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Z a svého pobytu v Č S S R zajímal se prof. Mitrev o moderní literaturu českou a slovenskou, 
o situaci současné poezie a literární kri t iky. 

V Brně pobyl na filosofické fakultě, besedoval s pracovníky Hosta do domu a navštívil před
stavení Janáčkovy opery Její pastorkyňa, které ho velmi zaujalo. od 

PřednáSky o literatuře v r. 1960 
Odb. asistent dr. Miroslav Pátek přednášel 20. ledna 1960 v Mahenově činohře v Brně 

o inscenacích Shakespearova Jul ia Caesara v Brně. 
Odb. asistent dr. Vladimír Stupka přednášel 26. ledna 1960 na Večeru francouzské poezie 

inspirované Paříží. Večer pořádalo R O H Jazykové školy v Brně. 
Prof. dr. Josef Hrabek, doktor fi lol . věd, promluvil 28. ledna 1960 v kulturním středisku 

Bedřicha Václavka o perspektivách literární vědy. 
Zást. doc. dr. Radislav Hošek přednášel 28. ledna 1960 v Jednotě klasických filologů při 

ČSAV v Praze na téma „Bohové na antické scéně". 
Odb. asistent dr. Jaroslav Mandát, kandidát f i lol . a hist. věd, přednášel 30. ledna 1960 

v K l u b u Max ima Gorkého při Městském výboru SČSP o A . P. Čechovovi. 
Asistentka Danuše Kšicová připravila v lednu 1960 pro K V SČSP metodický materiál pro 

přednášku k výročí A . P. Čechova. 
Odb. asistent dr. Vladimír Stupka přednášel 1. února 1960 v Praze v K r u h u moderních 

filologů při ČSAV o problémech francouzských překladů české literatury. 
Prof. dr. Artur Závodský, kandidát f i lol . věd, seznámil 11. února 1960 s dílem St. K . Neu

manna posluchače Lidové university v Brně. 
Doc. dr. Otakar Novák, kandidát f i lol . věd, promluvil 15. února 1960 v Praze v K r u h u mo

derních filologů při ČSAV o francouzské literatuře 17. století. 
Odb. asistent dr. František Tenčík, kandidát fi lol . věd, pronesl 17. února 1960 úvodní slovo 

k lekci a diskusi na téma Umění a skutečnost. Cyklus pořádal ČSM a Dům pionýrů. 
Odb. asistentka dr. Jessie Kocmanová přednášela 18. února 1960 v brněnské odbočce Kruhu 

moderních filologů při ČSAV o revolučních tradicích v národní literatuře Skotska. 
Odb. asistent Milan Suchomel proslovil 18. února 1960 pro Lidovou universitu v Brně před

nášku o Josefu Horovi . 
Doc. dr. Dušan Jeřábek, kandidát filol. věd, promluvil 22. února 1960 v Divadle bratří 

Mrštíků o A . P. Čechovovi. Večer pořádal SČSP a Lidová universita. 
Odb. asistent dr. Vladimír Stupka přednášel 1. března 1960 v Bratislavě v Krúžku moderných 

filológov při S A V na téma „K problematice Verhaerenovy básnické krize". 
Doc. dr. Otakar Novák, kandidát f i lol . věd, promluvil 3. března 1960 na aktívu francouz-

štinářů při Pedagogickém institutu v Brně na téma „Francouzské písemnictví 17. století ve světle 
společenského vývoje". 

Odb. asistent dr. František Tenčík, kandidát fi lol . věd, přednášel 5. března 1960 v Olomouci 
na VŠP o slovesném folklóru a četbě mládeže v počátcích obrození. 

Odb. asistent Milan Suchomel promluvil 7. března 1960 o Perleťové květině Bedřicha Go-
lombka pro brněnskou pobočku Svazu československých spisovatelů. 

Odb. asistent dr. Vladimír Stupka přednášel 10. března 1960 o lyrice Vítězslava Nezvala. 
Přednášku pořádala Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. 

Asistent Zdeněk Smejkal promluvil 22. března 1960 o základních otázkách filmové adaptace 
literárních děl. Přednáška sc konala na pátém z brněnských „Literárních předvečerů", který by l 
věnován filmu a románu Ivana Kříže „Velká samota". 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát fi lol . věd, proslovil 24. března 1960 v Domě umění před
nášku o Vilému Závadoví pro Lidovou universitu. 

