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U n i w e r s y t e t  i m .  P a l a c k i e g o  

O  o m u n i e c  

Filologia polska oraz studia doktoranckie  
na kierunku porównawcza filologia s owia!ska  

w latach 2003–2015 w O omu!cu 

Wst"p 

W ród kierunków, które istniej! na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
im. Palackiego, po jego wznowieniu w 1946 roku, polonistyka nale"y do tych 
o najd#u"szej tradycji, gdy" jej pocz!tki si$gaj! ju" roku akademickiego 
1947/1948 (zob. Sobotková i in. 2014, 205). Losy kierunku by#y  ci le zwi!-
zane z dziejami wydzia#u i uczelni. Polonistyka do wiadczy#a reorganizacji 
szkolnictwa wy"szego, a tak"e zmian koncepcji oraz czasu trwania studiów. 
Wraz z ca#ym  rodowiskiem akademickim prze"ywa#a zmiany sytuacji poli-
tycznej – upadek demokracji nied#ugo po wznowieniu dzia#alno ci uczelni 
w lutym 1948 roku, lata sze %dziesi!te, których momentem kulminacyjnym 
sta#a si$ praska wiosna w 1968 roku i jej st#umienie, okres normalizacji, czyli 
lata siedemdziesi!te, i wreszcie odzyskanie wolno ci w 1989 roku. Slawisty-
ka, która w pocz!tkowym okresie istnienia wydzia#u obejmowa#a studia 
z zakresu j$zyka czeskiego, rosyjskiego, polskiego, serbochorwackiego i in-
nych j$zyków s#owia&skich, zosta#a zredukowana do polonistyki, paleoslawi-
styki i porównawczych studiów slawistycznych. W 1966 roku na mocy 
umowy pomi$dzy Czechos#owack! Republik! Socjalistyczn! a Polsk! 
Rzeczpospolit! Ludow! powsta# istniej!cy do dzi  lektorat j$zyka polskiego, 
który w latach 1966–1969 prowadzi#a Barbara Bartnicka (zob. Sobotková 
i in. 2014, 237–239). 
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O ile od lat sze %dziesi!tych zaobserwowa% mo"na próby ustabilizowania 
nauki na polonistyce i wychowania nowej generacji czeskich polonistów, 
a pod koniec tego okresu rozwój studiów polonistycznych, o tyle kolejne 
dwie dekady przynosz! jego os#abienie. Zaczyna przewa"a% tendencja od-
wrotna, która przejawia si$ brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych 
studentów i wynikaj!c! z tego ich niedostateczn! liczb!. Kierunek jest 
otwierany niesystematycznie, okre lony zostaje numerus clausus, natomiast 
wspó#praca z polskimi uczelniami ulega ograniczeniu przez warunki panuj!-
ce w okresie normalizacji. 

W latach siedemdziesi!tych polonistyka pogr!"ona by#a w stanie mara-
zmu. Od roku akademickiego 1970/1971 przez dziewi$% kolejnych lat nie 
otwierano studiów nauczycielskich; dopiero w latach 1979/1980, 1980/1981 
i 1985/1986 rozpocz$to przyjmowanie studentów na kombinacj$ j$zyk ro-
syjski – j$zyk polski. W prze#omowym roku akademickim 1989/1990 po-
lonistyka prowadzona by#a tylko na V roku studiów nauczycielskich 
w kombinacji polonistyka – rusycystyka. Na studia nauczycielskie mo"na 
by#o si$ zapisa% dopiero po roku 1989. W roku 1990/1991 przyj$to pierw-
szych studentów na kombinacj$ anglistyka – polonistyka (zob. Sobotková 
i in. 2014, 240–242). 

