
Fllologlcko-aroálová studia: východiska a perspektivy 

Tento názvem nesl j ednodenn í workshop konaný 15. dubna 2009 na F i lozo
fické fakultě Masarykovy univerzity v souvislosti se zahájením bakalářsko-magi-
sterského studia Fi lologicko-areálových studií na Ústavu slavistiky. Workshop měl 
ukázat vědeckovýzkumný a také vzdělávací potenciál zmíněného oboru. Ten není 
na brněnské univerzitě sice úplnou novinkou, protože v podobě doktorského studia 
funguje j i ž deset let, n icméně jeho akredi tování pro bakalářský a magisterský 
cyklus je podsta tným prohloubením oborové nabídky Ústavu slavistiky F F M U . 
Workshop si kladl za cíl připravit půdu pro pravidelná setkání odborníků nad 
problémy a tématy f i lologicko-areálových studií a jak v úvodním vystoupení po
znamenal h lavní organizátor Ivo Pospíši l , předpokládá se, že se podobné semináře , 
konference a workshopy stanou podobně tradičními jako např. setkání slova-
kistická. 

Jako první vystoupil Miroslav Půža s referátem Areál na pozadí globální inter
netové kultury, v němž se zamýšlel nad hypotetickou otázkou, zda globální internet 
„stírá" areál a upozaďuje jeho význam. N a základě analýzy nejnavštěvovanějších 
webových stránek v jednot l ivých s lovanských areálech došel k závěru, že tomu tak 
zcela není, je l ikož často uživatelé dávají přednost lokálním napodoben inám 
celosvětových webových stránek apod. Čerstvý absolvent doktorského studia 
Teorie areálových studií Vladimír Franta přednesl př íspěvek Chronotopos 30. sto
letí ve fantastických dílech ruských i světových autorů (F. V. Bulgarin a verneovský 
chronotopos 30. století). Ukázal , že podoby prognóz budoucnosti se v literárních 
pojetích opakují . Zaměři l se také na využit í areálového přístupu ve výzkumu této 
tematiky. Pavel Krejčí seznámil př í tomné s šesti lety zkušenost í s a reá lovým 
studiem Balkánu. Balkanistika byla na Ústavu slavistiky F F M U akredi tována před 
šesti lety a referent se zaměři l na vývoj p ředmětové nabídky oboru, j ehož výsled
kem je zkvali tnění výuky. Zkušenost i ukázaly, že dvouoborové studium balka-
nistiky není dostatečně efektivní, a proto se po reakreditaci bude obor nabízet jen 
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jako j ednooborový . V rámci diskuze vystoupil s dop lněn ím k tomuto referátu 
Václav Štěpánek, který charakterizoval balkanistiku, vysvětlil j e j í náplň a balka-
nistické tradice u nás i ve světě. Josef Saur a Ivo Pospíši l , kteří se výrazně podíleli 
na přípravě akreditace f i lologicko-areálových studií, s tručně promluvi l i o plá
nované studijní struktuře těchto studií. 

Josef Saur se ve svém příspěvku nazvaném Historie, historiografie a literární 
věda zamýšlel nad tím, jak se nejen v rámci filologicko-areálových studií mohou 
jednot l ivé disciplíny obohacovat a jak jejich prol ínání vede k inovat ivním 
badate lským př ís tupům. Jiří Gazda vystoupil s referátem Kritická lingvistika jako 
sociologický přístup k analýze soudobého společenského diskurzu z aměřeném na 
možnost i analýzy jazyka h romadných sdělovacích prostředků. Květuše Lepi lová 
hodnotila, proč čtenáři nečtou „klasiku", j aká jsou očekáván í současného čtenáře 
(příjemce, recipienta textu) ovl ivněného internetem a modern ími medií , které 
výrazně ovlivňují chápání textů. Zábavnost či nezábavnost literatury není podle 
K . Lepi lové dána ani tak samotným dí lem jako spíše př ipravenost í recipienta. Její 
vys toupení neslo název Deficit vědomí stylu textu a „multimediální" vhled do 
Žánru díla. Referát Model světa jako areálově spoluurčovaný fenomén Josefa 
Dohnala, který se nemohl workshopu zúčastnit , přečetl Ivo Pospíši l . Josef Dohnal 
analyzoval úvahy H . Tainea o umění a poukázal na možnost i dalšího rozvoje jeho 
koncepc í například v rámci filologicko-areálových studií. E v a Niklesová se 
v př íspěvku Komiksové tvary v současné české literární komunikaci zaměři la nad 
podmínkami , za j akých je komiksové z tvárnění rovnocenné své původn í literární 
předloze a také různé využit í těchto komiksových verzí např. ve výuce. 

Daniel Bína se v referátu Postnarativní fikční světy věnoval poněkud 
neobvyklé , avšak navýsost aktuální problematice počí tačových her jako problému 
jak naratologickému, tak i psycholog ickému. Počí tačové hry jsou pro literaturu 
novým soupeřem v „boji o čtenáře" , s n ímž se však může literatura co do 
zábavnost i jen stěží měřit . Bína také poukázal na fakt, že byť se počí tačové hry 
stávají nedílnou součást í našeho světa (zejména světa mládeže) , nejsou doposud 
reflektovány soustavnějším výzkumem. Pos lední př íspěvek Pragmatičeskij efekt 
prostorečija v jazyke russkoj politiki L i l i e Nazarenko zazněl rusky a by l zaměřen 
na problematiku oživení dříve marginálních j azykových prostředků a jejich nového 
využit í ve vyjadřování poli t iků. Za t ímco v Rusku mohou tyto prostředky 
přibl ižovat polit iku l idu a působit kladně na popularitu politika, což referentka 
ukázala na příkladu V . Putina a některých jeho výroků, v ČR se nedá výsledek užití 
„prostoreči ja" vždy spolehlivě předvídat , avšak zkušenost i ukazují spíše na 
negat ivní vl iv na vn ímání polit ika voliči. Bohuže l nezazněl referát L ibora Pavery 
působíc ího v Bie lsko-Bia lem, v němž se věnoval struktuře a organizaci bielsko-
bialských s t ředoevropských (slavist ických) studií. Nedí lnou součástí celého setkání 
byla i velmi p lodná diskuze, do níž se zapojovali nejen referující, ale také hosté 
z různých českých a s lovenských univerzit. 
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Filologicko-areálová studia 
Celý workshop uzavřel svým shrnujícím vys toupením Ivo Pospíšil , který v ně

kolika bodech vyzvedl hlavní p rob lémy, j e ž zazněly v příspěvcích. Poukázal na 
vztahy f i lologicko-areálových studií k dalším oborů a vědním special izacím. 
Upozorni l , že se f i lologicko-areálová studia jako obor stále „hledají" a vymezují 
se. Tento stav však nemus í nutně být nevýhodou. Jel ikož není tento obor rigidně 
vymezen a také svázán zaži tým tradičním chápán ím svých mezí , může mnohem 
operativněji reagovat na současné výzvy a potřeby. 
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