemského muzea (Tyrs ova 1, Opava) – ver ejna  ve decka  
knihovna, zame r ena  pr edevs í m na literaturu o Slezsku a ze Slezska (tzv. silesiaka) a na 
odbornou literaturu humanitní ch oboru . Ma  cca 290 tis. svazku . Web s katalogem: 
http://www.szm.cz/rubrika/101/ustredni-knihovna/katalogy.html; pozor, stars í  c a st 
fondu není  dosud v elektronicke m katalogu podchycena v u plnosti a je tr eba uz í t 
lí stkove ho katalogu v knihovne ). Samostatnou souc a stí  muzejní  knihovny je te z  
knihovna Pama tní ku Petra Bezruc e (Ostroz na  35, Opava) – specializovana  knihovna pro 
oblast litera rní  ve dy, zejme na v regionu Slezska a severní  Moravy – katalog je dostupny  
ve forme  lí stkovnice v prostora ch studovny. 

Městská knihovna v Opavě (Na draz ní  okruh 27, Opava) – me stska  lidova  knihovna, 
fond je zame r en pr edevs í m na literaturu kra snou a popula rne  nauc nou.  

Dals í  knihovny vy znamne  pro bohemistiku: 

Knihovna Národního muzea (Vinohradska  1, Praha 1) – knihovna specializovana  na 
bohemika lní  produkci, obsahuje vy znamny  fond rukopisu  a stary ch tisku . Web s 
katalogem: http://www.nm.cz/Knihovna-NM/. Zvla s ť vy znamne  je odde lení  c asopisu , 
ktere  uchova va  neju plne js í  sbí rku c esky ch novin a c asopisu  – sí dlí  v Mí stodrz itelske m 
letohra dku v Praze (Kra lovska  obora 56, Praha 7) – katalog není  ver ejne  pr í stupny , na 
za klade  poz adavku v ne m vyhleda vají  pracovní ci knihovny. 

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AVČR (Na Florenci 3, Praha 1) – knihovna 
specializovana  na litera rní  ve du a na c eskou literaturu, vc etne  nejstars í ho období  (v 
kopií ch c i mikrofilmech). Web s katalogy: http://www.ucl.cas.cz/cs/knihovna. 

Knihovna Památníku národního písemnictví (Strahovske  na dvor í  1, Praha 1) – 
knihovna specializovana  na c eskou literaturu a litera rní  ve du. Web s katalogy: 
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/katalogy-interni/. 

Knihovna Ústavu pro český jazyk AVČR (Valentinska  1, Praha 1) – knihovna 
specializovana  pro oblast lingvistiky. Web: http://www.ujc.cas.cz/o-
ustavu/knihovna.html. 

Vs echny vy s e uvedene  knihovny jsou pr í stupne  ver ejnosti a poskytují  sve  sluz by za 
u platu (roc ní  poplatek). Ve ts ina z nich ma  dnes jiz  kompletne  sve  fondy katalogizovane  
na internetu, je tedy moz ne  snadno zjistit, zda hledane  knihy c i c asopisy obsahují . 
V katalogu ve ts inou rovne z  zjistí me, zda knihu lze pu jc it absenc ne  (mimo knihovnu), 
nebo zda je nutne  ji studovat prezenc ne  (ve studovne ). Ne ktere  knihovny pu jc ují  knihy 
pouze prezenc ne  (opavska  i praz ska  muzejní  knihovna, knihovny u stavu  AVČ R, 
knihovna Pama tní ku na rodní ho pí semnictví ), jine  umoz n ují  i absenc ní  vy pu jc ky u c a sti 
fondu. Č asopisy a noviny se vz dy pu jc ují  jen prezenc ne  do studovny. 

 

Obtí z nou dostupnost informac ní ch zdroju  c a stec ne  r es í  v poslední ch letech rozví její cí  se 
digitalizace, ktera  umoz n uje da lkovy  pr í stup k te z ko dostupny m c asopisu m a kniha m 
pr es internet. Vy znamny m omezení m jsou zde ovs em autorska  pra va, ktera  neumoz n ují  

http://www.szm.cz/rubrika/101/ustredni-knihovna/katalogy.html
http://www.nm.cz/Knihovna-NM/
http://www.ucl.cas.cz/cs/knihovna
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/katalogy-interni/
http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/knihovna.html
http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/knihovna.html
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c asto nove js í  produkci zpr í stupnit volne  – digitaliza ty jsou tak ope t pr í stupne  jen 
v prostora ch knihovny, za jemce se tak ceste  do knihovny stejne  nevyhne. Vs echny velke  
knihovny prova de jí  digitalizaci svy ch fondu  a – se zmí ne ny m omezení m – je zpr í stupn ují  
pr es internet.  

Na rodní  knihovna: http://kramerius.nkp.cz/ (stars í  verze) a http://kramerius4.nkp.cz/ 
(nove js í  verze); NK buduje postupne  Na rodní  digita lní  knihovnu, ktera  dnes obsahuje jiz  
pr es 130 tis. knih a pr es 1600 periodik. Znac na  c a st digitalizovany ch dokumentu  je vs ak 
nove js í ho data a pr í stupna  jen z poc í tac u  Na rodní  knihovny. 

Moravska  zemska  knihovna: digitalizac ní  projekt MZK obsahuje dokonce o ne co ví ce 
digitalizovany ch dokumentu  nez  praz ska  Na rodní  digita lní  knihovna, ovs em se stejny m 
omezení m. Adresa: http://www.digitalniknihovna.cz/. 

Ve decka  knihovna v Olomouci: soustr edí  se hlavne  na regiona lní  noviny a c asopisy, 
adresa: http://noviny.vkol.cz/kramerius/. 

Moravskoslezska  ve decka  knihovna: soustr edí  se pr edevs í m na regiona lní  monografie a 
periodika, adresa: https://camea2.svkos.cz/. 

Vs echny tyto digita lní  knihovny jsou zaloz eny na syste mu Kramerius v ru zny ch jeho 
verzí ch (v. 3-5);  pro pra ci se stars í mi verzemi je tr eba mí t nainstalovany  plug-in DJVU 
(pozor, nefunguje v ne ktery ch prohlí z ec í ch, napr . Čhrome c i Opera). 

Univerzitní  knihovna SU digitalizovala ne ktere  nejc aste ji vyuz í vane  studijní  materia ly 
(vc etne  bohemisticky ch) na adrese: http://media.slu.cz/knihy/. Digitaliza ty jsou 
pr í stupne  po pr ihla s ení  do intranetu SU. 

Knihovna U stavu pro c eskou literaturu digitalizovala ne ktere , pr edevs í m litera rní  
c asopisy z 19. a 20. století  na adrese: http://archiv.ucl.cas.cz/.  

Filozoficka  fakulta Masarykovy univerzity zpr í stupn uje ve sve  digita lní  knihovne  
ves kerou odbornou produkci vydanou fakultou (c asopisy, sborní ky, knihy); adresa: 
https://digilib.phil.muni.cz/. Knihovna FF MU pak realizuje specia lní  digita lní  knihovnu 
Arna Nova ka, kde postupne  zpr í stupn uje kniz ní  a sborní kove  publikace tohoto pr ední ho 
c eske ho litera rní ho historika a kritika 20. století ; adresa http://arne-
novak.phil.muni.cz/. 

Mnoho c esky ch knih a c asopisu  (pr edevs í m z fondu  americky ch a kanadsky ch 
univerzitní ch knihoven) lze nale zt ve webove m archivu archive.org: 
https://archive.org/details/texts. Č eska  produkce pr edstavuje samozr ejme  jen zlomek 
z desetimilionove ho digita lní ho archivu, naví c je tr eba pr i vyhleda va ní  poc í tat 
s chybe jí cí  c i zkomolenou c eskou diakritikou. 
 

http://kramerius.nkp.cz/
http://kramerius4.nkp.cz/
http://www.digitalniknihovna.cz/
http://noviny.vkol.cz/kramerius/
https://camea2.svkos.cz/
http://media.slu.cz/knihy/
http://archiv.ucl.cas.cz/
https://digilib.phil.muni.cz/
http://arne-novak.phil.muni.cz/
http://arne-novak.phil.muni.cz/
https://archive.org/details/texts
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6.4 Literární archiv 

Druhy  typ pame ťovy ch institucí  ma  vy znam zejme na v litera rne ve dne  (a jes te  pr esne ji: 
v litera rne historicke ) c a sti bohemistiky – jedna  se o archivy. Posla ní m archivu  je 
uchova vat, uspor a da vat a zpr í stupn ovat (tiskem nevydane ) pí semnosti vznikle  produkcí  
ru zny ch pu vodcu . Sta tní  soustava archivu , zr í zena  za konem o archivnictví  a spisove  
sluz be  (499/2004 sb.), zahrnuje Na rodní  archiv (uchova vají cí  nejcenne js í  archivní  
soubory sta tu a historicky  archiv Č ech) a jednotlive  sta tní  oblastní  archivy s pu sobností  
pro jeden c i dva kraje – specificke  postavení  mezi oblastní mi archivy mají  Moravsky  
zemsky  archiv a Zemsky  archiv v Opave , ktere  jsou take  archivy historicky ch zemí  
(Moravy a Slezska). Souc a stí  sta tní ch oblastní ch archivu  jako jejich organizac ní  sloz ky 
jsou sta tní  okresní  archivy, ktere  sí dlí  v kaz de m okrese. 

Pro litera rní  historii mají  ovs em tyto archivy jen maly  vy znam, protoz e materia ly 
k de jina m literatury najdeme vesme s ve specializovany ch litera rní ch archivech: 

Literární archiv Památníku národního písemnictví (Strahovske  na dvor í  1, Praha 1) 
– nejve ts í  c esky  litera rní  archiv.  

