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Vymezení tématu práce, metodologická východiska  

Paměť jakožto kulturní fenomén se ve druhé polovině 20. století stala jedním ze základních témat 

humanitních a společenských věd, což do značné míry souviselo též s historickými událostmi a 

zkušenostmi druhé poloviny 20. století, jakými byly druhá světová válka, holokaust, totalitní režimy 

(nacismus, komunismus) atd. Uvedené historické události a zkušenosti patřily rovněž k základním 

tématům, která ve svých dílech reflektovali čeští básníci druhé poloviny 20. století1 – a to právě se 

zaměřením na paměť, resp. na různé paměťové aspekty a souvislosti.  

 Disertační práce Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 

20. století) se zabývá šesti básnickými díly, která chápeme jako synekdochy básnického zobrazení 

(obecných) historických událostí a zkušeností, spjatých s obdobím druhé světové války 

(nacistickým režimem) a s komunistickým režimem po roce 1948. Jako základní kulturněteoretické 

paradigma, ze kterého při výběru básnických děl primárně vycházíme, jsme zvolili koncepci 

kulturní paměti německé anglistky, egyptoložky, kulturní a literární teoretičky Aleidy Assmannové 

(*1947), jejíž stěžejní práci v oblasti kulturní teorie a paměťových studií představuje kniha Prostory 

vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti (1999). Koncepce kulturní paměti, již Assmannová 

v této knize předložila, je kulturněteoretickou syntézou v několika ohledech. Jedná se o práci, která 

je výsledkem dlouhodobého bádání v oblasti kulturní historie a teorie, vycházejícího jak ze studia 

dějin myšlení o paměti (z vědeckého diskursu), a tedy z reflexe jiných kulturněteoretických 

koncepcí a paměťových studií, tak z umělecké (literární a výtvarné) reflexe tématu (kulturní) 

paměti: od antiky až po konec 20. století. Prostory vzpomínání jsou rozděleny do tří částí, které 

fenomén kulturní paměti nahlížejí ze tří vzájemně úzce propojených hledisek: funkce paměti, 

paměťová média a paměťová úložiště.  

 Kniha Prostory vzpomínání představuje jednu z vůbec prvních syntetických prací o kulturní 

paměti, která je komplexní nejen z hlediska interdisciplinárního rozsahu, ale také co se týče již výše 

zmíněného propojení reflexe vědeckého paměťového diskursu a umělecké tematizace paměti včetně 

reflexe uměleckých děl coby médií kulturní paměti. Význam Prostorů vzpomínání jakožto 

syntetické práce v oblasti kulturní teorie a paměťových studií spočívá rovněž v tom, že Assmannová 

                                                 
1 Časovým vymezením druhé poloviny 20. století budeme v této práci chápat období mezi lety 1939–1989, tj. období 

spojené (až na krátké období třetí republiky) se dvěma totalitními režimy, nacismem a komunismem. Primárně 

(literárněhistoricky) se ovšem zaměříme zejména na období komunistické totality (1948–1989). Rovněž vznik 

básnických děl, jimiž se budeme v této práci zabývat, spadá do období po roce 1945 (období druhé světové války 

tedy ve všech těchto dílech představuje téma, reflektované vždy již s jistým časovým odstupem). Cílem této práce 

ovšem přirozeně není komplexní mapování významných mezníků obecné historie druhé poloviny 20. století: např. 

srpnovým událostem roku 1968 tak nebude – vzhledem ke kritériím výběru básnických děl pro jednotlivé 

interpretační kapitoly (viz níže) – věnována samostatná interpretační kapitola, zaměřená na konkrétní básnické dílo. 

Události srpna 1968, které velmi výrazně ovlivnily politicko-společenské, kulturní a literární dění v Československu 

70. a 80. let, budeme v naší práci chápat implicitně, tj. jako komplex historických událostí, od nichž se postupně 

začal odvíjet proces tzv. normalizace (coby důsledek politického vývoje po srpnu 1968). 
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v této knize vypracovala a sjednotila základní paměťovou terminologii.  

 Druhým stěžejním literárněteoretickým a kulturněteoretickým paradigmatem, ze kterého 

budeme v rámci našich interpretací rovněž vycházet, představuje koncepce intertextuality, tak jak 

tento pojem vymezila německá slavistka a literární teoretička Renate Lachmannová (*1936) ve 

své knize Paměť literatury. Intertextualita v ruské moderně (1990), tj. intertextualita jako paměť 

literatury. Také koncepce Lachmannové představuje kulturněteoretickou a literárněteoretickou 

syntézu, která vychází z reflexe jiných koncepcí intertextuality a kulturní sémiotiky, a je navíc 

doplněna podrobnými analýzami konkrétních literárních děl – zatímco kniha Prostory vzpomínání 

Aleidy Assmannové má spíše podobu obecné kulturněteoretické práce.  

 Assmannová ve své knize Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti 

vymezuje čtyři média kulturní paměti: písmo, obraz, tělo a místa. K souvislostem básnických děl s 

médii písma a obrazu je třeba doplnit následující zpřesnění: médium písma tvoří součást širšího 

mediálního celku, jímž je jazyk/řeč. Médium obrazu budeme v naší práci chápat primárně ve 

smyslu obrazů v textu, které Aleida Assmannová vymezuje následovně: (1) obrazy v textu v užším 

smyslu, tj. metafory a přirovnání; (2) „verbálně vytvořené obrazové představy, které mohou být jak 

mimeticky vizuální a ve smyslu scénického zpřítomňování sloužit ke znázornění toho, co bylo 

právě řečeno, tak antimimeticky pronikavé a pramenící z abstraktního myšlení či z ryzí fantazie“ 

(ASSMANNOVÁ 2008: 84).  

 Místa – spolu s obrazy – tvořila již základ antického umění paměti (mnemotechniky) a 

představovala pořádající a zpřehledňující element pro ukládané údaje a pro snadnější vybavování 

vzpomínek. V kontextu ostatních výše uvedených médií paměti zastupují místa onu formu paměti 

(vzpomínek), jež je též poměrně výrazně (tj. materiálně) doložitelná, a představují tak zřetelné 

ztvárnění kontinuity trvání. A pro paměť míst tedy platí, že „nejen upevňují a dosvědčují 

vzpomínku tím, že ji lokálně zakotvují v půdě, ztělesňují rovněž kontinuitu trvání, konkretizovanou 

v artefaktech, která překračuje krátkodobou vzpomínku jedinců, epoch a také kultur“ 

(ASSMANNOVÁ 2006a: 299). Assmannová prostorovou terminologii (s odkazem na Goethovu 

teorii symbolů) ještě specifikuje a rozlišuje vymezení pojmů místa a prostor. Zatímco prostory 

spadají do sféry objektivizovatelnosti, tj. jsou zkoumány, měřeny, kolonizovány, anektovány apod., 

místa si zachovávají určité tajemství a brání se objektivizujícímu pojímání (IBID.: 300).2  

 Na základě prostoru jakožto jednoho ze čtyř hlavních médií kulturní paměti jsme pro naši 

práci zvolili šest básnických děl, která chápeme jako synekdochy básnické reflexe historických 

                                                 
2 Přestože Aleida Assmannová precizuje sémantické nuance prostorové terminologie velmi detailně a rozlišuje pojmy 

prostor(y) a místa, v naší práci budeme tyto pojmy, resp. pojmy prostory (v) paměti a místa paměti používat jako 

synonyma – s vědomím toho, že pojem prostor představuje pojem více neutrální ve smyslu vyšší míry abstraktnosti.  
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událostí a zkušeností druhé poloviny 20. století, spjatých primárně s totalitními režimy 

(komunismem a nacismem): historických událostí a zkušeností, určitým způsobem spojených s 

dimenzí prostoru – ať už se jedná o básnickou reflexi prostoru, který má svůj reálný „předobraz“ v 

tzv. aktuálním světě, či o (zcela) imaginární obraz prostoru.  

 

Struktura práce (kapitol)  

První kapitola „Česká poezie v kontextu literárněhistorických a kulturněhistorických souvislostí 

druhé poloviny 20. století: perspektiva kulturní paměti“ je zaměřena na obecné (literárněhistorické a 

kulturněhistorické) souvislosti české poezie a kulturní paměti v kontextu druhé poloviny 20. století: 

mj. na souvislosti literárního (básnického) kánonu a literární cenzury, na básnické žánry jako místa 

paměti, intertextualitu, mimésis paměti atd.  

 Interpretační kapitoly mají následující (jednotnou) strukturu: každá kapitola je rozčleněna do 

čtyř podkapitol:  

1. Úvod připomíná nejzákladnější biografické (literárněhistorické) informace o tvorbě daného 

básníka a vymezuje téma dané interpretační kapitoly.  

