
wcześnie jsze, ale także os tat nią – przedpan de miczną – edycję zor gani zo wała Pa ni
Do cent. 

Ba da nia nad fra zeo lo gią czeską (a następnie rów nież słowiańską) rozpoc zęła od
gro mad ze nia kar to teki, którą sukcesywnie opra co wywała (sa ma lub we współau tor -
stwie) i pu bliko wała w for mie słow ników (Názvy zvířat v české fra zeo lo gii a idio ma -
tice, 1999; Názvy částí lidské ho těla v české fra zeo lo gii a idio ma tice, 2000; Zvířa ta v
české a polské fra zeo lo gii a idio ma tice, 2003; Lidské tělo v české a polské fra zeo lo gii
a idio ma tice, 2004; Příro da v české fra zeo lo gii a idio ma tice (Země – Vesmír – Život –
Smrt – Barvy – Pros tor – Čas), 2006; Slovník přís loví v devíti jazycích, 2008; Zá pa do -
slo vanské pa re mio lo gické dědictví, 2010; Příro da v české a polské fra zeo lo gii a idio -
ma tice, 2011). Tę pro ble ma tykę przeds ta wiała również w ar tykułach nau kowych, pu -
bliko wa nych zarówno w cza so pis mach nau kowych, jak też w mo no gra fiach zbio -
rowych do dnia dzi sie jsze go włącznie, np. Česká a polská při rovnání se zooa pe la ti -
vem ja ko bázovým slo vem, [w:] Fra zeo gra fia słowiańska, Opole: Uni wer sy tet Opol-
ski, 2000, s. 104–112; Při rovnání v Rey mon tově epo pe ji, [w:] Władysław Sta nisław
Rey mont. Tra dice – současnost – re cepce, Os tra va, Praha: FF OU, Polský institut
Praha, 2001, s. 81–90; Fra zeo lo gie ko re la tivních slo ves po hy bu v součas né češtině
a polštině, „Sborník prací FF OU. Li terární věda” 2000, č. 4 (193), s. 15–21, jak rów -
nież i później, np. Przysłowia daw niej i dziś, „Bohe mis tyka” 2012, nr 1, s. 61–70;
Účast čís lo vek na zá pa do slo vanských fra zé mech. „Stu dia Fra zeo lo gic zne” 2012, nr 4, 
s. 39–47; Srovnávací slo vanská fra zeo lo gie a lexiko gra fie na ka tedře sla vis tiky Fi lo -
zo fické fa kul ty Os travské uni ver zi ty, [w:] Po równawczy apekt leksyko gra fii – teo ria
i prak tyka, Olo mouc: Uni ver zi ta Pa lacké ho, 2014. s. 48–51; Pa ré mie – pra vé dé -
manty jazyka (mís to úvo du), [w:] Pa ré mie národů slo vanských VII, Os tra va: Os -
travská uni ver zi ta, 2014, s. 11–13; Lexikální analýza zá pa do slo vanských pa ré mií
a rčení, [w:] Dia log z tra dycją. Języko we dziedzictwo kul tu ry ma te rialnej, red.
E. Młynarc zyk, E. Ho ryń, Kraków: Uni wer sy tet Pe da go gic zny im. KEN, 2016,
s. 317–332; Pa ré mie se verních Slo vanů, [w:] Pa ré mie národů slo vanských IX. red.
U. Kol berová, S. Mizerová, Os tra va: Os travská uni ver zi ta, 2019, s. 11–16.

Konty nuu je rów nież opra cowy wa nie słow ników słowiańskiej fra zeo lo gii i pa re -
mio lo gii, np. Zá pa do slo vanská rčení, Os tra va: Os travská uni ver zi ta, 2016; Výcho do -
slo vanská přís loví a poře kad la v pohle du do češti ny, Os tra va: Os travská uni ver zi ta,
2017; Výcho do slo vanská rčení v pohle du od češti ny, Os tra va: Os travská uni ver zi ta,
2019. W tym ce lu po zyskała do współpra cy wie lu ba dac zy fra zeo lo gii słowiańskiej w
poszc zególnych kra jach.

Przed pięt nas tu la ty ży cz yliśmy Pa ni Do cent, „aby starc zyło Jej sił na rea li zację
wszystkich swoich po mysłów, a będ zie na to po trze bo wała nie tylko ko le jnych 70 lat” 
(Ba lowski 2006, s. 321). Dzi siaj z pewnoś cią możemy po wied zieć, że sił starc zyło Jej
nie tylko na te ko le jne 15 lat, ale starc zy Jej też na wie le dalszych, po nie waż na dal
swój czas wy pełnia pracą nau kową. Cze kamy więc na ko le jne pu bli kacje. 

Ad mul tos an nos!
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Jiří BYČKOV 

Lodžská uni ver zi ta

Výu ka bohe mis tiky 
na Fi lo lo gické fa kultě Lodžské uni ver zi ty opětovně zaháje na

Bohe mis tické vzdělávání v Pols ku má již tra dičně své ne zas tu pi tel né mís to me zi
fi lo lo gickými obo ry, kte ré ak tuálně nabíze jí a úspěšně rozvíje jí již osvědče né lek -
toráty na uni ver zitách ve Varšavě, v Kra kově, Pozna ni a v Ka to vicích. In for mace o zř- 
ízení no vé ho lek torátu české ho jazyka a li tera tu ry na Lodžské uni ver zitě může být
mnohými vnímána ja ko při ro ze né pokračování po pulárního stu di jního obo ru a záro -
veň i výzva pro vše chny zájemce o studium bohemistiky v tomto polském regionu. 