Restrukturyzacja kierunku  
i jego stan obecny 

Od roku akademickiego 2003/2004 filologi$ polsk! – podobnie jak 
wszystkie kierunki na wydziale – studiowa% mo"na na dwa sposoby. Stale 
kontynuowane s! dwukierunkowe pi$cioletnie jednolite studia magister-
skie przeznaczone dla studentów, którzy wybrawszy ten wariant, musz! 
go doko&czy%. W tym przypadku nauczanie podzielone jest na trzy bloki 
obejmuj!ce odpowiednio – I i II semestr (I blok), semestry III–VI (II 
blok) i semestry VII–X (III blok). Programy studiów obejmuj! przed-
mioty obowi!zkowe typu A (które przez d#u"szy czas stanowi% b$d! nie-
zmienn! podstaw$ programu studiów), przedmioty fakultatywne typu B 
i opcj$ typu C. 

Now! form! natomiast s! dwukierunkowe studia licencjacko-magisterskie 
realizowane w postaci kombinowanej jako dwukierunkowe trzyletnie studia 
licencjackie plus dwuletnie studia magisterskie uzupe#niaj!ce. 
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Idea poszerzenia dotychczasowej oferty studiów filologii polskiej o kieru-

nek #!cz!cy przedmioty filologiczne oraz przedmioty ekonomiczne o cha-

rakterze pragmatycznym zrealizowana zosta#a w formie nowego kierunku 
studiów o nazwie j$zyk polski w sferze gospodarczo-prawnej i turystycznej, 

który zosta# zatwierdzony przez komisj$ akredytacyjn! w roku 20071 i otwarty 

w roku akademickim 2008/2009. 

W spisie kierunków studiów oferowanych przez Wydzia# Filozoficzny UP 

w O#omu&cu w roku akademickim 2008/2009 znajdziemy zatem w zakresie 

filologii polskiej, obok dwukierunkowych studiów licencjacko-magisterskich, 

kierunek j$zyk polski w sferze gospodarczo-prawnej i turystycznej, który 

cieszy si$ szczególnym zainteresowaniem studentów, warunkowanym naj-

prawdopodobniej konsolidacj! studiów ekonomicznych i filologicznych, na-

daj!c! mu charakter bardziej praktyczny, co w efekcie okazuje si$ przydatne 

podczas pó'niejszego szukania zatrudnienia przez absolwentów w czesko-

-polskich firmach i instytucjach. 

W roku 2008 opracowano program nowego kierunku: filologia polska 

w kontek cie kultury i literatury europejskiej, poszerzaj!cego dotychczasow! 

ofert$ studiów realizowanych w ramach polonistyki, na którym nauczanie 

rozpocz$#o si$ w roku akademickim 2009/2010. Liczyli my na to, "e kieru-

nek spotka si$ z podobnym zainteresowanym ze strony studentów, jak ten 

o orientacji ekonomicznej, jednak ze wzgl$du na bardzo ma#! liczb$ kandy-

datów w roku akademickim 2012/2013 nie zosta# on otwarty. 

W informatorach dotycz!cych studiów w roku akademickim 2013/2014 

znajdujemy nast$puj!ce propozycje studiów polonistycznych: filologia pol-

ska – dwukierunkowe trzyletnie studia licencjackie, filologia polska – jedno-

kierunkowe trzyletnie studia licencjackie, j$zyk polski w sferze gospodarczo-

-prawnej i turystycznej, filologia polska – dwuletnie dwukierunkowe studia 

magisterskie uzupe#niaj!ce oraz filologia polska – dwuletnie jednokierunko-

we studia magisterskie uzupe#niaj!ce (Informace o studiu 2013, 162, 365–

369). Wszystkie kierunki polonistyczne s! integraln! cz$ ci! ogólnej oferty 

kierunków ewidencjonowanych wraz ze szczegó#owym wykazem przedmio-

tów oraz spisem wyk#adowców i prowadz!cych w systemie informatycznym 

STAG Wydzia#u Filozoficznego UP w O#omu&cu (zob. Sobotková i in. 

2014, 247–249). 