Moravské zemské muzeum – oddělení dějin literatury (Hudcova 76, Brno) – 
schran uje rozsa hly  soubor archiva lií  k de jina m literatury na Morave . 

Literární archiv Památníku Petra Bezruče (Ostroz na  35, Opava) – obsahuje archivní  
soubory k de jina m literatury ve Slezsku a na severní  Morave . 

Archiva lie jsou v archivech uspor a da ny do souboru  dvou typu : sbí rky a fondy. Rozsah 
souboru se vz dy uva dí  v tzv. bm (be z ny ch metrech – jde o prostor, jaky  zaují mají  
materia ly v rega lu). Sbí rka je soubor utvor eny  ume le c inností  archiva r e, obsahují cí  
dokumenty od ru zny ch pu vodcu  – takovy  charakter mají  napr . litera rne historicke  sbí rky 
Moravske ho zemske ho muzea (rozsah je 580 bm!). Fondy oproti tomu jsou archivní  
soubory jednoho pu vodce – nejc aste ji se v litera rní m archivu setka me s fondy osobní mi, 
tedy se soubory vznikly mi c inností  ne jake  osoby – spisovatele, litera rní ho ve dce, 
novina r e apod. Ve ts inou jsou to soubory zí skane  po smrti osobnosti – r í ka  se jim 
pozu stalosti (ale dnes mnoho spisovatelu  sve  materia ly odevzda va  do archivu pru be z ne  
za sve ho z ivota). Materia ly ve fondu jsou pak uspor a da ny podle sve ho charakteru do 
oddí lu  – napr . osobní  doklady, rukopisy, korespondence – rozc lene na  podle pr í jemcu  a 
odesí latelu , vy str iz ky, fotografie atd. Takto uspor a dane  archiva lie jsou uloz eny ve 
sloz ka ch a posle ze v archivní ch krabicí ch (kartonech) – to jsou pak za kladní  jednotky 
fondy, archiv c asto omezuje mnoz ství  kartonu , ktere  pr edloz í  badateli nara z. Orientaci 
ve fondu slouz í  inventa r , ktery  archiv pro jednotlive  fondy vypracova va  – inventa r e jsou 
dostupne  pr í mo v archivu v tis te ne  podobe  nebo v poslední  dobe  na internetu. 

Za pr í klad si vezme me fond Otokara Fischera. Inventa r  v roce 1990 zpracovala Jarmila 
Mourkova . Inventa r  ma  2 hlavní  c a sti: u vod (charakterizují cí  pu vodce a fond – hl. stav 
dochova ní ) a vlastní  soupis fondu, ktery  je c lene n do oddí lu : Doklady vlastní  (obsahuje 
nejru zne js í  dokumenty od oddací ho listu po adresa r ), Korespondence vlastní  (pr ijata  a 
odeslana , vz dy je uveden korespondenc ní  partner, poc et jednotek a c asovy  rozsah – 
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takz e napr . zjistí me, z e ve fondu najdeme celkem 77 listu  Otakara Theera adresovany ch 
Fischerovi v letech 1906-1917), Korespondence rodinna  (dopisy s rodinny mi 
pr í slus ní ky), Korespondence cizí  (ru zne  jednotlive  dopisy tr etí ch osob), Rukopisy 
vlastní  (da le rozc lene ne  podle z a nru ), Rukopisy cizí , Tisky, Vy str iz ky a Fotografie.  

Pro zjis te ní , kde se ten ktery  fond/sbí rka nacha zí , lze pouz í t celosta tní  archivní  soupis: 
http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx. Jednotlive  archivy vyda vají  
take  pru vodce po fondech (seznam archivní ch souboru  se struc nou charakteristikou), 
seznam fondu  litera rní ho archivu Pama tní ku Petra Bezruc e najdete zde: 
http://www.szm.cz/media/docs/literarni-fondy-a-pozustalosti-53f1ff11bc2c6.pdf. 

Ne ktere  inventa r e k fondu m/sbí rka m Litera rní ho archivu PNP je moz ne  nají t v digita lní  
podobe  na archivní m porta lu www.badatelna.eu (ktery  slouz í  take  Na rodní mu archivu 
a Archivu MZV). Tento porta l slouz í  za roven  jako soupis vs ech fondu  (i te ch, ktere  dosud 
nemají  vypracova n inventa r ). 

Archivní  soubory uloz ene  v litera rní ch archivech jsou dostupne  za dvou podmí nek: 

a) jde o soubory, ktere  byly uspor a da ny a existuje k nim inventa r ; 

b) uplynula 30leta  ochranna  lhu ta od vzniku dokumentu . 

Od obou te chto podmí nek lze zí skat vy jimku jen vy jimec ne . 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx
http://www.szm.cz/media/docs/literarni-fondy-a-pozustalosti-53f1ff11bc2c6.pdf
http://www.badatelna.eu/
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7.1 Citační etika 

Jednou z ve cí , ktera  se pro va s pr i studiu na vysoke  s kole za sadní m zpu sobem zme ní , je 
na rok kladeny  na studentske  pra ce, ktere  budete v ra mci jednotlivy ch pr edme tu  
odevzda vat. O jejich typu budeme mluvit jinde, teď se zastavme u ve ci, se kterou mí vají  
studenti zejme na v první ch roc ní cí ch velke  proble my. Je to ota zka citac ní  etiky. Čo to 
vlastne  je? Etika zde vlastne  moz na  není  u plne  vhodne  slovo, protoz e jde o ví c nez  jen o 
doporuc ení , co se jak ma  de lat, ale jde de facto o za konny  ra mec, jak se ve ci de lat musí .  
Na str ední  s kole asi r ada z va s byla zvykla  vypracova vat refera ty a ru zna  s kolní  cvic ení  
metodou Čtrl Č a Čtrl V. Jenz e toto kopí rova ní  cizí ch mys lenek a formulací  je na vysoke  
s kole, stejne  jako v be z ne m z ivote , zcela nepr ijatelne , ba dokonce neza konne . Zkuste si v 
ra mci s kolní ho c asopisu nebo podobne ho internetove ho projektu vyve sit na vlastní  
stra nku cizí  fotku, s nejve ts í  pravde podobností  va s pome rne  rychle dostihne z aloba, 
pr í padne  rovnou sloz enka. Ale u plne  stejne  je to i s cizí mi texty. Ten, kdo urc ity  text 
napí s e (a zver ejní  jej), se sta va  jeho majitelem a zí ska va  na ne j automaticky autorska  
pra va. Tí m se c eska  u prava lis í  od te  britske , tzv. copywrighterove  - vlastní kem textu se 
c love k nesta va  az  ve chví li, kdy jej zaeviduje, ale ve chví li, kdy je text pr edstaven ve 
vní matelne  rovine : vyve s en na internetu, pr ec ten dí vce v parku z ba snicke ho za pisní ku, 
otis te n v c asopise.  Toto vs e se r í dí  za konem c . 121/2000 Sb., ktery  se jmenuje za kon o 
pra vu autorske m, o pra vech souvisejí cí ch s pra vem autorsky m a o zme ne  ne ktery ch 
za konu . Podle ne j se rozlis ují  dva typy autorsky ch pra v: osobností  a majetkova , a obe  
jsou soudne  vymahatelna .  

Nechceme tady stras it, jen upozornit na to, z e opisova ní  na vysoke  s kole je jední m z 
nejve ts í ch prohr es ku  s nejpr í sne js í mi tresty: pokud se va m nepovede refera t, 
interpretace, rozbor, vs echno se da  opravit, nauc il, prokonzultovat a zpr esnit, pokud ale 
budete pr istiz eni pr i tom, z e jste zkopí rovali cizí  ve ty, hrozí  va m podmí nec ne , nebo i 
celkove  vylouc ení  ze studia.  

Ovs em: jak se takove  opisova ní  pozna ? Na jedne  strane  existují  programy, ktere  
plagia torství  (tak se opisova ní  jmenuje cizí m slovem) rozpoznají . Na strane  druhe  va s 
jako studenty budeme pome rne  rychle pozna vat a docela brzy si osvojí me i to, jaky m 
zpu sobem se vyjadr ujete, takz e se potom opisova ní  da  odhalit i tí m, z e budeme spolec ne  
nad vas imi texty debatovat. Jak se vs em te mto nepr í jemnostem vyhnout? Znamena  to, 
z e nema te sledovat a vní mat texty, ktere  uz  o vas em na me tu byly napsa ny? Pra ve  
naopak! 

Čitac ní  etika na m radí , jak to v textu ude lat, kdyz  se na m mys lenka, nebo rovnou 
formulace ne koho jine ho lí bí . Existují  dva zpu soby, jak cizí  na zor do textu „vpas ovat“. 

Odkaz: v takove m pr í pade  jde o to, z e vy si svy mi slovy pr eformulujete na zor, ktery  se 
va m lí bí . Nezapí ra te, z e jste na ve c nepr is li sami, za roven  jste si ji ale chte li r í ci trochu po 

Vždy je třeba 

úzkostlivě dbát 

na to, abyste 

řádně odcitovali 

všechno cizí, co 

ve vlastním textu 

použijete. 
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sve m. V takove m pr í pade  se pouz í va  pozna mky pod c arou a v ní  zkratkove  ve ty typu: 
„podrobne ji viz“, nebo jen „viz“ apod. Pozna mku pod c arou najdete ve Wordu v nabí dce 
Reference, Vloz it pozna mku pod c arou. Zde uvedu jeden pr í klad - kdyz  jsem chte l v jedne  
studii o poezii Bohumila Hrabala vyuz í t na zoru  Miroslava Č ervenky, z e pro jeho vers e je 
du lez ity  spolec ny , jednotí cí  princip, napsal jsem to takto: 

Spíš chci konstatovat: svět se sice rozpadá na mnoho vzájemně téměř nesouvisejících částí, 
ovšem tmel v  podobě (i když vnitřně rozpolceného) hlasu lyrického subjektu drží tuto 
poému pohromadě. A to je trvalý rys Hrabalovy tvorby: i když se propasti mezi jednotlivými 
jevy, ze kterých se skládá svět Hrabalova psaní, stále prohlubují, určitý fenomén se vždy 
objeví, aby je sjednotil. V tomto případě je to lyrický subjekt.1 (ČHROBA K, 2016) 

Tí m se ostatne  dosta va me k druhe mu typu, jak do textu vc lenit text ne koho jine ho - mí sto 
pracne ho pr episova ní  jsem sem vloz il doslovny  cita t. Ten musí  by t odde lena od textu 
uvozovkami a musí  za ní  na sledovat bibliograficky  za znam. Jeho podoby si urc í me za 
chví li. 