2. Textová analýza je založena na interpretaci vybrané básně či textové pasáže básnické skladby, 

která je pro interpretované dílo – z hlediska paměťových aspektů, na jejichž reflexi je daná 

interpretační kapitola primárně zaměřena – typická. Interpretace vybrané básně/textové pasáže má v 

této podkapitole podobu „close reading“, které neodkazuje na jiné sekundární texty (reflektované v 

rámci dalších podkapitol – viz níže). Jinými slovy řečeno, toto „první čtení“ je zaměřeno na text 

konkrétní básně/textovou pasáž a kontextové interpretaci díla se věnují další podkapitoly.  

3. Kontexty a souvislosti. Tato podkapitola je rozdělena do čtyř částí:  

(1) kontext básnické tvorby daného autora, tj. zasazení interpretovaného díla do širšího kontextu 

autorovy básnické tvorby (do kontextu, který je spjat s určitým časovým úsekem);  

(2) tematický kontext, tj. komparace interpretovaného díla s vybranými básnickými díly, která 

reflektují totožné (obdobné) téma (komparace mají spíše podobu interpretačních sond);  

(3) dobový kontext, tj. zaměření na interpretované dílo z perspektivy politicko-společenského, 

kulturního a literárního dění v kontextu období (desetiletí), kdy dílo vzniklo – a (případně) bylo 

vydáno;  

(4) kulturněteoretické a literárněteoretické souvislosti, tj. reflexe širších kulturněteoretických a 

literárněteoretických souvislostí a jevů: textových a kontextových.  

4. Závěr, tj. shrnující úvaha o interpretovaném díle – pokus nahlédnout dílo z perspektivy, jíž v 

dosavadních výkladech nebyla věnována výraznější pozornost.  
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Básnické prostory (v) paměti – interpretační závěry   

Hledání rozpadajícího se řádu světa (Vladimír Holan: „Návrat)  

Básnický příběh Vladimíra Holana (190 –1980) „Návrat“ vznikl v závěru specifického kulturního, 

společenského a politického „mezidobí“ třetí republiky – v roce 1948. Návrat/navracení se 

představuje bytostný princip lidské schopnosti vzpomínat (si), procesu vzpomínání, který úzce 

souvisí s (dlouhodobým) konstituováním lidské identity, resp. s potřebou udržování její kontinuity. 

Typickým rysem samotného procesu vzpomínání a vzpomínek je však také zároveň selektivnost, 

která velice často vede ke zkreslování vzpomínané minulosti. Vladimír Holan ve svém básnickém 

příběhu zpracoval téma návratu jako topos návratu lyrického vypravěče do rodné vsi po dvaceti 

letech. Ústředním prostorem paměti je v Holanově příběhu prostor hřbitova, kam lyrický vypravěč 

přichází, aby našel hrob své matky. Prochází okolo mnoha hrobů, které v jeho paměti vyvolávají 

vzpomínky na konkrétní jedince, uložené v jednotlivých hrobech, a na životní příběhy těchto lidí – 

hrob své matky však nenajde. Nenalezení matčina hrobu, ale také vzpomínky na některé jedince z 

rodné vsi do nahlížení lyrického vypravěče na (vlastní) minulost vnášejí pochybnosti a narušují 

kontinuitu jeho osobní identity i kolektivní identity prostoru (v) paměti, tj. prostoru domova. 

Rozpad původního životního řádu, který prostor domova představoval, vzbuzuje též otázky, jež se 

(do)týkají budoucí životní perspektivy lyrického vypravěče.  

 Nenalezení matčina hrobu strukturu (syžet) celého příběhu narušuje, dochází k rozštěpení 

identity lyrického vypravěče – a obraz prostoru domova a představa o řádu světa, které lyrický 

vypravěč až doposud považoval za platné, se tímto rozpadají, negují. Pokud bychom ovšem 

uvedenou interpretační tezi nahlédli (a doplnili) z jiného úhlu paměťové perspektivy, lze 

připomenout jiná fakta, jež se týkají schopnosti vzpomenout si/vzpomínat, procesu vzpomínání, 

vzpomínek a lidské paměti obecně: především onen fakt, že k typickým znakům vzpomínek 

(informací/obsahů, uložených v paměti) patří mj. selektivnost a nespolehlivost.  

 „Pouze návrat ve zvláštním niterném čase, na zvláštní niterné místo je vzpomínkou“, jak 

tvrdí F. G. Jünger (JÜNGER 1957: 55). Nenalezení matčina hrobu a v důsledku toho nemožnost, 

resp. neschopnost znovu si vybavit matčin obličej však vede k rozpadu identity lyrického vypravěče 

„Návratu“ a k rozpadu jeho vnitřního časového vědomí, časové jednoty, která by udržovala 

kontinuitu a propojovala časové dimenze minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Návrat do oné 

podoby řádu světa (prostoru domova) „před dvaceti lety“ již není možný – ani skrze vzpomínky.  

 

Prostory (v) paměti kontra prostor vězení (Jan Zahradníček: Dům Strach)  

Básnická sbírka Dům Strach Jana Zahradníčka (1905–1960), jež zahrnuje básně 



 

6 

„vytvářené“/memorované v letech 1951–1956, představuje synekdochu básnické reflexe zkušenosti 

s vězněním v komunistických věznicích/pracovních táborech v 50. letech. Jedná se tedy o 

básnickou reflexi životní zkušenosti, kdy osobní paměť vězněného jedince představovala zásadní 

schopnost také přímo v existenciálním smyslu: jako schopnost zachování kontinuity osobní identity 

– též prostřednictvím memorování básní.  

 Procesy vzpomínání a zapomínání jako dvě přirozené, komplementárně spojené „složky“ 

(kulturní) paměti, jež se spolupodílejí na jejím (dlouhodobém) formování, se v případě Jana 

Zahradníčka – a všech básníků vězněných v komunistických (a nacistických) věznicích/pracovních 

táborech – dostaly do zcela specifických souvislostí a získaly nové, za „standardních životních 

podmínek“ ne tolik zjevné významy. Všichni básníci, kteří byli v rámci politických procesů v 50. 

letech odstraněni do věznic či pracovních táborů, tedy měli být tímto způsobem vymazáni z „nově“ 

přetvářené kolektivní paměti, což bylo spojeno také přímo se snahou komunistického režimu o 

jejich fyzickou likvidaci. K tomu, aby byli tito básníci alespoň určitým způsobem schopni udržovat 

kontinuitu své identity, zároveň nutně potřebovali svou individuální paměť střežit proti faktoru 

zapomínání, tj. udržovat její aktivitu pravidelným procvičováním, které umožňuje právě také 

poezie, jejíž vznik a možnost jejího pozdějšího znovu-vybavení závisí – s ohledem na nemožnost 

písemného záznamu – především na paměťových schopnostech daného jedince.  

 Pro vězněného katolického básníka Jana Zahradníčka se v kontextu společnosti, ovládané 

politickou mocí, která pohrdá elementárními lidskými hodnotami a v tomto smyslu na ně tedy 

zapomíná, naopak paměť – v úzkém sepětí s vírou – stává základním existenciálním prostředkem. 

Pravidelným procvičováním paměti, též formou memorování básní, lze jednak udržovat kontinuitu 

osobní identity a individuální paměti a jednak stále zůstávat pamětliv toho, že člověk je pouhou 

jednotlivou součástí jistého vyššího řádu, který jej přesahuje bez ohledu na právě vládnoucí 

politický režim.  

 

Lidice: prostor pro rekonstituování kolektivní (národní) paměti 

(Karel Šiktanc: Heinovské noci)  

Básnická skladba-pásmo Karla Šiktance (*1928) Heinovské noci (1960) v rámci naší typologie 

básnických prostorů (v) paměti reprezentuje synekdochu specifického válečného traumatu: vypálení 

obce Lidice 10. června 1942.  