                                                           

1 Materia#y niezb$dne do opracowania akredytacji przygotowa#a M. Sobotková, b$d!ca 

równie" autork! materia#ów sporz!dzonych na podobnych zasadach dla kierunku filologia 

polska w kontek cie kultury i literatury europejskiej. 
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Kierunki otwarte w ramach nowych akredytacji  
w roku akademickim 2013/2014 

Kierunek filologia polska – trzyletnie jednokierunkowe studia licencjackie 

traktuje si$ jako studia polonistyczne zorientowane na t#umaczenia ustne 
i pisemne (zarówno tekstów specjalistycznych, jak i literackich). Jego pro-
gram oprócz 36 obowi!zkowych przedmiotów typu A oferuje równie" 29 
przedmiotów fakultatywnych typu B. W ramach nowego kierunku filologia 
polska – jednokierunkowe dwuletnie studia magisterskie uzupe#niaj!ce pro-
wadzone s! obowi!zkowe przedmioty typu A (#!cznie 10 nowych przedmio-
tów) oraz fakultatywne typu B (33 przedmioty). Po przed#u"eniu oraz inno-
wacji akredytacji kierunku filologia polska – trzyletnie dwukierunkowe studia 
licencjackie studia kontynuowane s! w dowolnych kombinacjach. Po prze-
d#u"eniu akredytacji kierunku filologia polska – dwukierunkowe dwuletnie 
studia magisterskie uzupe#niaj!ce, podobnie jak w przypadku studiów jed-
nokierunkowych, prowadzone s! w jego zakresie obowi!zkowe przedmioty 
typu A, lecz w zmniejszonej liczbie, oraz 37 przedmiotów fakultatywnych 
typu B (zob. Sobotková i in. 2014, 249–250). 

Studia doktoranckie na kierunku porównawcza filologia s owia!ska  
w latach 2003–2015 

W ramach programu studiów doktoranckich o nazwie filologia prowadzo-
ny jest kierunek porównawcza filologia s#owia&ska – dzielony na porów-
nawcze j$zykoznawstwo s#owia&skie oraz porównawcze literaturoznawstwo 
s#owia&skie – #!cz!cy w sobie studia z zakresu bohemistyki, polonistyki, ru-
sycystyki i ukrainistyki. Przedmiotem bada& s! poszczególne filologie s#o-
wia&skie i ich wzajemne relacje b!d' powi!zania z filologi! czesk!, ujmowa-
ne zarówno z synchronicznego, jak i diachronicznego punktu widzenia. 

Sekcja otrzyma#a pierwsz! akredytacj$ w roku 2002, studia trwa#y wów-
czas trzy lata. Doktoranci przyj$ci na ten kierunek w roku akademickim 
2002/2003 musieli zda% w trakcie studiów szereg egzaminów oraz napisa% 
i obroni% rozpraw$ doktorsk! w ramach jednego z wymienionych obszarów. 
Ze wzgl$du na wymagaj!cy charakter studiów uko&czyli je dopiero w roku 
2008, czyli po przekroczeniu ustalonego czasu. 



MARIE SOBOTKOVÁ: Filologia polska oraz studia doktoranckie… 135 

Nauczeni do wiadczeniem po przed#u"eniu akredytacji kierunku dokto-
ranckiego wybrali my wariant czteroletni, w zwi!zku z czym od roku 2011 
studia na porównawczej filologii s#owia&skiej trwaj! tyle samo co wiele in-
nych kierunków na wydziale2 (zob. Sobotková i in. 2014, 251–253). 

Z przegl!du wykazu absolwentów oraz tytu#ów prac doktorskich wynika, 
"e podzia# na porównawcze j$zykoznawstwo s#owia&skie oraz porównawcze 
literaturoznawstwo s#owia&skie odpowiada potrzebom studiów kontrastyw-
nych z zakresu j$zykoznawstwa i literaturoznawstwa we wzajemnych kon-
tekstach – czeskim, polskim, rosyjskim i ukrai&skim. 