Jak ale takove  cita ty a odkazy vkla dat do textu? U odkazu  jde o to da t pozna mku pod 
c arou tam, kde jde o konkre tní  na zor druhe ho c love ka, buď za konkre tní  slovo, nebo za 
cely  odstavec. U cita tu jde o to, abyste jej u sporne  zac lenili do textu. Nejde totiz  jen o 
cita ty odborne  literatury, na zoru  ne koho jine ho, ale c asto take  o cita ty z textu  pu vodní ch, 
tedy ba sní , poví dek, dramat, o ktery ch pra ve  ma te psa t. V tomto pr í pade  je du lez ite  
ve de t, z e slouz í  k tomu, aby demonstrovala vas i mys lenku, aby ji doplnila, nejde tedy o 
to, abyste vy jiny m jazykem pr evypra ve li, co jste pra ve  v ba sni c i pro ze pr ec etli. Uvedu 
pr í klad:  

Pro další Hrabalův vývoj mají po tematické stránce největší význam lyrické texty Žebračka 
a Odpoledne. První proto, že se zde poprvé ozývá účast s malými, opomenutými a slabými 
figurami. Žebračka ještě samozřejmě není jedním z pábitelů, nedokáže se svému osudu 
postavit řečovým aktem, ale moment katarze přece přichází. Místo hovoru, který očišťuje 
v Hrabalově próze, je v básni základem katarze obraznost. Jako by tu šlo o opačný postup 
při propojování „vysokého“ a „nízkého“, než jaký jsme mohli sledovat v práci s křesťanskou 
motivikou. Výraz staré ženy je pozvednut do podoby majestátního obrazu založeného na 
reálném faktu, přesněji na přirovnání k němu: „A tak jak u silnice seděla, vrásčitou tváří, 
řekl bys mapou/ asijských hor, kapala bystřina slaného růžence, jediného/ důvěrníka z 
mládí.“ (ČHROBA K, 2016)  

Zkra tka: citovane  pasa z e by s vas í m vy kladem me ly tvor it jednotu a vza jemne  se 
dopln ovat, co je ale nezbytne , musí  na ne  by t pr esne  odka za no, aby si je pr í padny  
za jemce mohl kdykoli dohledat. K tomu slouz í  tzv. citac ní  norma., tj. norma upravují cí  

                                                      
 

 

1 Podrobněji k tomu Červenka 1990a. 



39 
 

7 Citace  
   

 

podobu bibliografické citace (neple st s cita tem; citace je forma, kterou jsou uvedeny 
u daje o informac ní m zdroji). 

7.2 Citační norma 

Existuje ví ce typu  citac ní ch norem, pr i sve m studiu bohemistiky se setka te v za sade  se 
dve ma. První  je citac ní  norma Č SN ISO 690: 2011. V ní  je tr eba citovat takto: 

Kniha (autor - rok vyda ní  - na zev - mí sto vyda ní  - nakladatelství  a ISBN): 

KLAUS, Va clav, 2007. Modrá, nikoli zelená planeta. Praha: Dokor a n. ISBN 978-80-7363-
152-9. 

Č la nek ve sborní ku nebo periodiku (autor - rok vyda ní  - na zev - In - na zev 
sborní ku/periodika - mí sto vyda ní , nakladatel, ISBN, pr í padne , u periodik, ISSN): 

VRA NKOVA , Jitka, 1998. Technicka  revoluce v male  tiska rne . In Tiskárny a tisky 19. 
století. Jindr ichu v Hradec: Okresní  muzeum v Jindr ichove  Hradci. 75-78. ISBN 80-86227-
00-6. 

Druhou je tzv. harvardsky  syste m, pouz í vany  napr . v c asopise Česká literatura.  

Na rozdí l od normy ISO, ktera  se uva dí  v pozna mka ch pod c arou, se odkaz pí s e hned za 
text a c tena r  si mu z e pr í slus ne  mí sto dohledat v seznamu pramenu  a literatury na konci 
textu. Pr í klady, ktere  uva de jí  stra nky tohoto c asopisu 
(http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/pokyny-pro-autory): 

Č í slovane  pozna mky pod c arou jsou pouze pr edme tne , tj. vysve tlují , komentují  nebo 
dopln ují  text. Prima rní  literatura se uva dí  pr í mo v textu (na zvy de l kurzí vou). Kompletní  
soupis prima rní  literatury je uveden za textem ve zvla s tní m oddí le PRAMENY. 

Zpu sob za pisu je tento: 

POLA Č EK, Karel 

1939 Vyprodáno (Praha: Fr. Borovy ) 

1994 Vyprodáno; in idem: Spisy Karla Poláčka, sv. 12; ed. M. Čhlí bcova  (Praha: 
Nakladatelství  Franze Kafky) 

 Sekunda rní  literaturu citujeme rovne z  pr í mo v textu. Její  kompletní  soupis je uveden ve 
zvla s tní m oddí le LITERATURA za textem. 

Zpu sob za pisu je tento: 

monografie 

MAČURA, Vladimí r 
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1995 Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ (Jinoc any: H & H) [1983] 

BOURDIEU, Pierre 

2000 Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole; pr el. Petr Kylous ek, Petr Dytrt 
(Brno: Host) [1992] 

stať v periodiku 

Č ERVENKA, Miroslav 

2004 „Prozodicke  za klady novodobe ho c eske ho vers e?“; Česká literatura LII, c . 6, s. 751–
772 

text ve vy boru 

BREMOND, Člaude 

2002 „Logika narativní ch moz ností “; pr el. Petr Kylous ek; in Petr Kylous ek (ed.): Znak, 
struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (Brno: Host), s. 118–
141 

Č ERVENKA, Miroslav 

1996 „Jana Mukar ovske ho rozchod se strukturalismem", in idem: Obléhání zevnitř 
(Praha: Torst), s. 386-397 [1991] 

kniz ní  edice 

KOLA R, Jaroslav — NEDVE DOVA , Milada (edd.) 

1983 Próza českého středověku (Praha: Odeon) 

internetovy  zdroj 

MATE JI Č EK, Toma s  — FORET, Martin — Č EPELA K, Vojte ch 

2004 „Book, album nebo… co vlastne ?“; Komiks.cz, <http://www.komiks.cz/clanek. 
php?id=659>, pr í stup 15. 11. 2015 

 

Ru zne  obory a dokonce i ru zne  c asopisy a redaktor i sborní ku  apod. c asto vyuz í vají  c i 
vyz adují  ru zne  upravene  a pr izpu sobene  podoby bibliograficky ch citací . Takovy mi 
poz adavky je pak tr eba se r í dit (jak r í kají  Anglic ane : When in Rome, do as the Romans 
do) – forma citace nakonec není  nejdu lez ite js í : podstatne  je uve st vs echny povinne  
u daje, tj. takove , ktere  vyuz ity  informac ní  zdroj jednoznac ne  identifikují . Pokud si nejste 
jistí , je vz dy moz ne  ove r it si spra vnost vas eho odkazu na pr í slus ny ch stra nka ch ad. 
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Vždy je ale třeba úzkostlivě dbát na to, abyste řádně odcitovali všechno cizí, co ve 
vlastním textu použijete. 
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8 Studentské práce 

Souc a stí  studia na vysoke  s kole, a obory, ktere  studujete, v tomto sme ru nepr edstavují  
vy jimku, je cela  r ada kvalifikačních a seminárních prací. V c em se tyto pra ce lis í  od 
te ch, ktere  jste byli zvyklí  psa t na s kole str ední ? Podí vejme se teď na za kladní  typy prací , 
k nimz  pr ida me jejich struc nou charakteristiku. 

Referát - za kladní  z a nr vysokos kolske ho studia. Vyuz í va  se v semina r í ch nejru zne js í ho 
typu. Ma  zejme na dve  funkce. Tou nejpodstatne js í  je informativní. Ovs em, komu 
pr eda va te informace? Pr edevs í m vas im kolegu m. Tedy: c í m kvalitne js í  va s  refera t bude, 
tí m le pe se bude vas im kolegu m v dane  hodine  i pr edme tu studovat, proto je tr eba 
refera tu ve novat pozornost. Velmi c asto jde o text, ktery  ma  pr iblí z it konkre tní ho autora, 
konkre tní  dí lo, pr í padne  urc ity  teoreticky  proble m c i pojem.  Proto je nezbytně nutné 
pracovat s odbornou literaturou. Odborna  literatura se nenacha zí  jen na internetu. Je 
dostupna  v knihovna ch, pr í padne  archivech – o nichz  uz  byla r ec  v kapitole 6 –  a je nutne  
s ní  pracovat, protoz e Wikipedie ani Google nejsou vs eve doucí , naví c se v nich c asto 
nacha zejí  chyby. Pokud uz  budete pracovat s odbornou literaturou, je tr eba take  ve novat 
pozornost dobe  vzniku konkre tní  odborne  publikace. Zejme na ty, ktere  vznikaly v letech 
1948-1989 by vají  c asto zavaleny ideologicky m balastem a mnohde se v nich musely 
objevit fra ze o de lnictvu, tr í dní m boji a sí le proletaria tu, aby knihy vu bec mohly vyjí t. To 
neznamena , z e nejde mnohdy o knihy dobre , ale je tr eba obezr etne  v nich hledat a 
kriticky číst. V refera tu tedy, c asto na za klade  odborne  literatury, pr edstaví te dane ho 
autora, proble m, popí s ete, jak se na ne j dí vají  odborní ci, ale zejme na: me li byste se 
pokusit i o svu j vlastní  pohled na dane  dí lo. Je vz dycky dobre  v textu konkre tní  tvrzení  
dokladovat cita ty, zamy s let se nad strukturou knihy, nejen na pr evypra ve ní  de je c i 
popisu hlavní ch te mat. V kaz de m pr í pade  ale text refera tu slouz í  jako podklad pro u stní  
projev, pro prezentaci pr ed semina rní  skupinou. 