Otevření lek torátu české ho jazyka a li tera tu ry na Lodžské uni ver zitě

Lek torát české ho jazyka a li tera tu ry byl zřízen na Fi lo lo gické fa kultě Lodžské
uni ver zi ty teprve v roce 2019. Slavnostní ima triku lace stu dentů 1. ročníku bohe mis -
tiky a otevření lek torátu české ho jazyka a li tera tu ry dne 4. pro since roku 2019 se
zúčast ni li velvys la nec České re pu bliky v Pols ku Ivan Jestřáb, ho norární konzul České 
re pu bliky v Lodži Krzysz tof Skot nicki, rek tor Lodžské uni ver zi ty An to ni Różalski,
děkan ka Fi lo lo gické fa kul ty Lodžské uni ver zi ty Joan na Jabłkowska, ve doucí ka te dry
slo vanské fi lo lo gie Ivan N. Pe trov, stu den ti a vyuču jící z ka te dry slo vanské fi lo lo gie.

Pro gram ima triku lace byl kon ci pován v du chu při pomín ky již uply nu lé ho třicáté -
ho výročí od začátku sa me to vé re vo luce v Čes ko slo vens ku. Po úvodních pro slo vech
přítomných hostů nás le do va lo promítnutí půs o bi vé pre zen ta ce o listo pa dových udá-
los tech roku 1989 v Čes ko slo vens ku do prováze né známou písní Mod lit ba pro Mar tu
in ter pretky Mar ty Ku bišo vé. Po té vy braní stu den ti pře dčíta li střídavě v českém a pol-
ském jazy ce ukázky z Hra ba lo vy kni hy Do pi sy Du bence. Po ofi ciální čás ti ima triku -
lace nás le do va la in te grační zábavná vzdělávací lek ce pro vše chny stu denty češti ny,
srbšti ny, bul haršti ny a slo vinšti ny. Stu den ti a lek toři si při pra vi li pro přítom né zábav-
né kvízy o ceny, vtipné pre zen ta ce, chutné mi nutky a tra diční kra jová jíd la. Součástí
in te gračního setkání byla vědo mo stní soutěž mladých sla vistů Lodžské uni ver zi ty. 
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Organi za ce bohe mis tických stu dií, per sonální a ma te riální za bezpečení
lodžské ho lek torátu

Ka te dra slo vanské fi lo lo gie nabízí vzdělání v obo ru slo vanské fi lo lo gie na dvou

úrovních vzdělání (tříle té ba ka lářské a dvou le té ma gis terské stu dium). 
Polští stu den ti mohou od aka de mické ho roku 2019/20 na Lodžské uni ver zitě stu -

do vat češti nu v rámci pro gra mu Filo lo gie, ve spe cia li zaci Slo vanská fi lo lo gie a zvo lit
si k ní je den z ji ho slo vanských jazyků – bul haršti nu ne bo srbšti nu. Během stu dia prv-
ního ročníku stu den ti získají zna los ti a jazyko vé kom pe tence z jedno ho jazyka na
úrovni B1, z druhé ho jazyka na úrovni A2 (podle Spo lečné ho evro pské ho re fere -
nčního rámce). 

Fi lo lo gicky orien to vaná výu ka je zaměře na na získání do vedností z oblas ti ling-
vis tiky, kul turních reálií, písem né ho pro je vu a ply nu lé ko mu ni ka ce v so ciální in te rak -
ci. Ba ka lářský stu di jní pro gram nabízí výběr spe cia li zací: ces tovní ruch (přednáše jí
vyuču jící z Fa kul ty geo gra fických věd Lodžské uni ver zi ty) a dvou cizích jazyků. Do -
sažené kom pe tence a do vednos ti pak může ab sol vent uplat nit v praxi v různých oblas -
tech pro fesního a spo lečenské ho živo ta (například v ces tovním ru chu, v kul turních
ins ti tucích, ve státní správě a všu de tam, kde je požadována zna lost ji ho slo vanských
jazyků a kul tur) ane bo může pokračo vat v na vazu jícím stu diu v ma gis terském stu dij-
ním pro gra mu. Stu den ti lodžské sla vis tiky kromě stu dia, lze uvést i učení se dvěma
vybraným jazykům, získa vají znalosti z historie, kultury a literatury slovanských
národů. Pozna vají ta ké du chovní i li do vou kul tu ru Slo vanů a geo po li tickou si tua ci
Balkánu. Při Ka tedře slovanské filologie působí vědecký Kruh slavistů svatých Cyrila 
a Metoděje. 

Vědecká čin nost 

Zaměst nan ci ka te dry slo vanské fi lo lo gie na uni ver zitě v Lodži provádějí výzkum
slo vanských jazyků a li tera tur a realizují vědecké pro jek ty. Výzkum zahr nu je ling-
vis tiku (kom pa ra tivní lingvis tiku slo vanských jazyků včetně analýzy překladů, stu die 
mo derních bul harských, srbských a slo vinských jazyků, ději ny slo vanských jazyků,
slo vans kou pa leo gra fii), li terární vědu (cír kevní slo vans kou li tera tu ru se zvláštním
důra zem na sta rou bul hars kou li tera tu ru, současnou slo vans kou li tera tu ru), kul tu ru
(li do vou a du chovní kul tu ru Slo vanů) a glo to di dak tiku. Ka te dra slo vanské fi lo lo gie
pro du ku je překla dy li terárních textů z různých ob dobí, díla zah ra ničních věd ců a ta ké
vydává vědecké ča so pi sy a ediční řa dy. Zaměst nan ci ka te dry spo lu pra cu jí s mno ha
výzkumnými cen try v Pols ku i v zah ra ničí. 
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