Absolwenci, którzy do roku 2014 z wynikiem pozytywnym  
uko!czyli przygotowanie doktorskie  

na kierunku porównawcza filologia s owia!ska 

Pierwszymi absolwentkami studiów doktoranckich na danym kierunku by-
#y w roku 2008: w zakresie porównawczego j$zykoznawstwa s#owia&skiego, 
specjalizacji polskie j$zykoznawstwo – Iwona Burešová-Wania, absolwentka 
filologii polskiej uko&czonej na Uniwersytecie Jagiello&skim, promotorem 
pracy by# prof. Edvard Lotko, a jej temat brzmia#: J zykowy obraz kobiety (na 
podstawie wybranych polskich i czeskich czasopism dla kobiet), natomiast w zakresie 
porównawczego literaturoznawstwa s#owia&skiego, specjalizacji literaturo-
znawstwo polskie – Katarína Lau(íková, absolwentka Uniwersytetu Pre-
szowskiego, kierunku j$zyk angielski i polski, przek#ad i t#umaczenie, pro-
motorem jej pracy by#a prof. Marie Sobotková, temat: Mýtus horala v slovens-
kej, polskej a !eskej literatúre; nast$pnie Kate)ina Tichá, absolwentka 
Uniwersytetu im. Palackiego w O#omu&cu, kierunku filologia francuska i polska, 
promotorem jej pracy by#a prof. M. Sobotková, temat: Tadeusza Mici"skiego 
walka o cz#owieka. Od indywidualistycznego symbolu Lucyfera do S#onecznego Boga ja-
ko mitu doskonal$cej si  zbiorowo%ci; nast$pnie: Kamila Wo'niak, absolwentka 
Uniwersytetu Wroc#awskiego, kierunku filologia polska o specjalizacji litera-
turoznawczej, promotorem pracy by#a prof. M. Sobotková, temat: Wybrane 
aspekty twórczo%ci Ladislava Klímy i Stanis#awa Przybyszewskiego w %wietle interpretacji 
poj cia nihilizmu gnostyckiego (dysertacja zosta#a opublikowana w Wydawnictwie 
                                                           

2 Materia#y niezb$dne do z#o"enia pierwszego i drugiego wniosku akredytacyjnego 

przygotowa#a M. Sobotková, która od trzynastu lat pe#ni funkcj$ kierownika rady naukowej 

tego kierunku studiów doktoranckich. 
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Uniwersytetu Wroc#awskiego); Agata Tarnawska-Grzegorzyca, absolwentka 
Uniwersytetu *l!skiego, kierunku slawistyka o specjalizacji filologia czeska, 
promotorem pracy by#a prof. M. Sobotková, temat: Kategoria absurdu jako ob-
raz niekoherencji %wiata (w utworach E. Ionesco, S. Becketta, S. Mro&ka i V. Havla) 
(dysertacja by#a opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu im. Palackiego 
w O#omu&cu); Jan Jeništa, absolwent Uniwersytetu im. Palackiego w O#o-
mu&cu, kierunku filologia polska i ukrai&ska, promotorem jego pracy by#a 
prof. M. Sobotková, temat: Mladá polská próza ve st'edoevropském kontextu; 
Hanna Navrátilová, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku j$-
zyk rosyjski i angielski o specjalizacji t#umaczeniowej i nauczycielskiej, pro-
motorem pracy by#a prof. M. Sobotková, temat: Kategoria wolno%ci w tekstach 
wybranych scenariuszy filmowych Krzysztofa Kie%lowskiego. 

