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KATEDRA BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY 

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI  

VE SPOLUPRÁCI  

S ÚSTAVEM PRO ČESKOU LITERATURU AKADEMIE VĚD 

ČESKÉ REPUBLIKY, V. V. I., 

PŘIPRAVUJÍ  

CENOVOU BILANCI 2016 

SEMINÁŘ NAD LITERÁRNÍMI DÍLY  

OCENĚNÝMI I NEOCENĚNÝMI V ROCE 2016,  

JENŽ PROBĚHNE DNE 6. DUBNA 2017 NA FF UP V OLOMOUCI. 

 

Počtvrté zveme do Olomouce na akci, která (v návaznosti na První bilanci pořádanou 

pravidelně koncem roku Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze) hodlá přispět 

k vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české literatury a chce do tohoto 

procesu přispívat především důkladnými analyticko-interpretačními reflexemi oceněných 

literárních děl, popřípadě i těch porotami přehlédnutých. Předmětem reflexe a observace 

účastníků semináře může být také skutečnost, zda výsledky literárních cen, stejně jako 

mechanismy jejich udílení nějak odrážejí aktuální trendy literárního dění, popřípadě stav jeho 

odborné reflexe i čtenářské percepce. 

Naše pozvánka míří především k badatelům z domácích (popř. zahraničních) 

bohemistických pracovišť, ale také k zástupcům médií, která se sledování současné české 

literatury věnují. Bezpochyby přivítáme, zaujme-li i nějaké další zájemce o výše vymezenou 

problematiku. V této souvislosti připomínáme, že stále usilujeme o rozšíření záběru našeho 

semináře i do souřadnic slovenské literatury a kultury.  

Zdůrazňujeme také, že publikace vzešlé z našich seminářů, nejsou pouhou sumou 

přednesených příspěvků, ale jsou otevřeny i dalším přispěvatelům, a redakční zpracování 

cílí k co největší vzájemné provázanosti a komplementárnosti dílčích textů, tak aby vznikaly 

skutečné kolektivní monografie. Současně doufáme, že výpovědní hodnota našich 

monografií bude narůstat také v důsledku jejich zřetězení a následného vyjevení dnes třeba 

ještě neidentifikovatelných závěrů a souvislostí.  
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Snad vás naše pozvánka pozitivně oslovila a na jarním semináři v Olomouci 

přivítáme jak účastníky předchozích ročníků, tak i nové a program vzniklý na základě 

došlých přihlášek bude atraktivní, obsažný a inspirující.  

Cestovné a ubytování si účastníci hradí sami, případně prostřednictvím vysílající 

organizace.  

 

 

 

 
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.     Ing. Pavel Janáček, Ph.D.  

hlavní organizátor semináře      ředitel ÚČL AV ČR, v. v. i. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Franta (tomas.franta.fm@gmail.com, mobil +420 737 534 

465), KBH FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, CZ 771 47 Olomouc.  

 

V Olomouci a Praze  

2017-01-25  

 

 

 


