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DEN S KATEDROU BOHEMISTIKY 
 
Jaké je být bohemistou? To budou již potřetí zjišťovat aktuální maturanti na 
akci katedry bohemistika PF UJEP „Den s katedrou bohemistiky“.  
 
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. Proč by měl být tento obor pro mladé lidi zajímavý? 
 
„To se snažíme ukázat. Den s katedrou bohemistiky je víceméně osvětovou akcí, 
kterou se snažíme 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. 
 
V pořadí už třetí Den s katedrou bohemistiky proběhne na Pedagogické fakultě 
UJEP dne 12. 2. 2020 od 9:00–13:00 h. Žáci středních škol se na ní stanou 
přímými účastníky netradičních přístupů k výuce literatury. Jsou pro ně připraveny 
zajímavé workshopy a také dva semináře, první s  Mgr. Jiřím Kotenem, Ph.D., na 
téma Fikční světy literatury a filmu  a druhý s  PhDr. Pavlem Horkým, Ph.D., 
s názvem: Murakamiho tajemný svět. 
 
Mgr. Roberto Gaínza společně se studenty katedry bohemistiky připravili dále 
soutěžní hru „Po stopách“, která 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. 
Tentokrát jsme už mohli využít podněty ze zpětnovazebních dotazníků 
z předchozích Dnů s katedrou bohemistiky a připravit semináře přesně podle 
představ budoucích bohemistů. I z tohoto důvodu jsme se zaměřili na studenty 
výběrových literárních seminářů,“ doplňuje Vladimír Trpka.  
 
Únorová akce je tentokrát připravena pro studenty Gymnázia Teplice a pro žáky 
Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad 
Labem. 
 
Kontakt: Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D., vladimir.trpka@ujep.cz, 475 283 352 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití:  
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=2d049e2b-60f7-114d-bf58-
7eab06dbaae9 
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