Odb. asistent Pavel Pešta přednášel 25. března 1960 o K a r l u Havlíčku Borovském pro Osvě
tovou besedu a SČSP v Brně-Komíně. 

Odb. asistent dr. Vladimír Stupka měl 30. března 1960 pro ČSM přírodovědecké fakulty 
university J. E. Purkyně přednášku o dnešním stavu světových literatur. 

Prof. dr. Leopold Zatočil promluvil 31. března 1960 v Praze v K r u h u moderních filologů při 
ČSAV na téma „Nové příspěvky k dějinám středonizozemské literatury". 

Odb. asistent dr. František Tenčík, kandidát f i lol . věd, přednášel 31. března 1960 na léma 
,,Co číst ze současné literatury". Přednášku a besedu pořádal Studentský žákovský domov v Brně 
na Cihlářské ul ic i . 

Prof. dr. Jaroslav Ludvíhovský uspořádal v březnu 1960 pro Československou společnost pro 
šíření politických a vědeckých znalostí přednášku o antických tradicích italské literatury. 

Prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, přednášel 1. dubna 1960 pro Československou spo-
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lečnost pro šíření politických a vědeckých znalostí na téma „Jak literatura zobrazuje život a po
máhá jej přetvářet". 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát íilol. věd, uvedl a řídil 1. dubna 1960 diskusní večer 
o časopisu Plamen v aule filosofické fakulty university J . E . Purkyně. 

Odb. asistent dr. František Tenčík. kandidát fi lol . věd, přednášel 13. dubna 1960 na semináři 
pro vychovatele v žákovských domovech KÚDVU o práci s knihou mezi mládeží. 

Odb. asistent dr. František Tenčík, kandidát fi lol . věd, pronesl 14. dubna 1960 úvodní slovo 
k besedě o knihách pro mládež. Besedu uspořádala Okresní lidová knihovna v Moravské 
Třebové. 

Prof. dr. Josef Hrabák, doktor f i lol . věd, zhodnotil a uzavřel 20. dubna 1960 studentskou 
vědeckou konferenci filosofické fakulty university J . E . Purkyně. 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát fi lol . věd, měl 20. dubna 1960 zahajovací projev na 
studentské vědecké konferenci filosofické fakulty university J. E . Purkyně. 

Odb. asistent dr. Vladimír Stupka pronesl 20. dubna 1960 na schůzi občanstva v Brně-Králově 
Po l i přednášku s tématem „V. I. Lenin a literatura". 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát fi lol . věd, promluvil 24. dubna 1960 o díle Stanislava 
Kostky Neumanna pr i odhalení básníkova památníku . N a skalkách' v Bílovicích. 

Odb. asistent dr. Vladimír Stupka pronesl 5. května 1960 na aktívu francouzštinářů při Peda
gogickém institutu v Brně přednášku na téma „Martin du Gard-romancier de 1'échec de la morale 
bourgeoise". 

Odb. asistent dr. Vladimír Stupka přednášel 5. května 1960 pro ČSM filosofické fakulty 
university J . E . Purkyně o západní protifašistické poezii. 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát fi lol . věd, přednášel 20. května 1960 o díle Vítězslava 
Nezvala v Janáčkově opeře před uvedením hry Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. 

Odb. asistent Milan Suchomel konal 22. května 1960 přednášku na téma „Jaro 1945 v české 
poezii" pro Svaz československých spisovatelů, Československou společnost pro šíření politických 
a vědeckých znalostí a Dům umění města Brna. 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát íilol. věd, přednášel 1. června 1960 pro brněnskou pobočku 
Literárněvědné společnosti při ČSAV na téma „O problematice literárněvědné terminologie". 

Odb. asistent Jaroslav Burian, kandidát filol. věd, promluvil 4. června 1960 v K l u b u Maxima 
Garkého při Městském výboru SČSP o životě a díle N . Ostrovského. 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát fi lol . věd, přednesl 17. června 1960 v Muzeu dělnického 
hnutí Brněnska na konferenci k 75. výročí založení Rovnosti diskusní příspěvek. 

