
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. kongres českých slavistů 
 

 

 
V dňoch 19. 1–20. 1. 2010 usporiadala Česká asociace slavistů v spolupráci 

s Katedrou slavistiky Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové uţ II. 

kongres českých slavistů. Kongres sa konal sa na pôde Pedagogickej fakulty UHK 

a jeho hlavnými organizátormi boli Ivo Pospíšil (Masarykova Univerzita, Brno) a 

Oldřich Richterek (UHK). Kongres je putovným podujatím, druhý ročník 

nadviazal na pilotný ročník Kongresu českých slavistů, ktorý sa konal 2. 10–3. 10. 

2007 na Filozofickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. 

Druhý ročník Kongresu českých slavistov bol tematicky venovaný problematike 

filologicko-areálových štúdií a prebiehal v dvoch rokovacích dňoch. Na podujatí 

odznelo viac ako päťdesiat príspevkov a vystúpili na ňom slavisti z mnohých 

českých vedeckých a akademických pracovísk, o. i. z MU v Brne, JČU v Českých 

Budějoviciach, UP v Olomouci, SU v Opave, UPa v Pardubiciach, ZČU v Plzni, 

UK, SÚ AV ČR a DAMU v Prahe. Pozvanie prijali aj zahraniční hostia z Nórska, 

Poľska, Slovenskej republiky či Talianska. Len pre porovnanie prvého ročníku 

Kongresu českých slavistů sa zúčastnilo takmer tridsať českých účastníkov a traja 

zahraniční hostia (zastúpená bola francúzska, poľská a slovenská slavistika). Druhý 

ročník kongresu svojou účasťou zároveň naplnil aj predpoklad I. Pospíšila, ktorý 

v správe o I. Kongrese českých slavistů vyhlásil, ţe: „Vzhledem k značnému zájmu 

se v budoucnu počítá s rozšířením zahraniční účasti.“
1
 Zahraničná účasť na 

druhom ročníku sa rozšírila nielen kvantitatívne, ale aj svojím záberom. 

Okrem pracovnej časti, ktorá po úvodných plenárnych vystúpeniach 

pokračovala v jednotlivých sekciách, sa uskutočnila aj spoločenská časť programu: 

večerné zasadnutie, divadelné predstavenie študentov UHK či exkurzia historickou 

časťou Hradca Králové. Tematická rôznorodosť prednesených príspevkov a na-

                                                 
1 Pospíšil, I.: I. kongres českých slavistů. In: SLAVICA LITTERARIA. Brno : Masarykova 

Univerzita, X 11/1 (2008), s. 157. ISSN 1212–1509 



Lucia MATTOVÁ 

 68 Новая русистика / Nová rusistika  

stolené otázky vyústili do plodného dialógu. Ten v neoficiálnej atmosfére pokra-

čoval aj počas spoločenskej časti programu, ktorá pomohla rozvíjať vzájomné 

kontakty a plnohodnotne tak dopĺňala pracovnú časť kongresu. 

Vzhľadom na mnoţstvo odprezentovaných príspevkov nie je moţné spomenúť 

kaţdý, ale pokúsime sa aspoň v základných črtách naznačiť hlavné tematické línie, 

ktoré na kongrese primárne rezonovali. Vzhľadom na to, ţe témou kongresu boli 

filologicko-areálové štúdiá, pracovnú časť kongresu otvoril príspevok I. Pospíšila 

Minulost a současnost areálů: strategie a klíč k dnešku. Počas dvoch pracovných 

rokovacích dní odzneli vystúpenia, zaoberajúce sa metodologickými, lingvis-

tickými, literárnovednými, translatologickými aj frazeologickými otázkami. 

Osobitú pozornosť vzbudili príspevky zahraničných hostí: Dopisy Vrchlického 

v archivu De Gubernatisa ve Florencii Stefana Aloe (Univerzita Verona, 

Taliansko), Grammaticalization Theory in Historical Linguistics J. I. Bjǿrnflatena 

(University of Oslo, Nórsko), Přípony k tvoření urbozoonimických jednotek v pol-

štině a čestině A. Kołodziej (UW, Poľsko), Языковaя кaртинa других стрaн 

в современной России J. Sipka (Prešovská univerzita, Slovensko) a iné. 

Na nové moţnosti výskumu slavistiky poukázali vo svojich príspevkoch M. 

Kusá z Univerzity Komenského v Bratislave (Text autora; o autorovi na internete 

ako kultúrny fenomén (Prípad Vladimír Sorokin)), E. Niklesová z MU v Brne a 

JČU v Českých Budejoviciach (Paralelní problémy v literární vědě a teorii 

mediální komunikace), M. Půţa z UHK v Hradci Králové (Výrazné socio-

lingvistické jevy v internetovém prostředí slovanského areálu). 

Kongres bol zároveň miestom stretnutia staršej a nastupujúcej generácie 

(nielen) českých slavistov. Mladí začínajúci vedeckí pracovníci z odboru slavistiky 

dostali moţnosť predstaviť svoje práce a kongres sa pre nich zároveň stal aj 

priestorom pre spätnú väzbu od skúsenejších kolegov. 

Podujatie ako celok (berúc do úvahy jeho charakter, tematický záber a 

viacgeneračnosť) vytvorilo platformu na oboznámenie sa so stavom a smerovaním 

českej (a vzhľadom na hojnú zahraničnú účasť) aj medzinárodnej slavistiky v po-

merne širokom kontexte, podnietilo spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami a 

podporilo rozvoj formálnych aj neformálnych kontaktov v rámci slavistickej obce. 

Nasledujúci ročník kongresu sa bude opäť konať o dva roky na jednom z čes-

kých slavistických pracovísk. 
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