Oprócz absolwentów zorientowanych na filologi$ polsk!, kierunek po-
równawcze literaturoznawstwo s#owia&skie, studia w ramach porównawcze-
go j$zykoznawstwa s#owia&skiego uko&czyli równie": Maria Starostina 
(promotor Ludmila St+panova), Josef  Línek (promotor Helena Bauerová), 
Rostislav N+mec oraz Jan Habernal (promotor Josef  Anderš) oraz Radana 
Merzová, absolwentka Uniwersytetu im. Palackiego w O#omu&cu, kierunku 
filologia ukrai&ska i #aci&ska (promotor Ji)í Fiala), temat: (esko-ukrajinské ja-
zykové a literární vztahy od konce 18. do poloviny 19. století. 

W roku akademickim 2010/2011 na studia doktoranckie przyj$to Magda-
len$ Zakrzewsk! (promotor M. Sobotková), Tetian$ Arkhangelsk! (promo-
tor L. St+panova; T. Arkhangelska jest jedyn! doktorantk!, która uko&czy#a 
studia w 2014 roku, tzn. w programowo przewidywanym terminie), Bo-
huslav$ Jamn!, Martin$ Dvo)á(kov! (promotor Miroslav Vep)ek), Katarzy-
n$ Kardasz-Kvapilíkov! oraz Ivet$ Pernick! (promotor Ivana Dobrotová). 
W kolejnym roku akademickim 2011/2012 studia rozpocz$#y Izabela Szulc 
(promotor M. Sobotková), Aleksandra Starzy&ska (promotor I. Dobrotová) 
oraz Ester Kadlecová (promotor Alla Arkhangelska), rok pó'niej Markéta 
Svašková oraz Oxana Baranova (promotor L. St+panova), Grzegorz Ksi!"ek 
(promotor Micha# Hanczakowski), Dorota Nowak oraz Anna Dragan (pro-
motor Z. Trzaskowski, konsultantka M. Sobotková) i Anna Radwan (promo-
tor I. Dobrotová). 

Magdalena Zakrzewska, absolwentka Uniwersytetu Wroc#awskiego, temat 
pracy doktorskiej Przek#ad literacki jako problem filologiczno-kulturowy na podsta-
wie analizy t#umacze" tekstów polskich Doroty Mas#owskiej, Micha#a Witkowskiego 
oraz S#awomira Shutego na j zyk rosyjski. Dysertacja zostanie napisana oraz 
obroniona w j$zyku polskim. 
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Aleksandra Starzy&ska, absolwentka Uniwersytetu Miko#aja Kopernika 
w Toruniu, temat rozprawy J zykowy obraz Syberii w polskiej i rosyjskiej literaturze 
faktu (na wybranym materiale). Praca zostanie napisana oraz obroniona w j$zy-
ku polskim. 

Dorota Nowak, absolwentka Uniwersytetu Wroc#awskiego, temat pracy 
doktorskiej Porównanie obrazu Holocaustu w czeskiej i polskiej literaturze po roku 
1989. Praca doktorska na Uniwersytecie im. Palackiego b$dzie napisana oraz 
obroniona w j$zyku polskim, na Uniwersytecie Hajfy z kolei w j$zyku angiel-
skim. Doktorantka uko&czy#a na izraelskim Uniwersytecie Hajfy studium 
uniwersyteckie (od pa'dziernika 2013 do sierpnia 2014) Holocaust Studies. Stara 
si$ o stypendium doktoranckie na tym uniwersytecie, które rozpocznie 
w najbli"szym terminie tamtejszych egzaminów wst$pnych. Dysertacja po-
wstanie w ramach wspó#pracy mi$dzyuczelnianej Uniwersytetu Palackiego 
oraz Uniwersytetu w Hajfie w j$zykach angielskim i polskim, absolwentka 
studiów doktoranckich otrzyma dwa dyplomy. 