 Jedním z nejvýraznějších sociálních aspektů, který se v Československu – jako přirozená 

reakce na druhou světovou válku – projevoval zvláště v prvních poválečných letech, byla negace 

vůči všemu německému. Jestliže určitým „úkolem“ Šiktancovy generace bylo také pokusit se o 

alespoň určité přehodnocení reflexe válečných zkušeností, pozastavme se u samotného názvu 
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Heinovské noci. Aluze, která k názvu skladby (a jeho možným interpretacím) explicitně odkazuje, 

se nachází v úvodu oddílu, jehož tématem je lidická tragédie, a jedná se o čtyřverší z básně „V noci 

v kajutě“ německého romantického básníka Heinricha Heineho (1797–1856): „Na oblohu 

modromodrou, / kde ty krásné hvězdy svítí, / chtěl bych rty své přitisknouti, / divě přitisknout a 

plakat“ (HEINE 1951: 122; ŠIKTANC 2003: 87). Uvedená báseň pochází z cyklu Severní moře 

(básně z let 1825–1826), jehož ústředním tématem jsou cesty (po moři) a s nimi jsou též úzce spjatá 

témata dálky a milostné touhy – reflexe těchto témat je většinou zasazena do noci, kdy lyrický 

subjekt vede dialog s hvězdami, resp. prostřednictvím hvězd s „Onou vytouženou“.  

ožná vůbec nejpodstatnější signál, k němuž se vztahuje odkaz na Heinricha Heineho, se týká výše 

zmiňované pozvolné proměny recepce „všeho německého“, tedy „rozrušování získaného syndromu 

poválečné české literatury. Vše svázáno s Německem a němectvím mělo předurčený záporný náboj“ 

(MÁLKOVÁ 2000: 282). Heinovské noci dokládají mj. i to, že lidická tragédie se pro Šiktancovu 

generaci stala zakládajícím mezníkem kolektivní i osobní identity, mezníkem, který výrazně 

ovlivnil utváření dějinného vědomí v poválečném období. Generace narozená ve druhé polovině 20. 

let – a básníci jako mluvčí celé společnosti, jejichž slovo si i po válce (a to i z důvodu jeho možné 

ideologické využitelnosti, resp. zneužitelnosti) stále udržovalo velmi výraznou vážnost – před sebou 

již ovšem měla další „úkol“, s nímž se bylo nutné vypořádat, a sice pokusit se překlenout vnímání 

válečných zkušeností v tom smyslu, aby byly dále nahlíženy nejen jako traumata (nedávné) 

minulosti, ale právě jako zásadní historický mezník, od nějž je třeba se „odrazit“ při rekonstituování 

národní identity. A tak má i gesto lyrického mluvčího v závěru Heinovských nocí jednoznačnou 

platnost, tj. vzkaz o novém nahlížení světa, které má být směřováno především k horizontu 

budoucnosti a které je vedeno a posíleno ideou komunismu, resp. přesněji řečeno ideou pevného 

sociálního (generačního) sepětí a jednotného (ideového) přesvědčení. Jinými slovy, zaznívá zde 

jasný vzkaz nastupující generace (třicátníků) o touze žít naplno a o víře v to, že tato touha již 

nemůže být ničím zastrašena.  

 Heinovské noci zároveň potvrzují platnost onoho aspektu legendy o zakládající události 

mnemotechniky, jenž zdůrazňuje úlohu básníka coby nositele paměti: toho, jenž podává svědectví o 

původním řádu světa před tragickou událostí, svědectví o tragické události, jež navždy proměnila 

původní řád světa, a svědectví o zpustošeném řádu světa po tragické události, který může znovu-

zpřítomnit (jedině) akt básníkova rozpomínání se. Lyrický mluvčí jako svědek, který přežil a může 

prostřednictvím svého hlasu – básnického slova – podat zprávu o podobě obce Lidice před jejím 

vyhlazením, tak jak zůstala zachována v jeho paměti ve formě (subjektivních) vzpomínkových 

obrazů, vyvolává věci/fragmenty věcí a jména lidi: ono vyvolávání plní funkci proti-zapomnění.  
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Prostory paměti (v) dětství: vzpomínky na válku jakožto období iniciace  

(Josef Hanzlík: Lampa)  

Básnická sbírka Josefa Hanzlíka (1938–2012) Lampa (1961) v rámci naší typologie básnických 

prostorů (v) paměti představuje synekdochické dílo generace mladých básníků, kteří začali knižně 

publikovat v první polovině 60. let a v jejichž dílech můžeme sledovat reflexi dvou ústředních, 

velmi úzce propojených témat: dětství a druhé světové války. Právě reflexe druhé světové války, 

stylizovaná do dětské perspektivy, představuje rovněž velmi zajímavé téma z hlediska paměti, 

neboť k přirozenému faktoru individuální paměti, jímž je selektivnost při procesu vzpomínání a 

znovuvybavování (lidí, objektů a událostí/dějů), se zde ještě navíc připojuje také specificky dětské 

zaměření se na (dílčí) aspekty objektů a událostí a v tomto smyslu tedy „jiný“ způsob nahlížení 

světa.  

 U procesu vzpomínání lyrického subjektu v Hanzlíkových básních, můžeme si povšimnout 

toho, že se (zpravidla) jedná o dvě vzájemně propojené fáze tohoto procesu. Fáze vidění představuje 

schopnost vybavit si určitou vzpomínku, fáze (na)zření představuje schopnost reflexe v širším 

smyslu, tj. rozpomínání se na to, jakým způsobem vzpomínající subjekt vnímal/nahlížel (vnější) 

svět v časovém období (např. dětství či dospívání), na které s odstupem (v přítomném okamžiku) 

vzpomíná, a jak se vzpomínaný objekt či událost jeví z přítomné perspektivy. V titulní básni 

„Lampa“ Hanzlík rozvíjí právě motiv nazírání, resp. schopnosti nazírat – již se člověk učí po celý 

život. Schopnost nazírat je zde navíc významově vyzdvižena tím, že je prostřednictvím ústředního 

motivu slepého otce postavena do kontrastu proti vidění: otec (lyrického subjektu), přestože byl 

slepý, dokázal život nahlížet v širších souvislostech, v jeho rozporech i nejrůznějších nuancích.  

 V Hanzlíkových básních je osobní a kolektivní dimenze paměti/identity vždy úzce 

provázána: paměť individua přirozeně tvoří nejen osobní vzpomínky, ale též vzpomínky, které 

přesahují osobní rovinu vzpomínajícího subjektu a udržují kontinuitu vědomí souvislostí. Důležitou 

oblastí, jež propojuje osobní a nadosobní (sociální) dimenzi (paměti) jedince, je sféra předmětné 

skutečnosti. Všechny předměty žitého světa – ať už se jedná o všední předměty, které člověk 

používá v každodenním životě, či o umělecké výtvory apod. (viz např. báseň „Staviteli barokní 

chrámové studně“) – jsou vždy lidským výtvorem a nesou v sobě paměťovou stopu, odkazující k 

tomu, kdo je vytvořil či komu případně patřily.  

 Motiv lampy – právě tak, jak jej Hanzlík rozvíjí v titulní básni „Lampa“ – je ve sbírce 

Lampa ústředním symbolem paměti, jež má v Hanzlíkových básních především status lidské 

schopnosti nahlížet zkušenosti, které člověk během svého života získal, situace a události, jimiž 

prošel, „nasvícené“ perspektivou časového, tj. zkušenostního odstupu: tedy schopnosti nahlížet sebe 
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sama a svou reflexi skutečnosti, vybavované prostřednictvím vzpomínek, v perspektivě vzpomínané 

minulosti, a zároveň schopnosti nahlédnout, v čem a jak se vzpomínající jedinec proměnil: jako 

individualita i jako účastník sociálních procesů a dějů.  

 

Básnické divadlo paměti (Ivana Diviš: Odchod z Čech)  

Básnická skladba Ivana Diviše (1924–1999) Odchod z Čech (1981) v rámci naší typologie 

básnických prostorů (v) paměti reprezentuje reflexi životní zkušenosti s odchodem do exilu po roce 

1968. Situace člověka, kterého vnější politické okolnosti přiměly k rozhodnutí opustit rodnou zemi, 

se Divišovi stala především příležitostí pro intenzivní básnickou reflexi dění v soudobém 

normalizačním Československu i pro přehodnocování české identity v širších kulturněhistorických 

souvislostech.  

 Jako vhodný interpretační koncept pro uvažování o básnické skladbě Odchod z Čech se jeví 

jedna z tradičních prostorových metafor paměťového diskursu – metafora divadla paměti. Význam 

pojmu divadlo je zde přitom třeba nahlížet ze dvou hledisek: jednak ve smyslu kompoziční 

struktury Divišovy skladby coby divadelní hry a jednak ve smyslu divadelnosti zobrazovaných 

paměťových obsahů. Rozvedeme-li naši tezi o divadelnosti zobrazovaných paměťových obsahů 

podrobněji, přesněji řečeno o divadelnosti vzpomínek, vybavovaných a zprostředkovávaných 

lyrickým subjektem, a básnických obrazů v Odchodu z Čech, můžeme samotný proces vzpomínání 

lyrického subjektu charakterizovat jako střetávání fragmentárních vzpomínek/vzpomínkových 

obrazů. Jednotlivé vzpomínky, vyvolávané či vykřikované hlasem lyrického subjektu, v rámci 

textového prostoru plní funkci jednotlivých „hlasů paměti“, které by bylo možné přirovnat k 

postavám divadelní hry – k jejich hlasům-replikám. V Divišově textu se však jedná o „dialog 

vzpomínek“, který mnohdy postupně přechází až do podoby vzájemného „překřikování“, 

podobajícího se „neprůhledné“, hermeneuticky nesnadno prostupné „diskursivní mlze“. V tomto 

smyslu lze o Odchodu z Čech jakožto básnickém prostoru (v) paměti mluvit jako o divadle paměti – 

o divadelním jevišti paměti, na kterém se setkávají a střetávají obrazy/výjevy, situace, události a 

reálné i fiktivní postavy z různých historických etap, společenských oblastí apod.  

