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Název projektu: Tematizace italské cesty v české cestopisné literatuře 

Specifikace řešitelského týmu: 

Odpovědný řešitel: PhDr. Nella Mlsová, Ph.D. 

Spoluřešitelé: 

Studentka magisterského studia na PdF UHK: Bc. Martina Nováková 

 

Celková částka přidělené dotace: 

1. rok (2014): 16tis. Kč 

2. rok (2015): 70 tis. Kč 

Celkem: 86 tis. Kč 

 

 

Stručný popis postupu při řešení projektu: 

Dosavadní výzkum se v souladu s návrhem a dvouletým rozvržením projektu zaměřil ve své 

první fázi zejména na rozpracování metodiky a následné shromáždění a zpracování podkladů pro 

avizovanou monografii, jejíž vydání je plánováno na rok 2015.   

V souladu s vytčeným úkolem, kterým je představení tematizace význačného kulturního 

fenoménu, jakým je italská cesta (její varianty) v české cestopisné literatuře meziválečného období, a 

s předeslaným metodologickým východiskem (uplatnění imagologického přístupu) byly realizovány 

tyto činnosti:  

1. shromáždění potenciální odborné literatury a dalších zdrojů k uvedené problematice, 

včetně archivního bádání (LA PNP); 

2. stanovení okruhu představovaných a analyzovaných textů, které budou sloužit jako 

příklady jednotlivých variant pojetí uvedené problematiky (bylo přitom nutno rozhodnout, jestli 

půjde o pokud možno vyčerpávající prezentaci titulů vymezeného časového úseku nebo budou 

voleny reprezentativní tituly pro jednotlivé typologické varianty italské cesty – jakými jsou cesta 

kulturní, legionářská, náboženská pouť apod.); 

3. rozpracování analýzy a interpretace pojednávaných textů (včetně vypracování obrazových 

schémat mapujících pojednávané literární cesty, jež budou rovněž prezentovány ve výsledné 

publikaci); 

4. rozpracovány jednotlivé kapitoly monografie. 

 



Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Výstup z projektu, odborná monografie, je plánován na druhý rok jeho řešení. 

Přehled realizovaných výdajů: 

a) Osobní náklady a jejich zdůvodnění: odměna odpovědnému řešiteli včetně daňových odvodů 3 

tis. Kč za činnosti konané v souladu s plánem specifického výzkumu (archivní bádání, bibliografie, 

rozpracování metodologie, analýza a interpretace zkoumaného materiálu). 

b) Stipendia a jejich zdůvodnění: stipendium ve výši 6 tis. Kč spoluřešitelce za činnosti konané 

v souladu s plánem specifického výzkumu (zejm. heuristika a mapová schémata). 

c) Materiálové náklady: celkem 5 tis. Kč na nákup kancelářských potřeb (papír, desky, psací potřeby, 

toner) a odborné literatury (Z deníku Anny Lauermannové-Mikschové; ed. Tereza Riedlbauchová, Eva 

Farková; PNP 2014). 

d) Další provozní náklady: nebyly požadovány ani realizovány 

e) Náklady nebo výdaje na služby: nebyly v prvním roce požadovány ani realizovány 

f) Doplňkové a režijní náklady: nebyly požadovány ani realizovány 

g) Cestovné a jeho zdůvodnění: 2 tis. Kč na cesty, které byly v souladu s plánem uskutečněny 

především do LA PNP a do Národní knihovny v Praze. 

 

 

 

 

 

Datum:  5. 1. 2015                                                                           Podpis odpovědného řešitele 

 

 

 