Anna Dragan, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk#odowskiej w Lubli-
nie, temat pracy doktorskiej Mitologia i folklor s#owia"ski jako )ród#a inspiracji literatu-
ry fantasy na przyk#adzie twórczo%ci Andrzeja Sapkowskiego oraz Juraja (ervenáka. 
Doktorantka odby#a semestralny sta" badawczy na Uniwersytecie Macieja Bela 
w Ba&skiej Bystrzycy, w którego trakcie odby#a szereg konsultacji z doc. PaedDr. 
Martinem Golemou, Ph.D. W zakresie danego tematu doktorantka dotychczas 
przestudiowa#a 15 pozycji literatury podmiotu i 100 tekstów literatury przed-
miotu. Dysertacja zostanie napisana oraz obroniona w j$zyku polskim. 

Anna Radwan, absolwentka Uniwersytetu Jagiello&skiego w Krakowie, 
temat pracy doktorskiej Polskie i czeskie przek#ady angielskiej literatury dla dzieci. 
Rozprawa zostanie napisana oraz obroniona w j$zyku polskim. 

Grzegorz Ksi!"ek, absolwent Uniwersytetu *l!skiego w Katowicach, te-
mat pracy doktorskiej Polski reporta& w kr gu s#owia"skim. Obraz Republiki Cze-
skiej, Ukrainy i Rosji w polskich zbiorach reporta&owych. Doktorant odby# sta" 
studyjny na Uniwersytecie *l!skim w Katowicach w kategorii: sta" zagra-
niczny ponad 30 dni, podczas którego jego konsultantem by# prof. Józef  
Olejniczak. Dysertacja zostanie napisana oraz obroniona w j$zyku polskim. 

Tetiana Kamyszanowa, absolwentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodo-
wego im. Iwana Franki, temat pracy doktorskiej Memy jako nowy sposób komu-
nikacji internetowej. Praca zostanie napisana oraz obroniona w j$zyku polskim. 

Magdalena Adamczyk, absolwentka Uniwersytetu *l!skiego w Katowi-
cach, temat pracy doktorskiej Seksualizmy w j zyku polskim i czeskim. Dyserta-
cja zostanie napisana oraz obroniona w j$zyku polskim. 
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Kamila Przybylska, absolwentka Uniwersytetu *l!skiego w Katowicach, 

temat pracy doktorskiej Terminologia zwi$zana z pasterstwem na Podhalu, *l$sku 

Cieszy"skim i na Wo#oszczy)nie Morawskiej. Rozprawa zostanie napisana oraz 
obroniona w j$zyku polskim. 

W roku 2013/2014 przyj$te zosta#y studentki z Ukrainy – Maria Popko, 

Maria Ponomarenko i Julia Zazuliak (promotor A. Arkhangelska) oraz Te-

tiana Kamyszanowa, absolwentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego 

im. Iwana Franki (promotor I. Dobrotová). 

W roku 2014/2015 przyj$te zosta#y studentki – Anna Chura i Maria 

Vov(uk (promotor M. Vep)ek), Magdalena Adamczyk i Kamila Przybylska 

(promotor I. Dobrotová, konsultantka J. Tambor) oraz Hana Zbytková 

(promotor A. Arkhangelska). 

Dla Sekcji Filologii Polskiej du"e znaczenie ma uczestnictwo w projekcie 

Dywersyfikacja i systematyzacja studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UP 

w O#omu"cu, nr CZ.1.07/2.200/28/0179; wynikiem tego projektu jest inno-

wacyjny program studiów doktoranckich na porównawczej filologii s#owia&-

skiej w zakresie: 

1. Modu# badawczo-naukowy 

a) przedmioty metodyczne i kierunkowe 

b) aktywno % publikacyjna 

c) do wiadczenia zagraniczne 

2. Modu# specjalizacji kierunkowej 

a) kierunkowe przedmioty do wyboru 

b) przedmioty interdyscyplinarne 

3. Modu# tzw. soft skills 

4. Modu# pedagogiczny 

5. Modu# dysertacyjny 

W ramach wspomnianego projektu odby#y si$ w kilku cyklach wyk#ady 

zagranicznych profesorów: prof. Krystyny Waszakowej, prof. Tokimasy Se-

kiguchiego, prof. Jolanty Tambor, prof. Romualda Cudaka oraz prof. Zbi-

gniewa Trzaskowskiego. Z regularnych ocen wyników projektu Dywersyfikacja 

i systematyzacja studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UP w O#omu"cu 

