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Univerzita třetího věku UJEP v Ústí nad Labem – nabídka kurzů 2019 – 2021 podrobně 

Český jazyk a literatura (CL) 

   

kód CL 1 Angloamerická literatura od počátku do 
současnosti 

PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D. 

Angloamerická 
literatura od počátku do 
současnosti 
 
(kód CL 1) 

Kurz je určen především těm, kteří milují četbu  

a literaturu vůbec. Nechá studentům hlouběji 

nahlédnout do literárního vývoje jednotlivých 

literárních období a zaměří se v každém semestru na 

10 vybraných děl (opravdových klenotů) daného 

období a osvětlí posluchačům, čím dokázali jednotliví 

autoři svá díla ozvláštnit, aby se stala výjimečnými či 

dokonce nesmrtelnými.    

V případě tohoto kurzu bude cílem výuky i rozvíjení 

zájmu o další odborné vzdělávání a radosti ze 

vzdělávání, které pomáhá dále rozvíjet duševní 

pohodu a svěžest člověka. 

 

1. semestr 
Literatura od Beowulfa až do 18. století, zrození románu. 
 
Britská literatura I mezi ř. a 15. stoletím – Chaucer, Shakespeare, 
Milton and John Donne. 
Britská literatura období Renesance William Shakespeare,  
17. století. 
Klasicismus - John Done, Andrew Marvell a John Milton. 
Fenomén románu od jeho kořenů až po sentimentální román 
Tristram Shandy (Defoe, Swift, Fielding a Sterne). 
 
2. semestr 
Romantismus a realismus v britské a americké literatuře. 
 
Charakteristické rysy Romantismu a jeho přední představitelé 
Britské a amer. literatuře Wordsworth and Coleridge, Byron and 
Shelley, Walter Scott and John Keats). 
Romantismus v americké literatuře Hawthorne, Melville. Americký 
transcendentalismus. 
Kritický realismus v díle Charlese Dickense a sester Bronteových, 
determinismus v dílech Thomase Hardyho. 
Americký kriticko-realistický román: Theodore Dreiser, John 
Steinbeck a další. 
 
 
3. semestr 
Britská literatura 20. století. 
 
Modernismus a jeho kořeny. T.S. Eliot. 
James Joyce  - Dubliners; Milostná píseň J. A Prufrocka a  Waste 
Land.   
Virginie Voolfová jako představitelka nové feministicky zaměřené 
literatury a autorka románů paní Dallowayová a K majáku. 
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Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway a William Faulkner- 
výběr z děl těchto autorů. 
 
4. semestr 
Americká literatura 20. století. 
 
Postmoderní metody a techniky. Mísení žánrů a kódů. Filozofické a 
literárně kritické pozadí. Literární inovace. 
Postmoderna v britské literatuře – Angela Carter, Ian McEwan, 
Kazuo Ishiguro a nové formy dramatu. 
Postmoderna v americké literatuře s vybranými představiteli 
románové, básnické i dramatické tvorby. 
Závěrečné shrnutí tohoto literárního vývoje literárního vývoje 
s pohledem na jeho nové směřování. 
 

   

kód CL 2 Tvůrčí psaní Bc. Renata Šindelářová 

Tvůrčí psaní 
 
(kód CL 2) 

Jedná se o kurz vedený hravou formou, teoretickou 

část významně podporuje praktická. Posluchači si 

vyzkouší osvědčené techniky, které jim pomohou s 

hledáním námětu i samotnou tvorbou. Kurz slouží 

především k rozvoji kreativity a zvládnutí základních 

stavebních kamenů tvůrčího psaní. 

 

Tvůrčí psaní I. - Próza 

Hledání námětu a uchopení vlastního tvůrčího stylu. Účastníci svou 

kreativitu podpoří při jednoduchých cvičeních a naučí se zvládnout 

charakteristiku postav. Samostatná i skupinová práce. 

 

Tvůrčí psaní II. – Konstrukce příběhu 

Teorii příběhu si účastníci vyzkouší při několika praktických 

cvičeních, které vedou ke správné konstrukci beletristického  

i scénáristického díla. Dále se zaměřuje na správnou konstrukci 

scénáře a rozdíly mezi scénáristikou a beletrií.  

 

Tvůrčí psaní III. - Poezie 

Teorie verše vydatně doprovázená četnými praktickými cvičeními. 

Účastníci si vyzkouší osvědčené tvůrčí techniky a každý účastník si 

vyzkouší složit vlastní i skupinovou báseň.  

 

Tvůrčí psaní IV. – Publicistika a copywriting 

Seznámení s teoretickými základy publicistiky a copywritingu. Při 

praktických cvičeních si účastníci vyzkouší různé typy mediální 

tvorby. Účastníci se dozví o základních principech copywritingu  

a sestaví několik reklamních textů samostatně i ve skupině.  
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Tvůrčí psaní V. – Tvorba pro děti 

Teorie pohádky s praktickými cvičeními samostatně i skupinově. 
Typická konstrukce příběhu v pohádce a smysl a rozbor 
pohádkových příběhů. Dobrodružná a další tvorba pro děti.  
 
Tvůrčí psaní VI. – Sci-fi a fantasy 
Teorie sci-fi a fantasy s praktickými cvičeními samostatně  
i skupinově. Seznámení se základními prvky a rekonstrukcí sci-fi 
příběhu a základními prvky a rekonstrukcí fantasy příběhu. 
 
Tvůrčí psaní VII. – Ironie a parodie  
Teorie ironických a parodických textů s praktickými cvičeními 
samostatně i skupinově. Cesta od humoru k ironii. Parodie jako 
příběh bez hranic. Vlastní pojetí známých děl. 
 
Tvůrčí psaní VIII. – Napětí v próze 
Použití hororových prvků v příběhu a teorie kriminálních příběhů – 
jejich stavba, rozbor, rekonstrukce. Jak vygradovat napětí. 
Současná literatura: thriller. 
 

 

 


