
vás zve 

na společnou 

studentskou vědeckou konferenci  
 

 

 
kdy: čtvrtek 3. března 2022, jazyková část 8.00, literární část 13.00 

kde: E-323 (Čs. legií 9, Moravská Ostrava; vstup z ulice Reální přes budovu D) 

 
Program literární části (program jazykovědné části je na facebooku katedry českého jazyka) 

 
Bc. Monika Ježíšková  (katedra české literatury a literární vědy FF OU): Ženy a příroda v prózách Boženy Němcové  

Bc. Margarita Fotopulu (katedra české literatury a literární vědy FF OU): Klostermannův pokus o propojení člověka a přírody  

Bc. Anna Pokutová (katedra české literatury a literární vědy FF OU): Román Mrtvá řeka Karla Dvořáčka z hlediska ekokritiky  

Mgr. Klára Březinová (katedra českého jazyka a literatury PdF MU): Mariánská tematika v dívčím cyklu Jaroslava Durycha 

Mgr. et Mgr. Tereza Švandová  (katedra českého jazyka a literatury PdF MU): Maurice Lemaître: Tvůrčí osobnost lettrismu 

i inspirace současného umění 

Bc. Veronika Gebauerová  (katedra české literatury a literární vědy FF OU): Jaromír Nohavica starší – básník 

Ondřej Sliška (katedra české literatury a literární vědy FF OU): Fenomén slam poetry v českém prostředí  
 

Anotace příspěvků: 

 
Bc. Monika Ježíšková: Ženy a příroda v prózách Boženy Němcové  

Příspěvek zahrnuje nejzajímavější poznatky z autorčiny bakalářské práce, která byla věnovaná prozaické tvorbě jedné z nejvýznamnějších autorek v historii české literatury  Boženy 

Němcové. Celá práce se detailně věnovala analýze vybraných próz ( Babička, Divá Bára, Karla, Chyže pod horami, V zámku a podzámčí, Čtyry doby), ve kterých byly pozorovány zejména 

přírodní motivy a postavy ženských hrdinek. Cílem a výsledkem celé práce pak byla snaha o nalezení symbolického propojení těc hto dvou pozorovaných prvků, vysvětlení této 

souvislosti na konkrétních příkladech a pochopení významu, který pro autorku oba motivy a jejich vzájemné propojení mělo.  

 

Bc. Margarita Fotopulu: Klostermannův pokus o propojení člověka a přírody  

Příspěvek vychází z části autorčiny bakalářské práce a zaobírá se psychologií postav v Klostermannově románu Kam spějí děti (1901). Cílem je nastínit, jak souvisí destrukce 

šumavské přírody především s psychickým, a také fyzickým rozkladem člověka.  

 

Bc. Anna Pokutová: Román Mrtvá řeka Karla Dvořáčka z hlediska ekokritiky  
Příspěvek se odvíjí od diplomové práce na téma Řeky živé a umírající v české próze 20. století. Reflexe environmentálních témat v literatuře (Karel Dvořáček, Ludmila Hořká) . Na 

úvod bude představen teoretický základ literárněkritického směru ekokritiky , poté samotný spisovatel Karel Dvořáček a nakonec ekokritická analýza románu Mrtvá řeka. 

 

Mgr. Klára Březinová: Mariánská tematika v dívčím cyklu Jaroslava Durycha  
Referát se zaměřuje na mariánskou tematiku ve vybraných prózách z dívčího cyklu Jaroslava Durycha. V tvorbě tohoto autora vystupuje Panna Maria v odkazech a více či méně 

zjevných symbolech. Postava ženy je v tvorbě daného autora známou a již poněkud prozkoumanou problematikou, přesto však chybí  zpracování úžeji pojatého chápání ženy 

u Durycha, a to tematiky mariánské, kterou se tento příspěvek pokusí přiblížit na příkladu novel Sedmikráska , Boží duha a Duše a hvězda. 

 

Mgr. et Mgr. Tereza Švandová: Maurice Lemaître: Tvůrčí osobnost lettrismu i inspirace současného umění  
Příspěvek je zaměřen na popis uměleckého vývoje a vlivu francouzského umělce a spisovatele Maurice Lemaîtra na rozvoj myšlene k lettristického hnutí. Stranou nezůstává 

komparace s rozvojem obdobných směrů ve stejné době vznikajících také v USA nebo Českoslo vensku. Stěžejním tématem příspěvku je zejména zmapování Lemaîtrovy umělecké 

tvorby od 50. let 20. století až po konec jeho života.  

 

Bc. Veronika Gebauerová: Jaromír Nohavica starší – básník 
Příspěvek se týká básníka Jaromíra Nohavici staršího a vývoje jeh o lyriky v dobových kontextech – od rané budovatelské poezie ke sbírce Velký kruh a následné tvorbě publikované 

v časopisech. Součástí je také úvaha nad obsahem ztracené sbírky, která měla být vydána na počátku 70. let, ale z politických  důvodů se tak neuskutečnilo. 

 

Ondřej Sliška: Fenomén slam poetry v českém prostředí  
Příspěvek je zaměřen na představení fenoménu slam poetry. Ve stručnosti zmíní jeho historii, a především pak jeho aktuálnost a společenské přesahy v dnešní společnosti. Klíčová 

bude charakteristika autorů a analýza vybraných děl a výstupů, na kterých bude slam poetry coby literární žánr a společenský fenomén předs tavena. 

 