Divadlo je pouze jedním z mnoha kulturních fenoménů, které představují nejstarší kořeny lidské 

kultury, kulturní paměti – a básník jakožto nositel a strážce kulturní paměti je tedy (před)určen k 

tomu, aby (opakovaně) pronikal vrstvami kulturní paměti k těmto kořenům světové kultury a 

předával ve svých dílech svědectví o kulturní historii lidstva. Takovéto chápání statusu básníka a 

básnictví (i) v kontextu kultury moderního světa nacházíme rovněž v básnických dílech Ivana 

Diviše, jehož básnické ars memoriae lze souhrnně charakterizovat jako theatrum memoriae.  
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Krajina k zapomnění (Emil Juliš: Blížíme se ohni)  

Básnická sbírka Emila Juliše (1920–2006) Blížíme se ohni (1988) v rámci naší typologie 

básnických prostorů (v) paměti představuje synekdochu básnické reflexe (zobrazení) „krajiny k 

zapomnění“, tj. prostoru Mostecka. Do utváření tohoto prostoru a jeho postupných proměn 

dlouhodobě zasahovaly vnější faktory: (petro)chemický průmysl, k jehož výraznému rozšíření došlo 

během druhé světové války, a povrchová těžba hnědého uhlí, v jejímž důsledku v průběhu 60. až 80. 

let 20. století došlo de facto k úplnému zbourání starého Mostu – a byla zahájena výstavba nového 

města Most.  

 Základním významotvorným principem Julišových básnických obrazů devastované, mizející 

krajiny Mostecka je estetika fragmentu. Fragment tedy v Julišových básnických obrazech plní 

funkci (paměťové) stopy zprostředkovávající původní obraz krajiny Mostecka, resp. jednotlivé 

vrstvy kulturní paměti daného prostoru. Tyto vrstvy kulturní paměti, které se během procesu 

postupného rozkladu (původní) krajiny Mostecka „vynořují“ v podobě fragmentů, se prolínají s 

fragmenty mizející krajiny Mostecka v přítomnosti (tj. v 80. letech 20. století). V rámci této estetiky 

fragmentu se tedy spolu vzájemně prolínají fragmenty, které jsou součástí procesu vzpomínání, s 

fragmenty, které jsou synekdochou zapomnění – prostoru, určeného (tehdejší) vládnoucí 

komunistickou mocí k zapomnění. S „prolínáním“ obou paměťových procesů, vzpomínání a 

zapomínání, v rámci Julišovy estetiky fragmentu úzce souvisí také jeden z klíčových motivů 

Julišovy poezie, a sice živel ohně, o němž jsme rovněž pojednali již výše (viz podkapitola 3.4) a 

který Aleida Assmannová – coby paměťovou metaforu – charakterizuje takto: „Oheň je symbolem 

náhlého, neupotřebitelného poznání, které se zažehuje na základě latentní vzpomínky. […] [oheň] 

ozřejmuje zapomínání a pustošení v čase (‚sežehující plamen‘) stejně jako vzpomínání a obnovu 

toho, co se ztratilo“ (ASSMANNOVÁ 2006a: 173).  

 Navážeme-li na uvedenou charakteristiku ohně coby paměťové metafory, tj. metafory 

implikující dvojakost ohně jako elementu „zažehujícího“ latentní vzpomínky i jako „sežehujícího 

plamene“, úzce spjatého s procesem pustošení a se zapomněním, lze říci, že Emil Juliš chápe oheň 

jako metaforu, jež velmi přesně vystihuje bytostný princip aktu básnického psaní: každý akt 

básnického psaní je aktem rozpomínání se na základní antropologické konstanty, jimiž je vymezena 

lidská existence, tj. aktem sebeuvědomování jistého řádu, který je pro člověka jakožto jednotlivce i 

pro lidstvo nezbytným životním předpokladem vycházejícím z toho, že si je každý člověk „vědom 

sebe sama“ a svých hranic, které nelze překračovat. A stejně tak i akt básnického psaní představuje 

z perspektivy tvořícího subjektu proces uvědomování si toho, že každá báseň má svůj řád, 

významovou strukturu založenou na vhodně propojených „mírách“ formy a obsahu. V tomto 
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smyslu by bylo možné mluvit o tom, že každý akt básnického psaní je latentním vzpomínáním na 

básnické formy a básnická témata, z nichž se v dějinách básnictví stal ustálený poetický repertoár.  

 Název básnické sbírky Emila Juliše Blížíme se ohni bychom tedy mohli interpretovat jako 

aluzi poukazující na samotný akt básnické tvorby, jež představuje proces vzpomínání ve smyslu 

„zažehování“ paměti tvořícího subjektu, pronikajícího ke starším vrstvám kulturní paměti. Básnický 

(autorský) subjekt je schopen prostřednictvím básnické řeči, resp. básnické imaginace vyvolávat 

vzpomínky na to, co již upadlo v zapomnění/bylo určeno k zapomnění, a apelovat na potřebu 

udržování individuální i kolektivní paměti v aktivním modu. Neboť přestane-li (zvláště kolektivní) 

paměť fungovat ve své aktivní podobě, jako morální imperativ ve smyslu „být si vědom“ a 

„uvědomovat si“, pak se naplní vize, vyjádřená Julišovou metaforou „blížíme se ohni“, tj. blížíme 

se sebezapomnění, k němuž došlo kvůli zapomenutí na původní, přirozený řád fungování světa a na 

místo člověka v rámci tohoto řádu.  

 

Závěry a výhledy  

Prostor jakožto médium paměti (v metaforickém smyslu architektonické uspořádanosti) byl již 

součástí antické mnemotechniky, v jejímž rámci tvořil, spolu s obrazy, dvojici základních 

prostředků, které měly zajistit ukládání konkrétních obsahů (informací) do paměti a jejich snadnou 

znovu-vybavitelnost (schopnost vzpomenout si/rozpomenout se): loci et imagines. Uvedeme-li obě 

média kulturní paměti, místa (prostor) a obrazy, do souvislosti s poezií, s básnickou tvorbou, 

můžeme poukázat jednak na souvislost s básnickou obrazností coby samotnou bytostnou podstatou, 

na níž je proces básnické tvorby založen, a jednak také na úzkou souvislost mezi vzpomínáním 

(procesem vzpomínání) a imaginací. Právě básnická imaginace se výrazně spolupodílí na 

schopnosti vzpomínání/rozpomínání se na konkrétní lidi, předměty, jevy, události a také prostory – 

včetně těch, které již v okamžiku, ve kterém probíhá proces vzpomínání, neexistují. Proces 

básnického psaní, jímž tvořící subjekt vstupuje do sféry imaginace, můžeme – na základě šesti 

básnických děl, jimiž jsme se v naší práci zabývali – nahlížet (také) jako procházení prostory 

paměti, na základě jejichž básnického zobrazení vzniká dílo, které se samo stává básnickým 

prostorem (v) paměti.  

