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JAKÉ JE BÝT BOHEMISTOU? 
 
Bohemista je člověk, který se na vědecké úrovni zabývá českým jazykem, 
jeho historií, literaturou a také kulturou. Většinou jde o absolventa 
vysokoškolského studia oboru bohemistiky. 
 
Prostor pro zodpovězení otázky v titulu tiskové zprávy vytváří ústecká katedra 
bohemistika akcí Den s katedrou bohemistiky.  
 
„Jedná se o akci víceméně osvětovou, kterou se budeme snažit neobvyklou 
zábavnou formou seznamovat studenty 4. ročníků středních škol s krásou studia 
českého jazyka a literatury,“ vysvětluje Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D., zástupce 
vedoucího katedry bohemistiky PF UJEP. 
 
První ze série Dnů s katedrou bohemistiky proběhne na Pedagogické fakultě 
UJEP dne 7. 5. 2019 od 9:00–13.00 h. Žáci středních škol se na ní stanou 
přímými účastníky netradičních přístupů k výuce literatury. Na programu jsou 
semináře:  
 
Fikční světy literatury a filmu s Mgr. Jiřím Kotenem, Ph.D. 
Murakamiho tajemný svět s PhDr. Pavlem Horkým, Ph.D. 
 
a soutěžní hra „Po stopách...“, kterou připravil Mgr. Roberto Gaínza a pracovníci 
studovny katedry bohemistiky. Hra je založena na práci v pětičlenných 
„vědeckých“ teamech. Studenti budou na stanovištích plnit sérii úkolů, které je 
nakonec přivedou k osobnosti jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 
20. století. 
 
„Máme vytipované střední školy, odkud se na naši katedru studenti nejvíce hlásí. 
Na ty se, samozřejmě, zaměříme. Přichystali jsme pro ně zajímavé workshopy. 
Jejich reakce nám budou užitečné jako zpětná vazba o potřebách, prioritách  
i preferencích současných středoškoláků, takže máme v plánu se s každým 
dalším Dnem s katedrou bohemistiky zdokonalovat a precizovat způsoby, jak 
budoucí mladé bohemisty nejlépe oslovit a zaujmout,“ doplňuje Vladimír Trpka.  
 
Letošní květnová akce je připravena pro studenty Gymnázia Kladno. 
 
Příloha: Pozvánka na Den s katedrou bohemistiky 
 
Kontakt: Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D., vladimir.trpka@ujep.cz, 475 283 352 
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: portrét Josefa Dobrovského (Je považován 
za zakladatele novodobé bohemistiky na vědecké úrovni. Ve svém díle Dějiny 
české řeči a literatury vytvořil novou normu jazyka a popsal dosavadní vývoj 
literární tvorby. Jako bohemista zavedl český jazyk jako předmět vědeckého 
studia.) 
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