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vá a především J. Bronec, jehož dvě monografie (1982 a 1988) jsou věno
vány lexikologické problematice s aspektem metodickým. Z mimouniver-
zitních pracovníků pak např. B. Hrnčíř, M . Vácha a zejm. předčasně zesnu
lý M . Moll, který soustavně prozkoumal morfologické příznaky ruského 
slovesa a prohloubil jeho třídění, z nerusistů to byl pak obzvláště kompara-
tista a teoretik F. Kopečný. 

Jiří Jiráček 
Roman Mrázek 

POLONISTIKA 

Výuka polonistiky byla na brněnské univerzitě zahájena brzy po jejím 
založení. Od studijního roku 1923/24 vedl zde lektorské kursy polštiny 
M . Kolaja (-*), výborný znalec polského jazyka a neúnavný propagátor 
polské kultury a československo-polské součinnosti. Polonistické proble
matice věnovali ve svých přednáškách a badatelské činnosti mnoho pozor
nosti tehdejší učitelé filozofické fakulty V. Vondrák (-»), F. Trávníček (-), 
V. Machek (-), R. Jakobson (-) a B. Havránek (-). 

Po druhé světové válce se polonistika na filozofické fakultě stala samo
statným studijním oborem. V rámci slavistického studia byla nejčastěji za
pisována v kombinaci s bohemistikou nebo rusistikou. Zajišťovala j i ka
tedra slavistiky, vedená J . Kurzem (-*) a později V. Machkem (-*). Po rozdě
lení katedry slavistiky výuku zajišťovalo oddělení slovanských literatur, 
náležející nejdříve ke katedře slovanských literatur, divadelní vědy a f i l 
mové vědy, později ke katedře ruské a sovětské literatury a slovanských 
literatur. Normativní a historickou mluvnici přednášeli A. Kellner (->) 
a J . Kurz, od r. 1958 J . Bauer (-») a po jeho předčasné smrti J. Balhar (-*). 
Širší slovanský jazykový základ přednášeli rovněž A. Lamprecht (-) a 
R. Večerka (-*). Kromě nich se polonistickou jazykovědnou problematikou 
v rámci šíře slavisticky pojatých přednášek a vědeckých prací zabývali 
M . Jelínek, R. Mrázek, J . Chloupek, A. Erhart, M . Grepl, S. Žaža, D. Slo-
sar, M . Čejka, P. Karlík (všichni (-) a externisté F. Kopečný, K . Kyas a 
R. Šrámek (-»). Jazykové kursy a cvičení vedl do svého odchodu v roce 
1955 M . Kolaja, potom J. Pelikán (-) (1955—1978) a externě K. Kardy-
ni-Pelikánová (-*). Od roku 1978 se jazykové výuce polonistiky věnuje 
I. Hrabětová (-•), která v oddělení slovanských literatur nahradila J. Krys-
týnka (-*). V roce 1989 na katedru ruské a sovětské literatury a slovan
ských literatur nastoupila jako asistentka D. Procházková, která se podílí 
na jazykové i literární výuce. Od roku 1991 působí na fakultě lektorka pol
štiny A. Gawarecka. 

Jarmil Pelikán 