Odb. asistent dr. Milan Kopecký, kandidát filol. věd, vypracoval literárněhistorickou část roz
hlasové estrády k 600. výročí adamovských železáren, která byla vysílána 18. června 1960. 

Odb. asistent Jaroslav Burian, kandidát fi lol . věd, konal jako vedoucí semináře sovětské litera
tury v K l u b u Maxima Gorkého při Městském výboru SČSP v době od ledna do června 1960 
(dvakrát měsíčně) deset úvodních přednášek k jednotlivým tématům o současné sovětské próze. 

Prof. dr. Josef Hrabák, doktor fi lol . věd, přednášel 9. a 10. srpna 1960 na Letní škole slo
vanských studií Kar lovy university pro cizince o klíčových problémech starší české literatury. 

Prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, přednášel 20. srpna 1960 ve Varšavě na sjezde 
věnovaném poetice o přechodných formách mezi veršem a prózou. 

Odb. asistent dr. Vladimír Stupka promluvil 29. září 1960 v závodním klubu Královopolských 
strojíren o literárním díle bratří Mrštíků. 

Odb. asistent Milan Suchomel přednášel 29. září 1960 pro Obvodní osvětovou besedu Brno II 
o Jiřím Wolkrovi . Tutéž přednášku konal i 26. října 1960. 

Prof. dr. Artur Závodský, kandidát fi lol . věd, promluvil 9. října 1960 v Rajhradě na slavnosti 
při odhalení pomníku Josefu Dobrovskému o životě a díle tohoto zakladatele slavistiky. 

Prof. dr. Josef Hrabák, doktor fi lol . věd, přednesl 14. října 1960 v brněnské pobočce Literárně
vědné společnosti při ČSAV přednášku o aktuálnosti studia starší české literatury. 

Prof. dr. Leopold Zatočil přednášel 20; října 1960 v brněnské pobočce K r u h u moderních filo
logů při ČSAV na téma „Staročeský a východostředoněmecký epos o Laur inovi" . 

Doc. dr. Dušan Jeřábek, kandidát fi lol . věd, zahájil 27. října 1960 přednáškou cyklus Sou
časné české poezie, pořádaný v rámci Lidové university. 

Odb. asistent dr. František Tenčík, kandidát fi lol . věd, zúčastnil se 29. října 1960 jako člen 
předsednictva celostátní konference o literatuře pro nejmenší v Praze. 

Doc. dr. Otakar Novák, kandidát fi lol . věd, pronesl 31. října 1960 pro Československou spo
lečnost pro šíření politických a vědeckých znalostí přednášku na téma „Soudobá francouzská lite
ratura a její snažení o socialistický realismus". 

Odb. asistent dr. František Tenčík, kandidát fi lol . věd, připravil pro Lidovou universitu do 
cyklu Současná česká poezie přednášku o Františku Branislavovi na večer, pořádaný 3. listo
padu 1960. 
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Odb. asistent dr. Vladimír Stupka promluvil 3. listopadu 1960 v brněnské odbočce K r u h u 
moderních filologů při ČSAV na téma „Poznámky ke studiu vývoje uměleckého překladu česko-
Erancouzského". 

Odb. asistent Vlastimil Válek přednášel 3. listopadu 1960 pro Lidovou universitu o Ivanu. 
Skálovi a Janu Pilařovi. Přednáška se konala v rámci cyklu Současná česká poezie. 

Katedra českého a slovenského jazyka a literatury spolu s redakcí Hosta do domu uspořádala 
8. listopadu 1960 na filosoíické fakultě university J . E . Purkyně besedu o anketě „Jací jsou". 
Anketa byla otiskována na stránkách Hosta do domu. Diskusi vedl odb. asistent Milan Suchomel. 

Prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, informoval v přednášce 1C. listopadu 1960 členy 
brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV o varšavském sjezdu, věnovaném poetice. 

Odb. asistent dr. Miroslav Pátek konal 10. listopadu 1960 pro Československou společnost pro 
šíření politických a vědeckých znalostí přednášku na téma „Ze shakespearovské tradice na 
brněnské scéně". 