Druhou funkcí  je funkce motivační. Va s  refera t by me l otevr í t diskusi v semina r i, proto 
by me l nabí zet vas e vlastní  pohledy na dí lo (ovs em nikoliv na u rovni lí bilo/nelí bilo), o 
nichz  potom mu z ete s pedagogem i kolegy diskutovat. Pra ve  pokus pojmenovat to, jak 
jste dane mu proble mu porozume li, jak jste danou knihu pr ec etli va m ma  pomoci pr i 
orientaci v mnohdy komplikovane m sve te  teorie a litera rní ch de jin. 

 

Seminární práce - je vlastne  psanou podobou refera tu. Me li byste v ní  zapracovat 
pr ipomí nky, ktere  uslys í te pr i prezentaci refera tu, pokud je te ma semina rní  pra ce jine  
nez  te ma refera tu, me la by mí t tuto strukturu: za kladní  pr edstavení  sledovane  osobnosti 
nebo teoreticke ho proble mu, analy za, zaloz ena  na studiu odborne  literatury (ope t spí s e 
te  tis te ne , za odbornou literaturu nelze pokla dat za pisky ze str ední  s koly nebo 
nejru zne js í  c tena r ske  dení ky zave s ene  na webu), a zejme na vlastní  pohled na ve c, 
pr í padne  intepretace textu podle zada ní . Vlastní  na zor mu z e by t formulova n i jako 
kritika na zoru  odborní ku , nebo vlastní  vhled do textu. Pra ce by me la by t zakonc ena 
za ve rem shrnují cí m poznatky a seznamem literatury a pramenu . V semina rní  pra ci je 
tr eba dodrz ovat citac ní  pravidla (viz kapitolu 7). 

Součástí studia 

na vysoké škole 

je celá řada 

kvalifikačních a 

seminárních 

prací. 
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Bakalářská práce - váš první odborný text většího rozsahu. V Úvodu se vysve tluje, 
proc  jste si zadane  te ma zvolili, jaky m zpu sobem o ne m budete psa t a jak je pra ce 
strukturovana , c emu se ve nujete v jednotlivy ch kapitola ch. V první části se vymezuje 
proble m, zde se pr eva z ne  pracuje s odbornou literaturou, dí lo autora se zac len uje do 
historicke ho a dobove ho kontextu, popisují  se za kladní  terminologicke  ota zky s 
te matem spojene . V dalších částech se potom analyzuje vybrana  la tka, a to podle toho, 
jak pra ce zame r ena . Mu z e jí t o analy zy motivicke , tematicke , vers ove , naratologicke , 
popisuje se vers , styl autora, zpu soby vypra ve ní  apod. V obou te chto pasa z í ch se 
kombinuje odkazova ní  s citacemi. V Závěru se shrne to, k c emu jste dospe li. Potom 
na sleduje Seznam literatury, do ne jz  se zahrnují  vs echny knihy, ktere  jste pr i psaní  
pra ce pouz í vali, a to i ty, ze ktery ch tr eba zrovna necitujete. U vod a Za ve r je leps í  psa t 
nakonec, az  se struktura pra ce uka z e ve sve  plnosti. Bakalářskou práci je nezbytné i 
po částech konzultovat s vedoucím práce, abyste spolec ne  mohli promy s let, jestli va s  
typ psaní  a uvaz ova ní  spln uje poz adavky, ktere  s bakala r skou prací  souvisejí . Je take  
velice du lez ite  dba t i na ota zku stylu. V bakala r ske  pra ci byste se me li pr iblí z it 
odborne mu jazyku, vyvarovat se ru zny ch publicisticky ch fra zí , není  dobre  snaz it se 
vypra ve t pr í be h, ale spí s e popisovat a analyzovat konkre tní  jevy. Prostor a c as je tr eba 
si ponechat take  na jazykovou korekturu a du sledne  sjednocení  citac ní  normy, protoz e i 
tyto ve ci jsou souc a stí  hodnocení . Sama bakala r ska  pra ce je pak hodnocena podle te chto 
krite rií : Nakolik uchazec (ka) naplnil(a) vytyc ene  cí le. V c em jsou nove  poznatky, 
pr í padne  pr í nos pra ce. Jazykova  a forma lní  u roven  pra ce, vc etne  citac ní  normy. Pra ce s 
odbornou literaturou. Da le v posudcí ch na sleduje prostor pro vedoucí ho, c i oponenta, 
aby formulovali sve  na me ty a pr ipomí nky, pr í padne  poloz ili ota zky. Na obhajobu 
bakala r ske  pra ce je potom tr eba se pr ipravit a na dane  ota zky si promyslet odpove di. 

Minima lní  rozsah bakala r ske  pra ce z bohemistiky je stanoven na 40 normostran (1 ns = 
30 r a dku  po 60 u hozech, tedy 72 tis. znaku  vc . mezer). 

Magisterská diplomová práce je rozsahem jes te  obsa hlejs í  nez  pra ce bakala r ska  
(poz aduje se minima lne  60 normostran, tedy 108 tis. znaku ). Volí te si ji podle toho, jak 
se va m lí bí  te mata, ktera  vyve sí  vas i pedagogove  v pr í slus ny ch termí nech, pr í padne , 
pokud je va s  za jem uz  dlouho jasne  zame r en, poz a da te pedagoga, ktery  va m je ochoten 
a schopen ve st pra ci s vas í m vlastní m te matem, ktere  mu z e navazovat na pra ci 
bakala r skou. Diplomova  pra ce je uz  pr esne ji soustr ede na na konkre tní  te ma, ktere  jes te  
nebylo detailne ji zpracova no v odborne  literatur e, student(ka) v ne m pr inese novy , 
vlastní pohled na daný problém vycházející z vlastních analýz. Odborna  literatura 
uz  tu slouz í  jen jako vodí tko a podpora pro studentovo uvaz ova ní . Uveďme si pr í klad. 
Pokud tr eba v ra mci bakala r ske  pra ce ne kdo chce psa t o spisovateli Janu Balaba novi, 
mu z e vypracovat první  kapitolu, ve ktere  pr edstaví  jeho z ivot, bibliografii apod., a potom 
se zame r í  na urc ite  te ma v jeho roma nech. Pokud ale chce psa t magisterskou diplomovou 
pra ci o stejne m autorovi, takova to kapitola je nadbytec na  a z ivotní  za lez itosti se, jsou-li 
relevantní , pr ipomí nají  pr í mo v textu. Student(ka) si musí  vs imnout ne c eho, co jes te  
nebylo popsa no, napr . by tak mohla vzniknout pra ce s na zvem Využití du-formy v prózách 
Jana Balabána, protoz e pra ve  vyuz í va ní  druhe  osoby (ty, vy) je pro Balaba na 
charakteristicke  a ucelena  odborna  studie, ktera  by toto sledovala, neexistuje. A pra ve  
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mnoz ství  novy ch poznatku  se pak posuzuje pr i obhajobe  pra ce, její z  pru be h je jinak 
shodny  s obhajobou pra ce bakala r ske .  
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9 Nejdůležitější literatura a další zdroje 

9.1 Jazykové slovníky a mluvnice 

Slovníky 

Rozde lme si slovní ky na a) za kladní  pr í ruc ní  slovní ky, ktere  je dobre  mí t po ruce doma; 
b) vy znamna  slovní kova  dí la, k nimz  je moz ne  se obra tit v pr í pade  potr eby hlubs í ho 
pouc ení ; c) dals í  slovní ky uz itec ne  pro (aktivní ho a vzde lane ho) uz ivatele c eske ho 
jazyka. 

a) Základní slovníkové příručky (existují  v mnoha vyda ní ch, postupne  
aktualizovany ch) 

PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU – obsahují  obsa hle  pouc ení  o c eske m pravopisu a 
slovní kovou c a st. Existují  2 verze PČ P – s kolní  a akademicke  vyda ní : akademicke  vyda ní  
je rozsa hlejs í , s kolní  ma  hesla r  me ne  objemny , ale obsahuje naví c krome  pouc ení  o 
pravopisu te z  za kladní  u daje o tvarosloví  (sklon ova ní , c asova ní ). Vz dy doporuc ujeme 
pouz í vat oficia lní  PČ P, vyda vana  U stavem pro jazyk c esky  AVČ R, nikoliv ru zne  komerc ní  
napodobeniny. Alternativne  je moz ne  vyuz í vat Internetovou jazykovou pr í ruc ku, 
provozovanou U stavem na stra nce: http://prirucka.ujc.cas.cz/. 

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV – obsahuje pouc ení  o slovech cizí ch (o vy znamu, vy slovnosti a 
pravopisu); krome  pr í ruc ní ho vyda ní  existuje i dvousvazkova  verze Akademicke ho 
slovní ku cizí ch slov. 

SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY PRO ŠKOLU A VEŘEJNOST (SSČ ) – vy kladovy  slovní k 
spisovne ho jazyka, obsahuje cca 40 tis. hesel, ma  normativní  charakter, tj. zaznamena va  
a upevn uje spisovnou lexika lní  normu jazyka. Kaz de  heslo obsahuje za kladní  
pouc ení  o gramaticky ch charakteristika ch slova (u jmen napr . rod, tvar genitivu) 
a vy klad vy znamu , ru zne  vy znamy te hoz  slova jsou c í slova ny. 

b) Významná slovníková díla 

SLOVNÍK SPISOVNÉHO JAZYKA ČESKÉHO (SSJČ ) – slovní k spisovne  slovní  za soby 
c es tiny, obsahuje skoro 193 tis. hesel, ma  kodifikac ní  charakter, tj. ustaluje slovní  
za sobu po stra nce pravopisne , tvaroslovne  i vy znamove . Existuje ve 2 vyda ní ch: 
první  ve 4 svazcí ch (1958-1971), druhe  v 8 svazcí ch (1989). Existuje i webova  
verze: http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/. Pr i pra ci s tí mto slovní kem je tr eba mí t na 
mysli, z e obsahuje slovní  za sobu období  30.-70. let 20. stol., tedy nenajdeme 
v ne m slova nove ji vznikla . 

PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO (PSJČ ) – nejrozsa hlejs í  c esky  slovní k (navzdory 
sve mu na zvu), obsahuje 250 tis. hesel, ma  charakter deskriptivní , tj. neomezuje 
se na spisovnou slovní  za sobu, ale na vs echny její  vrstvy. Vy klady vy znamu slov 

Při zpracovávání 

jakéhokoliv 

odborného 

tématu vždy 

začínáme od 

nejobecnějších 

příruček, slovníků 

a souhrnů. 
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jsou demonstrova ny cita ty, ve ts inou z c eske  beletrie 19. a poc . 20. století . Slovní k 
vycha zel v letech 1935-1957, ma  8 dí lu  v deví ti svazcí ch. Webova  verze je 
k dispozici zde: http://bara.ujc.cas.cz/psjc/. Webova  verze je cenna  i tí m, z e 
souc asne  vyhleda va  i v naskenovane m lexika lní m archivu U stavu pro jazyk 
c esky , ktery  obsahuje 8,7 milionu  excerpc ní ch lí stku  k jednotlivy m slovu m z let 
1770-1991.  

c) Další užitečné slovníky 

Mu llerova  a kol.: NOVÁ SLOVA V ČEŠTINĚ. SLOVNÍK NEOLOGIZMŮ – existují  2 svazky z let 
1998 a 2004; obsahují  nova  slova v c es tine , ktera  se objevila v letech 1985-2002, a 
nejsou tedy zachycena v SSJČ . 

Pala – Vs iansky : SLOVNÍK ČESKÝCH SYNONYM (ne kolik vyda ní ) – uva dí  u jednotlivy ch 
slov synonyma (slova stejne ho vy znamu), popr . i antonyma (slova vy znamu 
opac ne ho). 

Kle gr: TEZAURUS JAZYKA ČESKÉHO (2007) – slovní k vyuz itelny  podobne  jako slovní k 
synonym, ale r azeny  nikoliv abecedne , ny brz  ve cne . Slovní  za soba je tu rozde lena 
podle sve ho vy znamu do 885 kategorií  a jednotky r azeny podle vy znamove  
blí zkosti. Pro snadnou pra ci obsahuje rejstr í k. 

Č erma k a kol.: SLOVNÍK ČESKÉ FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKY – poskytuje pouc ení  o 
vy znamu fraze mu  (pr í sloví , rc ení  atd.), ma  4 dí ly: 1. Pr irovna ní , 2. Vy razy 
neslovesne , 3. Vy razy slovesne  a 4. Vy razy ve tne . Kaz dy  dí l obsahuje rejstr í k. 

 

Mluvnice 

Pod pojem „mluvnice“ sem zar azujeme kompendia pojedna vají cí  souhrnne  o c eske m 
jazyce, mají cí  charakter vysokos kolsky ch uc ebnic c i pr í ruc ek pro ver ejnost. Takovy  
na zev me ly jiz  historicky pra ce J. Gebauera (Mluvnice česká pro školy střední a ústavy 
učitelské, 1880), F. Tra vní c ka (Mluvnice spisovné češtiny, 1951) c i dodnes pouz í vana  
str edos kolska  pr í ruc ka B. Havra nka a A. Jedlic ky (Česká mluvnice, ne kolik vyda ní ), i kdyz  
pr ina s ely pouc ení  nejen o gramaticke  soustave  jazyka, ale take  o lexiku apod. 

MLUVNICE ČEŠTINY (tzv. akademicka ) – rozsa hle  kompendium, rozde lene  do tr í  dí lu : I 
(ve novany  fonetice, fonologii, morfonologii a morfematice a tvor ení  slov, 1986), II 
(ve novany  tvarosloví , 1986), III (ve novany  syntaxi, 1989). Mluvnice c es tiny usiluje o 
precizní  teoreticke  podloz ení  vy kladu, proto se hodí  spí s e pro pouc ene js í ho 
akademicke ho uz ivatele. Digitalizovane  vs echny 3 svazky jsou k dispozici zde: 
http://www.ujc.cas.cz/veda-vyzkum/publikace/akademicka-mluvnice-cestiny.html. 

PŘÍRUČNÍ MLUVNICE ČEŠTINY (tzv. brne nska ) – praktic te ji pojata  jednosvazkova  pra ce, na 
rozdí l od akademicke  mluvnice obsahuje take  pojedna ní  o lexikologii a stylistice. Vys la 
v roce 1995. 

http://bara.ujc.cas.cz/psjc/
http://www.ujc.cas.cz/veda-vyzkum/publikace/akademicka-mluvnice-cestiny.html
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S tí cha a kol.: AKADEMICKÁ GRAMATIKA SPISOVNÉ ČEŠTINY – v roce 2013 vydana  pr í ruc ka, 
ktera  podobne  jako pr edchozí  rezignuje na vysve tlení  teoreticky ch vy chodisek a je 
koncipova na jako prakticky  pomocní k pro studium c i profesiona lní  pra ci s jazykem. 
Akademicka  gramatika se opí ra  o souc asnou psanou c es tinu a ma  c a stec ne  charakter 
preskriptivní , doporuc uje urc ite  tvary c i uz ití  jako na lez ite  (spisovne ). Č lene ní  pra ce ve 
sve  struktur e na rozdí l od Pr í ruc ní  mluvnice nerespektuje striktne  jednotlive  tradic ní  
disciplí ny: obsahuje oddí ly o „gramatice slova“, „gramatice ve ty“, „gramatice souve tí “ a 
„gramatice textu“. 

MLUVNICE SOUČASNÉ ČEŠTINY (1. sv. 2010 pod redakcí  V. Čvrc ka, 2. sv. 2014 pod redakcí  
J. Panevove ) – na rozdí l od Akademicke  gramatiky je pojata jako c iste  deskriptivní , 
nerozlis uje, co je v jazyce spisovne  a nespisovne  a snaz í  se popsat, „jak se pí s e a jak se 
mluví “ (jak zní  podtitul), a pr itom je zaloz ena na korpusech nejen psane ho, ale i 
mluvene ho jazyka. 1. svazek obsahuje pouc ení  o fonetice (ví ce nez  o fonologii), 
lexikologii, morfologii a textu a stylu, v za ve ru pak i kapitolu o „pravopisu“ – ne jako o 
pravidlech, ale popis skutec ne ho stavu. 2. svazek pojedna va  o syntaxi. 

9.2 Slovníky a kompendia literární teorie 

Vlas í n, S . a kol. SLOVNÍK LITERÁRNÍ TEORIE. Praha 1977. Od konce 70. let minule ho století  
jes te  ne kolikra t vydany  slovní k, nyní  dostupny  take  v digitalizovane  forme  na adrese: 
http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/142-slovnik-literarni-teorie. 
Vzhledem k dobe  vzniku pr í ruc ka obsahuje marxistickou estetickou terminologii, je 
proto tr eba k mnohy m heslu m pr istupovat kriticky, nicme ne  svoji hodnotu si slovní k 
zachoval zvla s te  ve zpracova ní  poetologicky ch hesel, c a stec ne  te z  v uchopení  litera rní ch 
epoch, proudu , sme ru  a skupin, z c ehoz  plyne, z e krome  litera rní  teorie je ve nova n take  
litera rní  historii.  

Pavera, L., Vs etic ka, F. LEXIKON LITERÁRNÍCH POJMŮ. Olomouc 2002. Slovní k se inspiruje 
pr í stupem Vlas í nova lexikograficke ho kolektivu i du kladnou polskou akademickou 
pr í ruc kou Słownik terminów literackich, za roven  vs ak usiluje o popula rne ve dny  pr í stup 
a prakticistní  pouz ití  ve s kolske  praxi. Po etymologii pojmu a vy kladu jeho smyslu 
ve ts inou na sleduje uka zka (a soupis odborne  literatury, ktery  by va  be z ny ). 

Nu nning, A. a kol. LEXIKON TEORIE LITERATURY A KULTURY. Brno 2006. Moderní  slovní k 
litera rní  teorie a kulturologie, ktera  dnes vy razne  ovlivn uje a spoluutva r í  pr emy s lení  o 
literatur e. Jde o pr í ruc ku pr eloz enou z ne mc iny a doplne nou o 45 hesel z c eske  litera rní  
ve dy. Mezioborove  zame r eny  slovní k zachycuje s í r i a ru znorodost souc asne  litera rní  
ve dy jednak osve tlení m u str ední ch pojmu , jednak sezna mení m s autory a autorkami, 
kter í  urc ovali a ovlivn ovali teoreticke  diskuse.  