 Typologie básnických prostorů (v) paměti, již jsme v naší práci předložili, představuje jeden 

z prvních návrhů uceleného konceptu, v jehož rámci jsou při interpretaci básnických děl využity 

podněty stěžejních teoretických koncepcí kulturní paměti, které byly vypracovány a rozvíjeny 

přibližně v posledních třiceti letech. Pokud bychom se měli krátce zmínit o dalších tématech, jimiž 

se lze v rámci literárněvědné reflexe české poezie (druhé poloviny) 20. století z perspektivy kulturní 

paměti, resp. s využitím teoretických koncepcí kulturní paměti dále zabývat, můžeme uvést mj. 
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následující tematické okruhy: básnická díla, která reagovala na mnichovské události roku 1938; 

básnická díla, která vznikala a byla šířena v rámci samizdatu, tj. díla, která tvořila samostatný, 

„paralelní“ prostor literární paměti (vzhledem k prostoru paměti oficiálně vydávaných literárních 

děl), a v kontextu tohoto prostoru literární paměti by bylo možné uvažovat o specifickém, 

samizdatovém (ineditním) literárním kánonu apod.; oficiální básnická produkce první poloviny 50. 

let, reflektovaná s detailním zaměřením jak na přetváření/utváření „nového“ kánonu socialistické 

literatury, tak na způsoby a mechanismy, která básnická (literární) díla používala při 

utváření/přetváření kulturní paměti, podřízené požadavkům komunistické ideologie; oficiální 

básnická produkce v období normalizace, tj. např. reflexe návratů k období 50. let jakožto období, 

které se stalo základem pro vytvoření socialistické kultury, literatury a společnosti, reflexe 

„pražského jara“, reflexe opětovného přetváření literárního kánonu a „konsolidované“ kulturní 

paměti v širším smyslu, a mnohá další témata.  
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1964 Černý kolotoč (Praha: Československý spisovatel)  

1966 Úzkost (Praha: Mladá fronta)  

1967 Potlesk pro Herodesa (Praha: Československý spisovatel)  
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1951 Výbor z díla I; přel. Pavel Eisner (Praha: Svoboda)  

 

HIRŠAL, Josef  

1945 Matky. Báseň (Praha: Václav Petr)  
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1999 Spisy 1. Jeskyně slov; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2000a Spisy 2. Ale je hudba; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2000b Spisy 3. Lamento; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2000c Spisy 4. Na celé ticho; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2001a Spisy 5. Propast propasti; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2001b Spisy 6. Dokumenty; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2002 Spisy 7. Příběhy; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2003 Spisy 8. Nokturnál; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2004 Spisy 9. Babyloniaca; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

2006 Spisy 10. Bagately; edd. Vladimír Justl a Pavel Chalupa (Praha/Litomyšl: Paseka)  

 

HOLUB, Miroslav  

1982 Naopak (Praha: Mladá fronta)  

1986 Interferon čili O divadle (Praha: Mladá fronta)  

1990 Syndrom mizející plíce (Praha: Mladá fronta)  

 

JIROUS, Ivan Martin  

2006 Magorovy labutí písně (Praha: Torst)  

 



 

14 

JULIŠ, Emil  

1988 Blížíme se ohni (Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství)  

1989 Gordická hlava (Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství)  

1990 Hra o smysl (Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství)  

1996 Nevyhnutelnosti; ed. Jan Šulc (Praha: Torst)  

 

KAINAR, Josef  

1987 Vybrané spisy 1. Příběhy, osudy a mýty; ed. Miloš Pohorský (Praha: Československý  

         spisovatel)  

 

MÁCHA, Karel Hynek  

2002 Básně; edd. Marta Soukupová, Miroslav Červenka (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)  

 

MASTERS, Edgar Lee  

2000 Spoonriverská antologie; přel. Jiří Kolář, Zdeněk Urbánek a Emanuel Frynta (Hradec   

         Králové: Cylindr)  

 

PREISNER, Rio  

1997 Básně; ed. Jan Šulc (Praha: Torst)  

 

RENČ, Václav  

1991 Popelka nazaretská; ed. Zdeněk Drahoš (Brno: Blok)  

1992 Loretánské světlo; ed. Zdeněk Drahoš (Praha: Vyšehrad)  

2001 Pražská legenda; ed. Mojmír Trávníček (Svitavy: Trinitas)  

 

SOZANSKÝ, Jiří  

2013 Zóna (Praha: KANT)  

 

SVOBODA, Jiří Václav  

1946 Lidice. Verše (Moravská Ostrava/Praha: Josef Lukasík)  

 

ŠIKTANC, Karel  

1961 Patetická (Praha: Mladá fronta)  

2000 Dílo 4; ed. Jiří Brabec (Praha: Karolinum)  

2003 Dílo 1; ed. Jiří Brabec (Praha: Karolinum)  

 

ŠOTOLA, Jiří  

1960 Bylo to v Evropě (Praha: Československý spisovatel)  

 

ŠRUT, Pavel  

1964 Noc plná křídel (Praha: Československý spisovatel)  

 

ZAHRADNÍČEK, Jan  

1991 Dílo I; edd. Mojmír Trávníček a Radovan Zejda (Praha: Československý spisovatel)  

1992 Dílo II; edd. Mojmír Trávníček a Radovan Zejda (Praha: Československý spisovatel)  



 

15 

1995 Dílo III; edd. Mojmír Trávníček a Radovan Zejda (Praha: Český spisovatel)  

 

ZOGATA, Jindřich  

1991 Dým ohnic (Ostrava: Profil)  

1995 Mýtiny (Šenov u Ostravy: Tilia)  

 

Literatura 

ALEXANDER, Jeffrey Charles  

2015 „K teorii kulturního traumatu“; přel. Světlana Ondroušková; in Alexander Kratochvil (ed.):  

         Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů     

         (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i./Filip Tomáš – Akropolis), s. 97–122  

 

ASSMANN, Jan 

2001 Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku;  

         přel. Martin Pokorný (Praha: Prostor)  

2015 „Kolektivní paměť a kulturní identita“; přel. Jiří Soukup; in Alexander Kratochvil (ed.):  

         Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů     

         (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i./Filip Tomáš – Akropolis), s. 50–61  

 

ASSMANNOVÁ, Aleida  

2006a Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses (München: C. H.  

           Beck)  

2006b Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (München:  

           C. H. Beck) 

2008 Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen (Berlin: Erich  

         Schmidt Verlag)  

 

ASSMANNOVÁ, Aleida – ASSMANN, Jan  

2012 „Kánon a cenzura jako kulturně-sociologické kategorie“; přel. Petr Píša; in Tomáš Pavlíček,  

         Petr Píša, Michael Wögerbauer (edd.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární  

         cenzuře (Brno: Host), s. 21–50  

 

BACHELARD, Gaston  

1997 Voda a sny. Esej o obraznosti hmoty; přel. Jitka Hamzová (Praha: Mladá fronta)  

 

BALÍK, Stanislav  

2005 „Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy“; in Tomáš Kubíček, Jan Wiendl  

         (edd.): Víra a výraz. Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“. Východiska a  

         perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (Brno: Host), s. 174–188  

 

BARTHES, Roland  

2005 Světlá komora. Poznámka k fotografii; přel. Miroslav Petříček (Praha: Agite/Fra)  

 

BAUER, Michal  

2003 Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století (Jinočany: H&H)  



 

16 

2004 „Perzekuce křesťansky orientovaných autorů v 50. letech 20. století“; in Luisa Nováková  

         (red.): Literatura určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.–27.  

         listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli (Praha: Obec  

         spisovatelů), s. 39–59  

2005 „Jan Zahradníček v době kolektivní paměti“; in Tomáš Kubíček, Jan Wiendl (edd.): Víra a  

         výraz. Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“. Východiska a perspektivy české  

         křesťanské poezie a prózy 20. století (Brno: Host), s. 53–66  

2011 „Úzkost spoluviny. II. sjezd SČSS jako pokus o vzdor vůči moci“; in Michal Bauer (ed.):  

         II. sjezd Svazu československých spisovatelů. 22.– 29. 4. 1956 (svazek I – protokol) (Praha: 

         Filip Tomáš – Akropolis), s. 7–32  

 

BEDNÁŘOVÁ, Jitka  

2005 „Něha a míjení: Vězeňská milostná korespondence Jana Zahradníčka“; in Tomáš Kubíček, Jan  

         Wiendl (edd.): Víra a výraz. Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“. Východiska  

         a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (Brno: Host), s. 67–76  

 

BEHRINGOVÁ, Eva  

2004a „Einführung“; in Eva Behringová, Alfrun Kliemsová, Hans-Christian Trepte (edd.):  

          Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur  

          Systematisierung und Typologisierung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), s. 9–14  

2004b „Paradigmenwechsel in der Schreibstrategie – Elemente einer Ästhetik des Exils?“; in Eva  

           Behringová, Alfrun Kliemsová, Hans-Christian Trepte (edd.): Grundbegriffe und Autoren  

           ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur Systematisierung und  

           Typologisierung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), s. 439–529  

 

BEHRINGOVÁ, Eva – BRANDTOVÁ, Juliane – DÓZSAIOVÁ, Mónika – KLIEMSOVÁ, Alfrun  

2004 „Kulturelle Identität. Zwischen Selbstbehauptung und Akkulturation“; in Eva Behringová,  

         Alfrun Kliemsová, Hans-Christian Trepte (edd.): Grundbegriffe und Autoren  

         ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur Systematisierung und  

         Typologisierung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), s. 287–348  

 

BEHRINGOVÁ, Eva – BRANDTOVÁ, Juliane – KLIEMSOVÁ, Alfrun – TREPTE, Hans-

Christian  

2004 „Ostmitteleuropäisches Literaturexil 1945–1989. Historische Situierung, Definition,  

         Begriffsgebrauch“; in Eva Behringová, Alfrun Kliemsová, Hans-Christian Trepte (edd.):  

         Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur  

         Systematisierung und Typologisierung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), s. 15–65  

 

BERGSON, Henri  

2003 Hmota a paměť. Esej o vztahu těla k duchu; přel. Alan Beguivin (Praha: OIKOYMENH)  

 

BIRKOVÁ, Hanne  

2003 „‚Das Problem des Gedächtnisses […] drängt in die Bilder‘: Metaphern des Gedächtnisses“;   

         in Astrid Erllová, Marion Gymnichová, Ansgar Nünning (edd.): Literatur – Erinnerung –   

         Identität: Theoriekonzeptionen und Fallstudien (Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier),  

         s. 79–101  

 



 

17 

BLAHYNKA, Milan  

1977 Pozemská poezie. Kapitoly k české poezii (1945–1975) (Praha: Československý spisovatel)  

 

BLAŽÍČEK, Přemysl  

2002 Kritika a interpretace; ed. Michael Špirit (Praha: Triáda)   

2011 Knihy o poezii. Holan / Toman; ed. Michael Špirit (Praha: Triáda)  

 

BOLLNOW, Otto Friedrich  

2009 Das Wesen der Stimmungen (Würzburg: Königshausen & Neumann)  

2010 Mensch und Raum (Stuttgart: W. Kohlhammer)  

 

BRABEC, Jiří  

1966a „Úvahy, prognózy, rozpaky a východiska. Poznámky k české literatuře let 1945–1948 (I)“;  

           Orientace 1, č. 1, s. 77–82  

1966b „Hledání přítomného času. Poznámky k české literatuře let 1945–1948 (II)“; Orientace 1,  

           č. 2, s. 76–82  

1966c „Hledání přítomného času. Poznámky k české literatuře let 1945–1948“; Orientace 1, č. 3,  

           s. 80–86  

1981 „Dějiny, básník a mýtus“; Spektrum, č. 3, s. 124–131  

2000 „Estetická norma a historie literatury v totalitním systému“; in Radka Denemarková (ed.):  

         Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání (Praha:  

         Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 11–18  

2002 „Otazníky nad literární historií sedmdesátých a osmdesátých let“; in Jan Matonoha (ed.):  

         Život je jinde…? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech  

         dvacátého století. Materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro  

         českou literaturu AV ČR 13.–15. června 2001 v Praze (Praha: Ústav pro českou literaturu AV  

         ČR), s. 13–18  

 

BROUSEK, Antonín  

1999 Podřezávání větve; ed. Michael Špirit (Praha: Torst)  

 

BURKE, Peter  

1989 „History as Social Memory“; in Thomas Butler (ed.): Memory. History, Culture and the Mind  

         (Oxford: Basil Blackwell), s. 97–113  

 

CICERO, Marcus Tullius  

1940 O řečníku; přel. Václav Prach (Praha: Bohuslav Hendrich)  

 

CONNERTON, Paul  

2012 „Sedm typů zapomnění“; přel. Pavel Siostrzonek; Labyrint revue, č. 31–32, s. 169–174  

 

ČERVENKA, Miroslav  

1960 „Dvě básně o současné historii“; Plamen 2, č. 9, s. 112–114    

1961 „Pozoruhodná prvotina“; Host do domu 8, č. 9, s. 426   

1991 Styl a význam (Studie o básnících) (Praha: Československý spisovatel)  

1996a „Dynamika významového sjednocení díla a spojitost textu“; in týž: Obléhání zevnitř (Praha:  



 

18 

           Torst), s. 15–25  

1996b „Čtyři dimenze literárního díla; in týž: Obléhání zevnitř (Praha: Torst), s. 26–39  

2005 „Fikční světy lyriky“; in Daniela Hodrová, Zdeněk Hrbata, Milena Vojtková (edd.): Na cestě  

         ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst), s. 711–783  

 

ČINÁTL, Kamil  

2014 Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme (Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Filozofická  

         fakulta Univerzity Karlovy v Praze)  

 

DETIENNE, Marcel  

2000 Mistři pravdy v archaickém Řecku; přel. Olga Spěváková (Praha: OIKOYMENH)  

 

DIERNA, Giuseppe  

2005 „Kabelogramy z Erebu: Holanova poezie jako komunikace a vzdálenost“; přel. Irena Kurzová;  

         in Alena Petruželková (ed.): Vladimír Holan – Noční hlídka srdce .Výstava k 100. výročí   

         narození básníka (Praha: KANT/Památník národního písemnictví), s. 25–63  

 

DRAAISMA, Douwe   

2003 Metafory paměti; přel. Ruben Pellar (Praha: Mladá fronta)  

 

ENNINGER, Werner – SCHWENSOVÁ, Christa  

1989 „Friedhöfe als kulturelle Texte“; Zeitschrift für Semiotik 11, č. 2–3, s. 135–181  

 

ERLLOVÁ, Astrid – NÜNNING, Ansgar  

2003 „Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft: Ein Überblick“; in Astrid Erllová, Marion 

        Gymnichová, Ansgar Nünning (edd.): Literatur – Erinnerung – Identität: Theoriekonzeptionen  

        und Fallstudien (Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier), s. 3–27  

 

FUČÍK, Bedřich  

1992 Čtrnáctero zastavení; edd. Vladimír Binar a Mojmír Trávníček (Praha: Arkýř/Melantrich)  

1994 Píseň o zemi; edd. Vladimír Binar a Mojmír Trávníček (Praha: Melantrich)  

 

GADAMER, Hans-Georg  

2010 Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky; přel. David Mik (Praha: Triáda)  

2011 Pravda a metoda II. Dodatky. Rejstříky; přel. David Mik (Praha: Triáda)  

 

GALMICHE, Xavier  

2005 „Od přeludu k bytosti. Reflexe ‚ontologické diference‘ u Vladimíra Holana“; přel. Jean  

         Gaspard Páleniček; in Alena Petruželková (ed.): Vladimír Holan – Noční hlídka srdce.    

         Výstava k 100. výročí narození básníka (Praha: KANT/Památník národního písemnictví),  

         s. 65–78   

2012 Vladimír Holan, bibliotékář Boha (Praha 1905–1980); přel. Lucie Koryntová (Praha: Filip  

         Tomáš – Akropolis)  

 

GYMNICHOVÁ, Marion  



 

19 

2003 „Individuelle Identität und Erinnerung aus Sicht von Identitätstheorie und  

         Gedächtnisforschung sowie als Gegenstand literarischer Inszenierung“; in Astrid Erllová,  

         Marion Gymnichová, Ansgar Nünning (edd.): Literatur – Erinnerung – Identität:  

         Theoriekonzeptionen und Fallstudien (Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier), s. 29–48  

 

HAHN, Alois  

2007 „Habitus und Gedächtnis“; in Michael C. Frank, Gabriele Ripplová (edd.): Arbeit am   

         Gedächtnis. Für Aleida Assmann (München: Wilhelm Fink), s. 31–45  

 

HÁJEK, Jiří  

1961 „První z řady, aneb sluší smutek Hanzlíkovi?“; Plamen 3, č. 11, s. 107–109  

 

HALBWACHS, Maurice  

1985 Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen; přel. Lutz Geldsetzer (Frankfurt am Main:  

         Suhrkamp)  

2009 Kolektivní paměť; přel. Yasar Abu Ghosh, Marie Černa, Kateřina Gajdošová a Barbora  

         Spalová (Praha: Sociologické nakladatelství)  

 

HAVERKAMP, Anselm  

1991 „Auswendigkeit. Das Gedächtnis der Rhetorik“; in Anselm Haverkamp, Renate Lachmannová  

         (edd.): Gedächtniskunst: Raum – Bild – Schrift. Studien zur Mnemotechnik (Frankfurt am  

         Main: Suhrkamp), s. 25–52  

 

HAVERKAMP, Anselm – LACHMANNOVÁ, Renate  

1991 „Text als Mnemotechnik – Panorama einer Diskussion“; in Anselm Haverkamp, Renate  

         Lachmannová (edd.): Gedächtniskunst: Raum – Bild – Schrift. Studien zur Mnemotechnik  

         (Frankfurt am Main: Suhrkamp), s. 7–22  

 

HEIDEGGER, Martin  

2002 Bytí a čas; přel. Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček jr. a Jiří Němec (Praha:   

        OIKOYMENH)  

 

HOMOLÁČ, Jiří  

1996 Intertextovost a utváření smyslu v textu (Praha: Univerzita Karlova – Karolinum)  

 

HRDLIČKA, Josef  

2012 „K lyrické paměti po druhé světové válce. Paul Celan a Jiří Kolář“; Svět literatury 22, č. 45,  

         s. 109–126  

 

