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V Brně a Olomouci 24. ledna 2020 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

 

rádi bychom jak vás, tak především vaše studenty pozvali na devatenáctý ročník Studentské 

literárněvědné konference, kterou pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 

tentokrát ve spolupráci s katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci ve dnech 29. a 30. dubna 2020 v Olomouci. Stejně jako v předchozích letech 

vyústí konferenční jednání ve vyhlášení nejlepších prací a ocenění jejich autorů Cenou 

Vladimíra Macury, udělovanou odbornou porotou složenou z pedagogů zastupujících 

instituce, jež na SLK vyšlou své reprezentanty. 

 

Letošní setkání ovšem přinese jisté změny, motivované snahou vtáhnout do této 

akce ještě více adeptů literární vědy, rozšířit co nejvíce počet zainteresovaných jak na 

samotném konferenčním jednání, tak na jeho přípravě. V dané souvislosti bychom chtěli 

vyzkoušet, jak budou fungovat některé z principů, které se osvědčily u předchůdkyně 

současné SLK. Ta se jmenovala Studentská vědecko-odborná činnost a její fakultní ani 

celostátní kola neměla předem určena žádná tematická zadání, uplatňovaly se v ní prostě 

nejlepší práce spojené s plněním studijních programů. Účastníci soutěžních setkání tedy 

nemuseli připravovat příspěvek na předem dané jednotné téma, ale mohli se soustředit na 

zdokonalování svých seminárních referátů, ročníkových či závěrečných prací. Tento model 

směřuje k většímu tematickému rozptylu příspěvků, nicméně eliminuje někdy až křečovité 

přizpůsobování vnějšímu zadání.  

Další staronový letos uplatněný princip spočívá v rotaci pořadatelů, respektive 

spolupořadatelů, protože Ústav pro českou literaturu, v. v. i., zůstává i nadále hlavním 

pořadatelem či garantem SLK, a jako spolupořadatel prakticky zajišťující její konání v roce 

2020 byla zvolena olomoucká bohemistika.  

Dobrým zvykem dříve bylo rovněž společné publikování všech (anebo vybraných) 

příspěvků v konferenčních sbornících. I v této oblasti bychom rádi navázali na někdejší 

tradici, a proto chceme autorům nejkvalitnějších příspěvků nabídnout jejich publikaci ve 

zvláštním čísle recenzovaného časopisu Bohemica Olomucensia.  

 

Nyní k organizačním pokynům: Každou katedru či pracoviště mohou reprezentovat 

nejvýše tři účastníci. (V případě většího či naopak menšího počtu zájemců může být toto 
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kritérium modifikováno.) Setkání je určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům. 

K diskusi jsou jako hosté zváni také pedagogové z jednotlivých pracovišť, jejichž zpětná 

vazba poskytovaná referujícím představuje důležitou součást setkání.  

Akce je koncipována jako výběrová, účastnit se jí tedy mohou ti, kteří uspěli ve 

fakultních a jiných předkolech SLK, anebo je k reprezentaci školy či pracoviště vybrali 

vyučující. K přihlášce je tak nutno připojit doklad potvrzující některou z výše uvedených 

skutečností. Dále je potřebné dodat stručnou anotaci příspěvku.  

Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština, popřípadě angličtina. Výjimečně lze 

referovat i v jiných jazycích, ale v těchto případech je nezbytné dodat také osnovu příspěvku 

v češtině.  

Všechna pracoviště i jednotlivé vyučující také žádáme o pomoc s propagací akce 

a následnou koordinací účasti vybraných studentů. Veškeré informace, anotace 

konference, přihláška a podmínky účasti jsou součástí přiložených propozic nebo je lze 

nalézt na webových stránkách konference na www.ucl.cas.cz/slk/, kde si zájemci mohou 

projít i přehled předcházejících ročníků. Aktuální informace jsou dostupné též na 

facebookové stránce akce (Studentská literárněvědná konference AV ČR).  

 Doufáme, že se na konci dubna setkáme v Olomouci v hojném počtu a že 19. SLK 

proběhne k všeobecné spokojenosti a bude považována za přínosnou a podnětnou.  

 

   
 

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.  prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.  

(za KB FF UP v Olomouci)    (za ÚČL AV ČR) 

 

 

http://www.ucl.cas.cz/slk/
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STUDENTSKÁ LITERÁRNĚVĚDNÁ KONFERENCE 2020 V OLOMOUCI  

Propozice 

 

 

Pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s katedrou 

bohemistiky FF UP v Olomouci.  

Termín konání: 29.–30. dubna 2020 

Místo konání: FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc, posluchárna č. 1.25.  

 

Studenti konzultují svou účast, téma, obsah a podobu referátu s vyučujícími na 

své katedře, s vedoucím své práce či školitelem. Součástí přihlášky je i jejich 

doporučení příspěvku. 

 

Referát: Na každý příspěvek bude v programu konference vyhrazeno 20 minut (v 

psané podobě text o délce 7 normostran – 12 600 znaků). Jednacími jazyky jsou 

čeština, slovenština, případně angličtina (výjimečně i jiné jazyky) – k jinojazyčným 

vystoupením je zároveň třeba připravit v češtině alespoň osnovu.   

 

 
Naskenované přihlášky s doporučením (a zároveň jejich textovou verzi ve Wordu) 
zasílejte do 17. dubna 2020 na adresu tereza.rohacova01@upol.cz, popřípadě 
písemně na adresu prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc., Filozofická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci, katedra bohemistiky, Křížkovského 511/10, 771 80 Olomouc. 
 

 

Tipy pro ubytování:  
https://www.arigone.cz/rezervace-pokoju/  

http://www.pensionujakuba.cz/rezervace.php?language=cs 

https://www.hotel.cz/reservation/penzion-na-hrade/  

https://www.hotel.cz/reservation/best-hotel-garni/  

https://www.hotel.cz/reservation/hotel-u-domu/  

https://www.hotel.cz/reservation/penzion-bellis/  

https://www.hotel.cz/reservation/gol/  

 

https://www.arigone.cz/rezervace-pokoju/
http://www.pensionujakuba.cz/rezervace.php?language=cs
https://www.hotel.cz/reservation/penzion-na-hrade/
https://www.hotel.cz/reservation/best-hotel-garni/
https://www.hotel.cz/reservation/hotel-u-domu/
https://www.hotel.cz/reservation/penzion-bellis/
https://www.hotel.cz/reservation/gol/
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Závazná přihláška k účasti na  

Studentské literárněvědné konferenci 2020 v Olomouci 

 

 

Jméno a příjmení, příp. titul: 

 

Vysílající instituce (univerzita, fakulta, ústav/katedra): 

 

Obor, ročník, stupeň studia:  

 

Korespondenční adresa: 

E-mail a telefon: 

 

Název příspěvku:  

 

 

Teze či anotace příspěvku (do 1000 znaků s mezerami): 

 

Doporučení katedry (kontaktní osoby SLK nebo vedoucího práce): 

 

 

Případné poznámky (např. požadavek na zařazení příspěvku do programu 

konference v určitý jednací den): 

 

 

 

Datum:       Podpis:  
 