wynika, "e dzi$ki siedemnastu nowym i ulepszonym przedmiotom prowa-

dzonym na kierunku porównawcza filologia s#owia&ska ten w#a nie kieru-

nek studiów doktoranckich nale"y do najaktywniej dzia#aj!cych kierunków 

na Wydziale Filozoficznym UP w O#omu&cu w okresie od semestru zimo-

wego 2012 do semestru letniego 2015. Rezultat ten sytuuje nasze studia dok-
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toranckie w ród najatrakcyjniejszych spo ród 30 kierunków studiów dokto-

ranckich na Wydziale Filozoficznym UP w O#omu&cu. 

Uczestnictwo doktorantów w projekcie  
Historia i wspó czesno!" o omunieckiej polonistyki 

Doktorantki Izabela Szulc, Magdalena Zakrzewska oraz Aleksandra Sta-
rzy&ska bra#y udzia# w doktoranckim grancie Wewn$trznej Agencji Granto-
wej (IGA), wspó#pracuj!c przy powstaniu dwuj$zycznej monografii pt. Polo-
nistika v Olomouci v minulosti a dnes / Polonistyka w O#omu"cu dawniej i dzi%. Przy 
realizacji tego projektu cenna by#a równie" pomoc Anny Dragan oraz Anny 
Radwan, m#odszych doktorantek. 

Dwuj$zyczna monografia jest podzielona na cztery chronologicznie u#o-
"one cz$ ci. Obraz o#omunieckiej polonistyki w dawniejszych i aktualnych 
latach wzbogaci#y biogramy czeskich i polskich wyk#adowców przedstawio-
ne w porz!dku alfabetycznym oraz wspomnienia i komentarze polskich lek-
torek i lektorów. Poza starszym pokoleniem wyk#adowców i lektorów w pu-
blikacji po wi$cono nieco miejsca m#odszej i najm#odszej generacji, absol-
wentom studiów magisterskich i doktoranckich oraz tym, którzy tworz! 
bardzo obiecuj!c! grup$ przysz#ych doktorów; krajowym i zagranicznym 
wspó#pracownikom oddane zosta#y ko&cowe partie pracy. 

Zako!czenie 

W ci!gu niemal siedmiu dekad swego istnienia studia polonistyczne 
w O#omu&cu przechodzi#y ró"ne okresy – rozkwitu, ale równie" takie, w któ-
rych polonistyce grozi#a d#ugoletnia stagnacja, a nawet zamkni$cie kierunku. 

Wszyscy przedstawiciele pokolenia za#o"ycieli, którzy w po#owie ubieg#ego 
stulecia przyczynili si$ do powstania naszego kierunku na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu im. Palackiego w O#omu&cu, a tak"e ich kontynuatorzy, 
którzy pracowali nad jego rozwojem, zas#uguj! na nasze podzi$kowania. S!-
dzimy, "e naszym obowi!zkiem jest rozwijanie ich osi!gni$% oraz udoskona-
lanie programu studiów na wszystkich trzech poziomach – licencjackim, 
magisterskim, a przede wszystkim doktoranckim, który ma przygotowywa% 
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przysz#ych kontynuatorów tradycji czeskich studiów slawistycznych w zakre-
sie filologii czeskiej i polskiej, ale tak"e s#owackiej, rosyjskiej i ukrai&skiej. 
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Polish Studies and Comparative Slavonic Philology doctoral studies  
(2003–2015) in Olomouc 

The author presents the most important facts relating to the Polish Studies and Comparative 

Slavonic Philology doctoral studies offered by Palacký University in Olomouc. The author 

concentrates on the 2003–2015 period, describing the process of course restructuring, its cur-

rent situation and students’ involvement. 
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