Mu ller, R., S ida k, P. a kol. SLOVNÍK NOVĚJŠÍ LITERÁRNÍ TEORIE. GLOSÁŘ POJMŮ. Praha 2012. 
Dí lo doma cí ho autorske ho kolektivu, ktere  se ve ve cny ch heslech oproti Nu nningove  
pr í ruc ce podrobne ji ve nuje souc asne  teoreticke  situaci (tj. zhruba období  po druhe  
sve tove  va lce) a snaz í  se zaplnit její  terminologicke  mezery. 

Macura, V., Jedlic kova , A. PRŮVODCE PO SVĚTOVÉ LITERÁRNÍ TEORII. Brno 2012. Dí lo 
vznikalo jiz  v 80. letech 20. st. pod vedení m Vladimí ra Macury (oficia lne  byl jako editor 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/142-slovnik-literarni-teorie
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uva de n M. Zeman), nyní  bylo doplne no ty mem A. Jedlic kove . Pru vodce se neve nuje 
litera rne teoreticky m termí nu m, ale vybrany m dí lu m sve tove  litera rní  teorie 20. století  
a 21. století , ktere  cha pe jako pr í klady s irs í ch teoreticky ch pr í stupu  a debat. Po popisu 
jednotlivy ch kapitol dane ho teoreticke ho dí la (napr . Otevr ene  dí lo Umberta Eca) 
na sleduje komenta r  zame r eny  na jeho ste z ejní  pojmy, argumenty, jakoz  i mys lenkova  
vy chodiska a pokrac ují cí  diskusi, kterou dí lo vyvolalo. 

Hodrova , D. … NA OKRAJI CHAOSU …. POETIKA LITERÁRNÍHO DÍLA 20. STOLETÍ. Praha 
2001. – Č ervenka, M. a kol. POHLEDY ZBLÍZKA: ZVUK, VÝZNAM OBRAZ. POETIKA 

LITERÁRNÍHO DÍLA 20. STOLETÍ. Praha 2002. – Č ervenka, M. a kol. NE CESTĚ KE SMYSLU. 
POETIKA LITERÁRNÍHO DÍLA 20. STOLETÍ. Praha 2005. Autorske  kolektivy te chto tr í  
publikací  tvor í  pr ední  osobnosti souc asne  c eske  litera rní  ve dy. Vs echny tr i svazky 
vhodne  dopln ují  pr edstavene  teoreticke  slovní ky a pr í ruc ky, neboť obsahují  teoretické 
studie, ktere  se du kladne ji ve nují  mys lenkove  a argumentac ní  rovine  jednotlivy ch 
oblastí  litera rní  teorie. 

 

9.3 Kompendia dějin literatury, slovníky spisovatelů 

Nova k, A. – Nova k, J. V. PŘEHLEDNÉ DĚJINY LITERATURY ČESKÉ. Olomouc 1936-1939, 
reprint Brno 1995. Klasicka  pr í ruc ka de jin c eske  literatury od poc a tku  do konce 30. let, 
dodnes pr í nosna  zejme na pro vyhrane ny  osobity  autorsky  pr í stup jednoho 
z nejvy znamne js í ch c esky ch litera rní ch historiku  Arna Nova ka. Naskenovane  dostupne  
zde: http://arne-novak.phil.muni.cz/books/prehledne-dejiny-literatury-ceske-novak-
1936 

Tzv. AKADEMICKÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY.  Vznikaly od poc a tku 50. let jako hlavní  u kol 
nove  zr í zene ho U stavu pro c eskou literaturu akademie ve d (proto „akademicke “), me ly 
vytvor it ve deckou marxistickou synte zu de jin nas í  literatury a nahradit dosavadní , 
ideologicky nevyhovují cí  kompendia, zejm. Nova kovo. I. dí l (1959, pod redakcí  J. 
Hraba ka) je zame r en na stars í  c eskou literaturu a je nejsilne ji formova n komunistickou 
ideologií  a marxistickou metodologií , coz  jej c iní  te me r  nepouz itelny m. II. dí l (1960, pod 
redakcí  F. Vodic ky) se zame r uje na literaturu na rodní ho obrození , metodologicky 
vycha zí  z Vodic kovy teorie u kolu , jez  se pokusila spojit marxisticke  a strukturalisticke  
pr í stupy. III. dí l (1961, pod redakcí  M. Pohorske ho) je ve nova n 2. pu li 19. století . IV. dí l 
(pod redakcí  Z. Pes ata a E. Strohsove ), ve novany  1. polovine  20. stol.,  byl pr ipraven na 
konci 60. let, ale vys el po normalizac ní m za kazu az  roku 1995, je nejme ne  zasaz en 
ideologicky mi deformacemi, byť preference „pokrokove “ literatury je v ne ktery ch 
kapitola ch sta le zr ejma  a narus uje obraz literatury zejme na poc a tku 20. století . 
Naskenovane  pr í stupne  zde: http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-
literatury. 

Janous ek, P. a kol. DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945–1989. 4 dí ly. Praha 2007–2008. 
Navazují  chronologicky na pr edchozí  projekt, ve znac ne  s í r i mapují  c eskou literaturu 
dane ho období  bez vy razne js í ch metodologicky ch ambicí , spole hají ce na ve cny  pr í stup 
s iroke ho autorske ho kolektivu. Z dí la byl por í zen „vy tah“ pro potr eby studia a rychle ho 

http://arne-novak.phil.muni.cz/books/prehledne-dejiny-literatury-ceske-novak-1936
http://arne-novak.phil.muni.cz/books/prehledne-dejiny-literatury-ceske-novak-1936
http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury
http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury
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pouc ení : Janous ek, P. a kol. PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945–1989. Praha 
2012. 

Leha r, J. a kol. ČESKÁ LITERATURA OD POČÁTKŮ K DNEŠKU. Praha 1998 (a dals í  vyda ní ). 
Publikace na rozdí l od vy s e uvedeny ch mají cí  charakter uc ebnice; zejme na vy klady o 
stars í  literatur e od J. Leha ra a první  pu li 20. století  od J. Hole ho pr edstavují  svou 
koncepcí  velmi kvalitní  uc ební  texty. 

Machala, L., Petru . E. PANORAMA ČESKÉ LITERATURY. Olomouc 1994 (a dals í  vyda ní ). Dals í  
vysokos kolska  uc ebnice c i pr ehledova  pr í ruc ka; její  koncept je na rozdí l od pr edchozí  
ví ce tradic ní . Existuje i multimedia lní  verze na DVD (Olomouc 2008).  

Kol. autoru . LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. OSOBNOSTI, DÍLA, INSTITUCE 1–4. 7 svazku ., 
1988-2008 (1. a 2. dí l pod redakcí  V. Forsta, 3. dí l pod redakcí  J. Opelí ka, 4. dí l pod redakcí  
L. Merhauta). Reprezentativní  encyklopedicke  dí lo obsahují cí  c eskou literaturu 
od nejstars í ch dob do roku 1945. Ve ts í  c a st hesel zaují mají  jme na autoru  prozaiku , 
ba sní ku , dramatiku , ale i pr ekladatelu , litera rní ch kritiku  a historiku , a rovne z  anonymní  
dí la stars í  c eske  literatury. Lexikon zahrnuje take  c asopisy, sborní ky a almanachy, 
litera rní  sdruz ení  a skupiny, nakladatelství  a tiskar e. Kaz de  heslo je rozde leno na c a st 
vy kladovou a c a st obsahují cí  bibliograficke  u daje a soupis dals í  literatury, ktera  
se k heslu vztahuje. 

Janous ek, P. a kol. SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ OD ROKU 1945. 2 dí ly. Praha 1995, 
1998. Navazuje chronologicky i strukturou hesla na Lexikon, hesla jsou struc ne js í . 

Dokoupil, B. a kol. SLOVNÍK ČESKÝCH LITERÁRNÍCH ČASOPISŮ, PERIODICKÝCH LITERÁRNÍCH 

SBORNÍKŮ A ALMANACHŮ. Brno 2002. Zahrnuje hesla periodik a litera rní ch sborní ku  
v letech 1945-2000. 

Oba tyto slovní ky byly spojeny a transformova ny do webove ho SLOVNÍKU ČESKÉ 

LITERATURY PO ROCE 1945, ktery  je nada le aktualizova n a soustr edí  se na literaturu 
v letech 1945-2000. Najdete jej na adrese http://www.slovnikceskeliteratury.cz/. 

Kol. autoru . SLOVNÍK BÁSNICKÝCH KNIH. Praha 1990. Jde o slovní k litera rní ch de l, 
konkre tne  ba snicky ch knih; hesla r  obsahuje vy znamna  dí la od pr elomu 18. a 19. století  
az  do roku 1945. Naskenovany  dostupny  zde: 
http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knih. 

Dokoupil, B., Zelinsky , M. a kol. SLOVNÍK ČESKÉ PRÓZY 1945–1994. Ostrava 1994. Jiny  
pr í klad slovní ku litera rní ch de l, tentokra t zame r ene ho na prozaicke  knihy (roma ny, 
novely, sbí rky poví dek) vycha zejí cí  v období  1945-1994. Stejne  jako v pr edchozí m 
slovní ku zachycují  hesla vz dy strukturu dane ho dí la, poda vají  jeho interpretaci a ve 
struc nosti take  analyzují  jeho dobove  pr ijetí . 

 
 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knih
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9.4 Bibliografie 

Bibliografie (nepouz í vany m c esky m jme nem knihopis) na m umoz n uje orientovat se v 
publikac ní  produkci; pod pojem bibliografie lze zahrnout ru zne  soupisy publikací; na s 
budou zají mat takove , ktere  slouz í  odborne  pra ci v bohemistice. 

