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Ve dnech 16.–19. dubna 2013 byl realizován povinně volitelný kurz Exkurze k dějinám 

češtiny a české literatury, určený primárně studentům bakalářského studia oboru Český jazyk a 
literatura. Exkurzi připravili pracovníci a doktorandi Ústavu českého jazyka a teorie komunikace 
(Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D., Mgr. Michal Hořejší, Mgr. Andrea Svobodová, Mgr. Dmitriy 
Timofeev, Mgr. Kateřina Voleková) ve spolupráci s doktorandy jiných oborů a fakult UK (Mgr. 
Jan Andrle, Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.). Celkově se exkurze účastnilo 35 studentů, 5 doktorandů 
ÚČJTK, 2 doktorandi jiných oborů a jeden pedagogický pracovník. 

Část programu, která se zaměřila na ohlasy české kultury a na někdejší česky mluvící 
komunitu na území dnešního Polska (tzv. Český koutek v Kladsku), byla uskutečněna ve 
spolupráci s dr. Jarosławem Malickim z Vratislavské univerzity. Cílem kurzu bylo rozšířit a 
prohloubit znalosti studentů o historickém vývoji českého jazyka a literatury tím, že navštíví 
místa, kde se odehrály některé významné události nebo kde žily či působily významné osobnosti 
českých kulturních dějin 10.–20. století, prohlédnou si památníky či expozice na těchto místech 
zřízené a přednesou a vyslechnou zde referáty, pojednávající o příslušné osobě či události.  

Vzhledem k délce exkurze bylo pochopitelně nutné omezit se pouze na určitý region, 
vybráno pro tento rok tedy bylo zejména Hradecko, Náchodsko, Broumovsko a Kladsko. 
Studenti navštívili mj. hrob písmáka Františka Jana Vaváka ve Skramníkách, rodný dům Václava 
Hanky (Hoříněves), Františka Vladislava Heka (Dobruška) či Aloise Jiráska (Hronov), památník 
slavníkovského hradiště a pamětní síň v Libici nad Cidlinou, synagogu s památníkem Karla 
Poláčka v Rychnově nad Kněžnou, hrob barokního spisovatele Josefa Bonaventury Pittra a místo 
setkávání východočeských husitů (orebitů) na vrchu Oreb, místo schůzek významných osobností 
českého národního obrození, faru v Dobřanech, kde působil Josef Liboslav Ziegler, skanzen 
s kovárnou české rodiny Jansových a další místa, kde žili česky mluvící obyvatelé Českého 
koutku, hrob Arnošta z Pardubic v Kladsku, Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích či 
místo nalezení Rukopisu královédvorského.  

Na všech navštívených místech studenti nejen vyslechli výklad místních průvodců či 
organizátorů exkurze, ale také přednesli své připravené tematické referáty nebo přečetli úryvky 
z literárních děl, jež se k těmto lokalitám vážou; na některých z nich navíc nechyběl ani společný 
zpěv dobových písní (např. husitské písně na vrchu Oreb či písně z války roku 1866 v Hradci 
Králové či Náchodě). Kromě toho studenti navštívili také některé významné regionální 
badatelské instituce (Muzeum východních Čech a Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci 
Králové, Státní okresní archiv v Náchodě) a seznámili se s jejich badatelským programem a 
publikační činností i se studijními a badatelskými možnostmi, které se zde nabízejí pro jejich 
vlastní práci (možnosti studia regionální odborné literatury či zde uložených rukopisných a 
tištěných pramenů, zpracovávání regionálních témat ve formě bakalářských či diplomových prací 
apod.). Vyvrcholením programu bylo provedení dvou starších českých divadelních her – barokní 
Komedie o turecký vojně a hry Každý něco pro vlast od Václava Klimenta Klicpery (studenti) a jedné 
z básní Rukopisu královédvorského (organizátoři).  

Exkurzi lze celkově zhodnotit jako velmi vydařenou a přínosnou pro prohloubení znalostí 
osvojených v běžné výuce, z toho důvodu bychom z exkurzí v budoucnu rádi učinili pevnou 
součást studijního portfolia. 
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Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Rozvoj a inovace bakalářského studia českého 

jazyka podpořeného z Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA) Evropského 
sociálního fondu. 

 
V Praze 27. května 2013 

 
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová 

 