HRUŠKA, Petr  

2010 Někde tady. Český básník Karel Šiktanc (Brno: Host)  

 

CHALUPECKÝ, Jindřich  

1991 Obhajoba umění 1934–1948; edd. Miroslav Červenka a Vladimír Karfík (Praha:  

         Československý spisovatel)  



 

20 

 

JANKOVIČ, Milan  

2005a Cesty za smyslem literárního díla (Praha: Karolinum)  

2005b „Julišovy ‚hry o smysl‘“; in Daniela Hodrová, Zdeněk Hrbata, Milena Vojtková (edd.): Na  

           cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst), s. 864–922  

 

JÜNGER, Friedrich Georg  

1957 Gedächtnis und Erinnerung (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann)  

 

JUSTL, Vladimír  

2010 Holaniana (Praha: Filip Tomáš – Akropolis)  

 

KLIEMSOVÁ, Alfrun  

2004 „Heimatkonzepte in der Literatur des Exils. Zwischen Erinnerung und Konstruktion“;   

         in Eva Behringová, Alfrun Kliemsová, Hans-Christian Trepte (edd.): Grundbegriffe und  

         Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur Systematisierung  

        und Typologisierung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), s. 393–437  

 

KLIEMSOVÁ, Alfrun – TREPTE, Hans-Christian     

2004 „Der Sprachwechsel. Existentielle Grunderfahrungen des Scheiterns und des Gelingens“;  

         in Eva Behringová, Alfrun Kliemsová, Hans-Christian Trepte (edd.): Grundbegriffe und  

         Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur Systematisierung   

        und Typologisierung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), s. 349–392  

 

KOMENDA, Petr  

2010 „Emil Juliš: Znepokojivá zkušenost ‚Zóny‘“; Bohemica Olomoucensia 1 (Olomouc:   

         Univerzita Palackého), s. 253–261  

 

KOŽMÍN, Zdeněk  

1995a „Holanova rekonstrukce světa“; in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 167–170  

1995b „Krajnost Holanovy poezie“; in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 171–180  

1995c „Drama lyriky“; in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 186–191  

1995d „Báseň a prostor“; in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 251–259  

1995e „Zahradníčkův básnický vesmír“; in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 495–503  

1995f „Paměť je víc než paměť“; in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 557–565  

1995g „Dimenze české lyriky“; in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 420–430  

 

KOŽMÍN, Zdeněk – TRÁVNÍČEK, Jiří  

1998 Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti (Brno: Books)  

 

KRATOCHVÍL, Zdeněk  

2006 Délský potápěč k Hérakleitově řeči (Praha: Herrmann & synové)  

 

KUBÍNOVÁ, Marie  

2010 „Performativita a další otázky řečového jednání. Na pomezí pragmatiky a sémantiky“; in  



 

21 

         Ondřej Sládek (ed.): Performance/performativita (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR,   

         v. v. i.), s. 79–89  

 

KUBIŠOVÁ, Zuzana  

2014 „Kolektivní paměť a národní identita“; in Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.: Kolektivní  

         paměť. K teoretickým otázkám (Praha: Karolinum), s. 82–111  

 

LACHMANNOVÁ, Renate  

1996 „Intertextualität“; in Ulfert Rickfels (ed.): Das Fischer Lexikon Literatur. Band 2 (Frankfurt  

         am Main: Fischer Taschenbuch Verlag), s. 794–809  

2001 „Intertextualita a dialogičnost“; přel. Ivana Vízdalová; in Miloš Sedmidubský, Miroslav  

         Červenka, Ivana Vízdalová (edd.): Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční  

         estetiky (Brno: Host), s. 243–270          

2002 Memoria fantastika; přel. Tomáš Glanc (Praha: Herrmann & synové)  

 

LANGENOHL, Andreas  

2010 „Aleida und Jan Assmann: Kultur als Schrift und Gedächtnis“; in Stephan Moebius, Dirk  

         Quadflieg (edd.): Kultur – Theorien der Gegenwart (Wiesbaden: VS-Verlag), s. 541–556  

 

LOTMAN, Jurij Michajlovič – USPENSKIJ, Boris Andrejevič  

2003 „O sémiotickém mechanismu kultury“; přel. Pavel Hroch; in Tomáš Glanc (ed.): Exotika.  

         Výbor z prací tartuské školy (Brno: Host), s. 36–58  

 

MACURA, Vladimír  

2008 Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře); edd. Karel Kouba, Vít Schmarc, Petr Šámal  

         (Praha: Academia)  

 

MÁLKOVÁ, Iva  

2000 „Od Mrtvé vsi k Heinovským nocím (srovnání básnických skladeb Viktora Fischla a Karla   

         Šiktance)“; in Radka Denemarková (ed.): Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v  

         letech tání, kolotání a …zklamání (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 280–288  

 

MED, Jaroslav  

2004a Spisovatelé ve stínu (Praha: Portál)  

2004b „Procesy a poetika nenávisti“; in Luisa Nováková (red.): Literatura určená k likvidaci.  

           Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.–27. listopadu 2002 k padesátému  

           výročí politických procesů se spisovateli (Praha: Obec spisovatelů), s. 9–13  

 

MERLEAU-PONTY, Maurice  

2013 Fenomenologie vnímání; přel. Jakub Čapek (Praha: OIKOYMENH)  

 

MILOTA, Karel – HODROVÁ, Daniela  

2000 „Od Nové země k Zóně (Nad dvěma díly Emila Juliše z let 1970 a 1982)“; Česká literatura 48,  

         č. 1, s. 36–51  

 



 

22 

MOLDANOVÁ, Dobrava  

1964 „Problémy a cíle naší nejmladší básnické generace“; Česká literatura 12, č. 3, s. 252–256  

 

NEUMANNOVÁ, Birgit  

2003 „Literatur als Medium (der Inszenierung) kollektiver Erinnerungen und Identitäten“; in Astrid  

         Erllová, Marion Gymnichová, Ansgar Nünning (edd.): Literatur – Erinnerung – Identität:  

         Theoriekonzeptionen und Fallstudien (Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier), s. 49–77  

 

NIETZSCHE, Friedrich  

2005 „O užitku a škodlivosti historie pro život“; in týž: Nečasové úvahy; přel. Jan Krejčí a Pavel  

         Kouba (Praha: OIKOYMENH), s. 75–147  

 

NORA, Pierre  

1998 „Mezi pamětí a historií. Problematika míst“; přel. Karel Thein; in Françoise Mayerová, Alban  

         Bensa (edd.): Cahiers du CEFRES n. 13. Antologie francouzských společenských věd: Politika  

         paměti (Praha: CEFRES), s. 7–31  

 

OPELÍK, Jiří  

2004 Holanovské nápovědy (Praha: Thyrsus)  

 

OSOLSOBĚ, Petr   

2004 „Jan Zahradníček nad Dantovým peklem“; in Luisa Nováková (red.): Literatura určená k  

         likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.–27. listopadu 2002 k   

         padesátému výročí politických procesů se spisovateli (Praha: Obec spisovatelů), s. 129–143      

2005 „Zahradníčkova básnická eschatologie a Dantova ‚Komedie‘“; in Tomáš Kubíček, Jan Wiendl  

         (edd.): Víra a výraz. Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“. Východiska a  

         perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (Brno: Host), s. 77–90  

 

PATOČKA, Jan  

1996 Nejstarší řecká filosofie. Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem.   

         Přednášky z antické filosofie; edd. Ivan Chvatík, Pavel Kouba (Praha: Vyšehrad)  

 

PETHES, Nicolas – RUCHATZ, Jens (edd.)  

2001 Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt  

         Taschenbuch Verlag)  

 

PETRMICHL, Jan  

1961 Patnáct let české literatury 1945–1960 (Praha: Československý spisovatel)  

 

RICOEUR, Paul  

2000 Fragile Identite: respect de l’autre et identite culturelle. Conférence prononcée le 5 octobre  

         2000 à l’Université Charles à Prague/Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita.  