Obecne  mu z eme bibliografie rozlis ovat podle ru zny ch krite rií : napr . podle za be ru na 
vs eobecne  (sledují cí  ves kerou produkci), oborove  (zame r ují cí  se na jeden obor nebo na 
skupinu pr í buzny ch oboru ), autorske  (dí lo jednoho autora); podle typu  publikací  na 
bibliografie kniz ní , c la nkove , c asopisecke  atd.  

Oborové bibliografie 

Oborove  bibliografie jsou du lez itou pomu ckou pro pra ci na jake mkoliv odborne m 
te matu; ve ts inou shrnují  vs echnu relevantní  produkci vymezene ho c asove ho u seku, jsou 
utr í de ny tematicky, ale obsahují  rejstr í ky, ktere  umoz n ují  rychle  dohleda ní  u daju  i podle 
jine ho nez  tematicke ho klí c e (zejm. jmenne ho).  

BIBLIOGRAFIE ČESKÉ LINGVISTIKY. Čelkem 33 svazku  pro le ta 1945-2001; obsahuje 
roztr í de ne  a anotovane  za znamy o publikací ch vs ech typu  oborove  na lez ejí cí ch do 
jazykove dy; pro stars í  období  svazky vz dy po pe ti letech, pro nove js í  ses ity vz dy pro 
jeden rok. Je dostupna  v digitalizovane  podobe  zde: http://www.ujc.cas.cz/eletronicke-
slovniky-a-zdroje/bibliografie-ceske-lingvistiky/. 

ČESKÁ LITERÁRNÍ BIBLIOGRAFIE 1945-1963: soupis článků, statí a kritik z knižních 
publikací a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých českých 
spisovatelů. 3 svazky (1. dí l A-M, 2. dí l N-Z , 3. dí l rejstr í ky) ve novane  anotovane  
produkci litera rne ve dne  i publicisticke  o c eske  literatur e od na rodní ho obrození ; 
zahrnuje le ta 1945-1963, pozde ji doplne no ne kolikery mi dodatky.  

ČESKÁ LITERÁRNÍ VĚDA. Postupne  ses itove  pro jednotlive  roky vyda vana  bibliografie 
podobne ho typu jako Bibliografie c eske  lingvistiky. Existuje pro le ta 1961-1980.  

Bibliografické databáze 

S rozvojem vy poc etní  techniky se upous tí  od kniz ne  vyda vany ch bibliografií  a vytva r ejí  
se poc í tac ove  databa ze, ktere  poskytují  mnohem ve ts í  moz nosti pro vyhleda va ní  a 
filtrova ní  za znamu , ve ts í  rychlost pra ce a take  umoz n ují  jednodus e u daje opravovat a 
dopln ovat, coz  u kniz ní ch bibliografií  bylo komplikovane . 

BIBLIOGRAFIE ČESKÉ LITERÁRNÍ VĚDY (OD ROKU 1945). Bibliograficke  databa ze 
provozovane  U stavem pro c eskou literaturu Akademie ve d Č R pro oblast litera rne ve dne  
bohemistiky. V souc asnosti ma  podobu dvou samostatny ch ba zí : 

Bibliografie od roku 1961 (ISIS): http://isis.ucl.cas.cz/ . Zahrnuje za znamy o kniha ch, 
sborní cí ch, c la ncí ch ad. o c eske  literatur e publikovany ch od roku 1961 do roku 2012. 
Vznikla pr epsa ní m vy s e zmí ne ne  bibliografie Česká literární věda pro le ta 1961-1980 a 
její m postupny m dopln ova ní m. Dopln ova ní  bylo k 1. srpnu 2012 ukonc eno. 

http://www.ujc.cas.cz/eletronicke-slovniky-a-zdroje/bibliografie-ceske-lingvistiky/
http://www.ujc.cas.cz/eletronicke-slovniky-a-zdroje/bibliografie-ceske-lingvistiky/
http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio


51 
 

9 Nejdůležitější literatura a další zdroje  
   

 

Bibliografie ÚČL (Aleph): http://biblio.ucl.cas.cz/. Nova  ba ze vytva r ena  od roku 2012 
v syste mu ALEPH, zahrnuje u daje od roku 2012 a u daje pro le ta 1945-1960 (postupne  
vkla dane , zatí m nedokonc eno). 

RETROSPEKTIVNÍ BIBLIOGRAFIE (1774-1945). Na adrese 
http://retrobi.ucl.cas.cz/retrobi/ je k dispozici bibliografie pro stars í  období . Vznikla 
naskenova ní m lí stkove ho katalogu – vyhleda va ní  v te to databa zi proto funguje jen velmi 
omezene  (mnoho lí stku  je psa no rukou a OČR program je není  schopen pr ec í st); pro 
hleda ní  je potr eba katalogem listovat – lí stky jsou uspor a da ny v por a dku autorske m a 
odkazove m, vz dy abecedne  a u kaz de ho autora chronologicky.  

Jiné bibliografie 

Vy znam pro regiona lní  vy zkum litera rne historicky  i jazykove dny  mají  regionální 
vlastivědné bibliografie. Pro oblast severní  Moravy a Slezska je to BIBLIOGRAFIE 

HISTORICKO-VLASTIVĚDNÉ LITERATURY SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE (7 svazku  pro le ta 
1945-1990), pote  se zme ne ny m na zvem BIBLIOGRAFIE HISTORICKO-VLASTIVĚDNÉ 

LITERATURY SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA (od roku 1991). 

Pr i vy zkumu dí la jednotlivy ch autoru  jsou du lez ite  autorské bibliografie. Jsou 
zpracova ny a vyda ny jen pro ne ktere  autory – napr . Bibliografie Karla Čapka (pr ipravil 
B. Me dí lek), Bibliografie Jaroslava Haška (pr ipravil ty z ), Soupis díla Aloise Jiráska a 
literatury o něm (pr ipravil J. Kunc). Persona lní  bibliografie jazykove dcu  a litera rní ch 
ve dcu  c asto vycha zejí  u pr í lez itosti jejich jubileí  c asopisecky, popr . ve sborní cí ch. 

Pro studium c asopisecke  produkce mají  vy znam časopisecké bibliografie, ktere  
obsahují  informace o titulech periodik vyda vany ch v dane m období . Ne kolikasvazkova  
ČESKÁ RETROSPEKTIVNÍ BIBLIOGRAFIE (NOVINY, ČASOPISY), pr ipravena  pod vedení m J. 
Kubí c ka, je dostupna  take  elektronicky na adrese 
http://aleph.mzk.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=sbp01_per. 
 

http://biblio.ucl.cas.cz/
http://retrobi.ucl.cas.cz/retrobi/
http://aleph.mzk.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=sbp01_per
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10. Slovníček  
   

 

10. Slovníček 
 

LINGVISTIKA 

A 

Abreviatura – zkratka 
Adjektivum – pr í davne  jme no 
Adjunkce – pr imyka ní  
Adresa t – pr í jemce zpra vy (obecne ) sde lení  
Adverbiale – pr í slovec ne  urc ení  
Adverbium – pr í slovce 
Adverzativní  – odporovací  
Afix – morfe m (pr edpona, pr í pona) 
Akcent – pr í zvuk 
Akronymum – zkratka, zkratkove  slovo 
Aktivum – c inny  rod 
Akuzativ – 4. pa d 
Alternace – str í da ní  hla sek 
Antonymie – vy znamovy  opak 
Apozice – pr í stavek 
Argot – hanty rka, mluva urc ity ch spolec ensky ch vrstev 
Artikulace – vy slovnost 
Aspekt – vid 
Asyndeticky  – bezespojec ny , beze spojky 
Atribut – pr í vlastek 
Atribut verba lní  – doplne k 
Augmentativum – zvelic ele  slovo 
 

B 

Bilingvismus – dvojjazyc nost 
Bohemikum – c eske  slovo v cizojazyc ne m textu 
Bohemismus – c esky  slovní  tvar nebo vy raz v cizojazyc ne m textu 
 

Č 

Časus – pa d 
 

D 
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Dativ – 3. pa d 
Deklinace – sklon ova ní  
Deminutivum – zdrobne lina 
Denotace – vztah oznac ení  
Denota t – oznac ovany  jev 
Derivace – odvozova ní  
Designace – oznac ova ní  
Designans (designa tor) – oznac ují cí  forma znaku 
Designatum (designa t) – znakem oznac ovany  jev 
Determinace – urc ova ní  
Diachronní  – vy vojovy  
Diakritika – syste m rozlis ovací ch zname nek 
Dialekt – na r ec í  
Dialog – sled vy pove di ne kolika mluvc í ch 
Diftong – dvojhla ska 
Diglosie – koexistence jazyku  
Disjunktivní  – vyluc ovací  (napr . spojkou) 
Divergence – rozru zne ní  jazyku  
Dua l – dvojne  c í slo 
Dubleta – dvojtvar 
Dysfemismus – hanlive  slovo 

E 

Elipsa – vy pustka 
Enklitikon – pr í klonka 
Eufemismus – zjemn ují cí  vy raz 
 

F 

Fakultativní  – nepovinny  
Femininum – z ensky  rod 
Flexe – ohy ba ní  
Fone m – fonologicka  jednotka 
Fra ze – ve tny  u sek 
Fraze m – usta lene  slovní  spojení  
Futurum – budoucí  c as 

 
G 

Genitiv – 2. pa d 
Genus – rod 
Genus verbi – slovesny  rod 
Glosa – okrajova  pozna mka 
Gradace – stupn ova ní  
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Gradac ní  – stupn ovací  
Grafe m – jednotka psací  soustavy 
Gramatika – mluvnice 
 

H 

Historismus – jazykovy  pr ez itek 
Homonymie – souzvuc nost slov (vy znamovy  rozdí l) 
Hypokoristikon – doma cke  slovo 
Hyponymie – podr azenost slov 
Hypotakticky  – podr adny  