Odb. asistent dr. Jaroslav Mandát, kandidát fi lol . a hist. věd, pronesl 15. listopadu 1960 
v K l u b u Maxima Gorkého při Městském výboru SČSP přednášku o folklóru sovětské epochy. 

Odb. asistentka dr. Jessie Kocmanová přednášela 17. listopadu 1960 v brněnské odbočce Kruhu 
moderních filologů při ČSAV na téma „R. B. Cunningham Graham — málo známý mistr realis
tické prózy". 

Odb. asistent dr. Jaroslav Mandát, kandidát fi lol . a hist. věd, přednášel 22. listopadu 1960 
o L . N . Tolstém na večeru, který pořádal Městský výbor SČSP, Universitní knihovna, K V obránců 
míru, Veřejná knihovna Jiřího Mahena a pobočky SČSP na universitě J . E. Purkyně. 

Odb. asistent dr. Jiří Četl uspořádal 22. listopadu 1960 pro Lidovou universitu přednášku 
o existencialismu 

Odb. asistent dr. Jaroslav Mandát, kandidát filol. a hist. věd, promluvil 26. listopadu 1960 
v K lubu Maxima Gorkého při Městském výboru SČSP na téma „L. N . Tolstoj — velikij chu-
dožnik i mysli tel" . 

Odb. asistentka dr. Marie Koutná připravila v listopadu 1960 pro K V SČSP metodický mate
riál pro přednášku k výročí L . N . Tolstého. 

Odb. asistent dr. Jaroslav Mandát, kandidát fi lol . a hist. věd, konal 1. prosince 1960 v Ruském 
klubu při Jazykové škole přednášku , , L . N . Tolstoj — život a dílo". 

Doc. dr. Otakar Novák, kandidát filol. věd, promluvil 8. prosince 1960 na aktívu francouzšti
nám při Pedagogickém institute v Brně na téma , , L . Aragon — pionier de realisme socialiste". 

Pracovní konference „K problematice budovatelského románu", pořádané 14. prosince 1960 
brněnskou pobočkou Svazu československých spisovatelů, zúčastnili se prof. dr. Josef Hrabák, 
doktor filologických věd, doc. dr. Dušan Jeřábek, kandidát fi lol . věd, odb. asistent dr. Milan 
Kopecký, kandidát fi lol . věd, odb. asistent dr. František Tenčík, kandidát fi lol . věd, odb. asistent 
Karel Palaš, kandidát fi lol . věd, odb. asistent Milan Suchomel a odb. asistent Vlastimil Válek. 
Hlavní referát přednesl prof. dr. Josef Hrabák. Diskusní příspěvky pronesli doc. dr. Dušan Jeřá
bek, odb. asistent dr. Milan Kopecký a odb. asistent Milan Suchomel. 

Zást. doc. dr. Radislav Hošek přednášel 14. prosince 1960 v brněnské odbočce Jednoty klasic
kých filologů při ČSAV na téma „Staré zlaté časy". 

Odb. asistent dr. Miroslav Beck proslovil 15. prosince 1960 v brněnské pobočce Kruhu moder
ních filologů při ČSAV přednášku s tématem , , K umělecké metodě Christiana Morgensterna". 

Doc. dr. Dušan Jeřábek, kandidát fi lol . věd, pronesl 20. prosince 1960 v brněnské pobočce 
Literárněvědné společnosti při ČSAV přednášku na téma „O literárních vztazích česko-slovenských 
v 50. — 70. letech 19. století". 

Odb. asistent Jaroslav Burian, kandidát fi lol . věd, mluvi l 21. prosince 1960 v K l u b u n. p. Me
dika o ruské a sovětské satiře. 

Odb. asistent Milan Suchomel přednášel 22. prosince 1960 pro Lidovou universitu o poezii 
všedního dne. Přednáška se konala v rámci cyklu Současná česká poezie. 

Sestavil Vlastimil Válek 

Seznam kandidátských disertačních práci s tématikou literárněvědnou 
N a filosofické fakultě university J. E. Purkyně byly od r. 1956 obhájeny tyto kandidátské 

práce: 

V r o c e 1956: 
Artur Závodský, Stati o poesii Petra Bezruce (313 stran). 

V r o c e 1957: 
Dušan Jeřábek, Vítězslav Hálek jako literární krit ik (290 stran). 