         Přednáška přednesena dne 5. 10. 2000 ve Velké aule Karolina; přel. Miloš Rejchrt (Třebenice:  

         Mlýn)  

2004 Úkol hermeneutiky (Eseje o hermeneutice); přel. Alice Kliková (Praha: Filosofia)  

 



 

23 

RICHTEROVÁ, Sylvie  

1992 „Polyfonie v poezii Vladimíra Holana“; Česká literatura 40, č. 4, s. 382–389  

 

RIPELLINO, Angello Maria  

1968 „Úvod k Vladimíru Holanovi“; přel. Vladimír Mikeš; Host do domu 15, č. 2, s. 31–37  

 

SLÁDEK, Ondřej  

2005 „Světla a stíny u Jakuba Demla a Jana Zahradníčka“; in Tomáš Kubíček, Jan Wiendl (edd.):  

         Víra a výraz. Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“. Východiska a perspektivy   

         české křesťanské poezie a prózy 20. století (Brno: Host), s. 119–133     

2010 „Literatura a performance“; in Ondřej Sládek (ed.): Performance/performativita (Praha: Ústav 

         pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), s. 35–66  

 

SPURNÝ, Matěj  

2016 Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech (Praha: Karolinum)  

 

ŠTOLL, Ladislav  

1950 Třicet let bojů za českou socialistickou poesii (Praha: Orbis)  

 

ŠUBRT, Jiří – MASLOWSKI, Nicolas – LEHMANN(OVÁ), Štěpánka  

2014 „Maurice Halbwachs, koncept rámců paměti a kolektivní paměti“; in Nicolas Maslowski, Jiří  

         Šubrt a kol.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám (Praha: Karolinum), s. 15–30  

 

TODOROV, Tzvetan  

1998a „Zneužívání paměti“; přel. Karel Thein; in Françoise Mayerová, Alban Bensa (edd.): Cahiers   

           du CEFRES n. 13. Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti (Praha:   

           CEFRES), s. 91–117  

1998b „Paměť před historií“; přel. Karel Thein; in Françoise Mayerová, Alban Bensa (edd.):   

           Cahiers du CEFRES n. 13. Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti   

           (Praha: CEFRES), s. 33–46  

 

TOMÁŠEK, Marcel  

2014 „Různá nahlížení na kolektivní paměť; koncept sociálního traumatu jako jeden z aktuálních  

         přístupů“; in Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám   

         (Praha: Karolinum), s. 179–194  

 

TRÁVNÍČEK, Jiří  

1992 „Poezie období 1945–1948“; in Sylva Bartůšková (ed.): K české literatuře 1945–1948 (Brno:  

         Guide), s. 121–158        

1996 Poezie poslední možnosti (Praha: Torst)  

 

TRÁVNÍČEK, Mojmír  

1992 „Vydavatelské poznámky“; in Jan Zahradníček: Dílo II (Praha: Československý spisovatel),  

         s. 461–471  

2004 „Vězeň v české poezii. Od K. H. Máchy k I. M. Jirousovi“; in Luisa Nováková (red.):  

         Literatura určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.–27.  



 

24 

         listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli (Praha: Obec  

         spisovatelů), s. 23–30  

 

TREPTE, Hans-Christian  

2004 „Exilländer und Exilzentren. Präferenzerwägungen und kulturgeschichtliche Hintergründe“;  

         in Eva Behringová, Alfrun Kliemsová, Hans-Christian Trepte (edd.): Grundbegriffe und  

         Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur Systematisierung  

        und Typologisierung (Stuttgart: Franz Steiner Verlag), s. 67–136  

 

WEINBERG, Manfred  

2015 „Historický přehled“; přel. Václav Smyčka; in Alexander Kratochvil (ed.): Paměť a trauma  

         pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů (Praha: Ústav pro  

         českou literaturu AV ČR, v. v. i./Filip Tomáš – Akropolis), s. 12–30  

 

WEINRICH, Harald  

1991 „Gedächtniskultur – Kulturgedächtnis“; Merkur 45, č. 7, s. 569–582  

1997 Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens (München: C. H. Beck)  

 

WELZER, Harald  

2011 Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung (München: C. H. Beck)  

2015 „Co je to komunikativní paměť a z čeho se skládá“; přel. Václav Smyčka; in Alexander  

         Kratochvil (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie  

         teoretických textů (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i./Filip Tomáš – Akropolis),  

         s. 73–89  

 

WIEHL, Reiner  

1988 „Kultur und Vergessen“; in Jan Assmann, Tonio Hölscher (edd.): Kultur und Gedächtnis  

         (Frankfurt am Main: Suhrkamp), s. 20–49  

 

WIENDL, Jan  

2007 Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20.  

         století (Praha: Dauphin)  

 

YATESOVÁ, Frances Amelia 

2015 Umění paměti; přel. Tomáš Kramár, Martin Žemla a Pavel Černovský (Praha: Malvern)  

 

ZEJDA, Radovan  

2004 Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka (Tišnov: Sursum)  

 

ZELINSKÝ, Miroslav  

1993 „Příběhy Vladimíra Holana“; Česká literatura 41, č. 4, s. 368–385  

 

ZIZLER, Jiří 

2013 Ivan Diviš. Výstup na horu poezie (Brno: Host)  



 

25 

 

 

 

 

 

PhDr. Jakub Flanderka  

Přehled odborné činnosti (2009–2017)   

A) Publikační činnost 

Studie ve vědeckých (recenzovaných) časopisech a periodických sbornících  
FLANDERKA, Jakub: Iniciační cesta na Jih. Příspěvek k intertextové interpretaci Holanovy 

Toskány. Česká literatura 63, 2015, č. 4, s. 541–558.   

 

FLANDERKA, Jakub: Pojetí kulturní paměti v koncepci Aleidy Assmannové. Česká literatura 61, 

2013, č. 1, s. 51–55.   

 

FLANDERKA, Jakub: Strukturální myšlení Jana Mukařovského: od systémovosti k jedinečnosti. 

Svět literatury 21, 2011, č. 43, s. 101–113. 

 

 

Recenze odborné literatury ve vědeckých časopisech  
FLANDERKA, Jakub: O dobrodružných cestách básnického slova. Česká literatura 60, 2012, č. 1, 

s. 119–122. [Rec.: HRUŠKA, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc.]   

 

Studie v ostatních časopisech  
FLANDERKA, Jakub: Věra Nosková: Bereme, co je. Tvar 24, 2013, č. 21, s. 19. 

 

Studie v konferenčních a jiných sbornících 
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ve dnech 10. 9.–11. 9. 2015; příspěvek: „Bude, jako by nebylo“. Zobrazení prostoru Mostecka 

v básnické sbírce Emila Juliše Blížíme se ohni.    

 

Účast na V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky na téma Válka a konflikt v české 

literatuře, uspořádaném Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústavem české literatury a 

knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy university, Ústavem bohemistických studií 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatúry SAV a 

Památníkem národního písemnictví ve dnech 29. 6.–4. 7. 2015; příspěvek: „Prchají z lesů múzy…“ 

Možnosti básnické reflexe (vnějšího) světa v době válečné vřavy (básnické sbírky Viléma Závady 

ze 40. let). In: Obraz válek a konfliktů. Eds. V. Schmarc a kol. Praha, Ústav pro českou literaturu AV 

ČR, v. v. i./Filip Tomáš – Akropolis 2015, s. 168–179.  

 

Účast na workshopu Paměť a trauma v literatuře a ve filmu, uspořádaném Týmem pro studium 

paměti a traumatu v literatuře Oddělení teorie Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v Praze 

ve dnech 11. 6.–12. 6. 2014; příspěvek: Reflexe vězeňské zkušenosti v poezii Jana Zahradníčka 

z hlediska paměti (sbírka Dům Strach).     

 

Účast na konferenci Obrazotvornost: FANTASIA – IMAGINATIO – EINBILDUNGSKRAFT, 

uspořádané Centrem fenomenologického výzkumu FHS UK v Praze ve dnech 31. 10.–2. 11. 2012; 

příspěvek: Uvažovali čeští strukturalisté v rámci literární vědy a estetiky o 

„obrazotvornosti“/„imaginaci“? (na příkladu myšlení Jana Mukařovského).     

 

FLANDERKA, Jakub: Prostory paměti jakožto klíčový pojem v koncepci kulturní paměti Aleidy 

Assmannové (a kontext dalších kulturně teoretických přístupů). In: MÍSTO – PROSTOR – 

KRAJINA. Olomouc 20. 10.–21. 10. 2010. Eds. P. Komenda, L. Malinová, R. Změlík. Olomouc, 

Univerzita Palackého 2012, s. 217–221. 
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Účast na doktorandské konferenci v Bořeticích, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. 

v. i., Ústavem bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích, Ústavem české literatury a literární 

vědy FF UK v Praze a Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU v Brně ve dnech 19. 9.–21. 

9. 2012.  

 

Účast na doktorandské konferenci v Bořeticích, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. 

v. i., Ústavem bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích a Ústavem české literatury a literární 

vědy FF UK v Praze ve dnech 19. 9.–21. 9. 2011.  

 

Účast na doktorandské konferenci v Bořeticích, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. 

v. i., Ústavem bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích a Ústavem české literatury a literární 

vědy FF UK v Praze ve dnech 22. 9.–25. 9. 2010.  

 

 

C) Pedagogická činnost 
Dramatická tvorba Josefa Topola (a její proměny) (FF UK, ZS 2014, volitelný seminář pro studenty 
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