I 

Idiolekt – styl jazykove ho projevu jednotlivce / skupiny 
Idiom – fraze m s jedinec ny m vy znamem 
Ikona – druh znaku 
Imperativ – rozkazovací  zpu sob 
Imperfektivum – nedokonavy  vid 
Index – druh znaku 
Indikativ – oznamovací  zpu sob 
Infinitiv – neurc itek 
Infix – vkladny  morfe m 
Inicia la – poc a tec ní  pí smeno 
Instrumenta l – 7. pa d 
Interdialekt – nadna r ec ní  u tvar 
Interjekce – citoslovce 
Interpunkce – syste m skladební ch zname nek 
Intonace – ve tna  melodie 
Inverze – obra ceny  slovosled 

J 

Juxtapozice – spr ahova ní , spr ez ky 

K 

Kalk – doslovny  pr eklad 
Kauza lní  – pr í c inny  
Kodifikace – uza kone ní  jazykove ho projevu 
Koherence – funkc ní  soudrz nost textu 
Koheze – vy znamova  soudrz nost textu 
Komparativ – 2. stupen  adjektiv 
Kompetence – jazykova  zpu sobilost 
Kompozice – skladba 
Kompozitum – sloz enina 
Komunikace – dorozumí va ní  
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Komunikant – u c astní k komunikace 
Komunika t – sde lení  
Kondiciona l – podmin ovací  zpu sob 
Kongruence – shoda 
Konjugace – c asova ní  
Konjunkce – spojka 
Konotace – vy znam podmí ne ny  situac ne  a individua lne  
Konsekutivní  – du sledkovy  (ob. po sobe  jdoucí ) 
Konsonant – souhla ska 
Kontext – okolnosti promluvy 
Kontrakce – stahova ní  
Konvence – ujedna ní  
Konvergence – sblí z ení  jazyku  
Koordinace – pr ir azova ní  
Kopulativní  – sluc ovací  
Korpus – soubor textu  
Kvantita – de lka samohla sek 
 

L 

Langage – mluva 
Langue – jazyk, jazykovy  syste m 
Lexe m – lexika lní  jednotka 
Lexikon – slovní k 
Loka l – 6. pa d 

M 

Maskulinum – muz sky  rod 
Meliorativum – zjemn ují cí  slovo 
Modifikace – obme na 
Modus – zpu sob 
Monolog – projev jedine ho mluvc í ho 
Morfe m – tvaroslovna  jednotka 

N 

Negace – za por 
Neologismus – novotvar 
Neutrum – str ední  rod 
Nominativ – 1. pa d 
Norma – jazykove  za konitosti 
Numerale – c í slovka 
Numerus – c í slo 

O 
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Obligatorní  – za vazny  
Onomatopoie – zvukomalebne  citoslovce 
Opozitum – antonymum; slovo opac ne ho vy znamu 

P 

 
Paratakticky  – sour adny  
Parole – mluva, r ec  
Participium – pr í c estí  
Partikule – c a stice 
Pasivum – trpny  rod 
Pejorativum – hanlive  slovo 
Perfektivum – dokonavy  vid 
Performance – realizace jazykove  zpu sobilosti 
Persona – osoba 
Plura l – mnoz ne  c í slo 
Polyse mie – mnohoznac nost slov 
Pozitiv – 1. stupen  adjektiv 
Predikace – pr isuzova ní  
Predika t – pr í sudek 
Prefix – pr edpona 
Prepozice – pr edloz ka 
Pre teritum – minuly  c as 
Pre zens – pr í tomny  c as 
Pronominum – za jmeno 

R 

Radix – kor en slova 
Rekce – r í zenost 
Re ma – ja dro vy pove di 

S 

Signifikant – oznac ují cí  forma znaku 
Signifie  – znakem oznac ovany  jev 
Signifikace – vztah oznac ují cí ho a oznac ovane ho 
Singula r – jednotne  c í slo 
Slang – profesní  jazyk 
Sociolekt – spolec enska  varieta jazyka 
Subjekt – podme t 
Subordinace – podr í zenost 
Substantivum – podstatne  jme no 
Sufix – pr í pona 
Superlativ – 3. stupen  adjektiv 
Symbol – druh znaku 
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Syndeticky  – spojec ny , se spojkou 
Synchronní  – soudoby  
Synonymie – souznac nost slov 
Syntagma – skladební  dvojice 

T 

Te ma – vy chodisko vy pove di 
Tempus – c as 
Text – nadve tny  u tvar 

U 

U zus – zpu sob uz í va ní ; zabe hnuty  postup 

V 

Varianta – obme na 
Varieta – jazykovy  u tvar 
Verba lní  – slovesny ; slovní  
Verbum – sloveso 
Voka l – samohla ska 
Vokativ - 5. pa d 
Vulgarismus – hrube  slovo 

Z 

Znak – jednotka oznac ova ní  

Z  

Z argon – hanty rka 

 

LITERÁRNÍ VĚDA 
 
A 

Adaptace - u prava 
Adresa t – pr í jemce sde lení  
Aktualizace – ozvla s tne ní  
Alegorie – jinotaj 
Almanach – sborní k textu  
Aluze – nara z ka 
Anafora - opakova ní  slov na zac a tku vers u  
Antologie – vy bor z textu  
Artefakt – ume lecke  dí lo 
Autor – pu vodce textu 
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B 

Beletrie – kra sna  literatura 
Biografie – z ivotopis 
Brachylogie – u sec ne  vyja dr ení ; zkratka 
Burleska – typ humorne , obvykle vy pravne  poezie 

Č 

Čauserie – vtipna  u vaha 
Čommedia dell´arte – typ barokní ho improvizovane ho divadla 

D 

Daktyl – druh vers e 
Deus ex machina – na hly  obrat v de ji 
Distichon – dvojvers í  
Drama – litera rní  druh 

E 

Epifora – opakova ní  slov na konci vers u  
Epigon – napodobitel 
Epigram – kra tka  satiricka  ba sen  
Epika – litera rní  druh rozví její cí  de j 
Epiteton – ba snicky  pr í vlastek 
Esej – publicisticky  u tvar 
Expozice – u vodní  c a st litera rní ho dí la 
Epizeuxis - opakova ní  slov v jednom vers i 
Epanastrofa – opakova ní  slov na konci a na zac a tku vers u  
Eufonie – libozvuk 

F 

Fabule – pr edme t vypra ve ní  
Figura – vy razovy  a ozvla s tn ují cí  prostr edek  
Fikce – vy sledek imaginace 
Forma – zpu sob ztva rne ní  dí la 

G 

Genius loci – duch mí sta 
Gradace – stupn ova ní  

H 

Hyperbola – nadsa zka 

Čh 
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Čharakteristika – popis 
Čhronotop – c asoprostor dí la 

I 

Iktus – metricky  du raz 
Imitace – na podoba 
Interpretace – vy klad 
Ironie – us te pac ny  vy sme ch 

J 

Jamb – druh vers e 

K 

Kaligram – text ve forme  obrazu 
Katachre ze – druh metafory (spojení  logicky nespojitelne ho) 
Katastrofa – za ve r de je 
Kolize – komplikace de je 
Komedie – dramaticky  z a nr 
Kompozice – skladba 
Konkretizace – dourc ení  vy znamu vy kladem 
Kontrast – protiklad 
Krize – vyhrocení  de je 

L 

Lyrika – nede jovy  litera rní  druh 

M 

Metafora – druh obrazne ho pojmenova ní  
Metonymie – obrazne  pojmenova ní  na za klade  ve cne  souvislosti 
Metrika – pravidla vy stavby vers e 
Metrum – rozme r vers e 
Mimesis – na podoba  
Motiv – nejmens í  jednotka vy znamove ho pla nu dí la 
My tus – ba je 

N 

 
Narace – vypra ve ní  
Novela – prozaicky  u tvar krats í ho az  str ední ho rozsahu 

O 
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Obsah – pr edme t litera rní ho sde lení  
Oxymo ron – protimluv 

P 

Parabola – podobenství  
Parafra ze – volne  zpracova ní  
Parodie – karikují cí  zpracova ní  
Peripetie – de jovy  zvrat 
Personifikace – metaforicke  zosobne ní  
Plagia t – napodobenina 
Poe ma – rozsa hla  ba sen  
Poetismus – ba snicky  prostr edek; ume lecky  sme r 
Poezie – vers ovana  literatura 
Point of view – u hel pohledu ve vypra ve ní  
Pointa – vyvrcholení  de je 
Polemika – spor 
Poví dka – krats í  prozaicky  u tvar 
Produkce – tvorba 
Pro za – nevers ovana  literatura 
Pseudonym – krycí  jme no 

R 

Recenze – publicisticky  kriticky  z a nr 
Recepce – pr ijetí  dí la 
Recipient – pr í jemce 
Reflexe – u vaha 
Reminiscence – pr ipomí nka 
Repetice – opakova ní  
Retardace – zpomalení  (napr . de je) 
Roma n – rozsa hly  prozaicky  u tvar 

Ry m – hla skova  shoda vers u  
Rytmus – pravidelny  sled podobny ch jevu  

S  

Sarkasmus – druh posme s ku 
Satira – vy sme s ne  pojedna ní  
Strofa – sloka 
Styl – sloh 
Synekdocha – druh obrazne ho opakova ní  
Syz et – de jove  sche ma 

T 



61 
 

10. Slovníček  
   

 

Te ma – u str ední  na me t 
Trage die – dramaticky  druh 
Transfer – pr enos 
Travestie – zesme s n ují cí  zpracova ní  
Trochej – druh vers e 
Tropus / tropy – prostr edky obrazne ho vy znamu 

V 

Variace – obme na 
Vers  – jednotka vy stavby poezie 
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