
44

AULA, roč. 12, 03 / 2004

Z P R Á V Y

LITERÁRNÍ  AKADEMIE

(SOUKROMÁ  VYSOKÁ  ŠKOLA  JOSEFA  ŠKVORECKÉHO)

Závěr akademického roku 2003/2004

V červnu 2004 proběhly v historii Literární aka-

demie (LA) již páté přijímací zkoušky, které jsou pro 
studenty prvním krokem do vysokoškolského pro-

středí. Talentových, písemných a ústních zkoušek se 
zúčastnilo 39 studentů, z toho 35 bylo úspěšných. Ve 
zkušebních komisích, které během přijímacího poho-

voru zkoumaly mj. motivaci studentů pro výběr oborů 
otevíraných právě na Literární akademii, zasedali kro-

mě vedení školy i spisovatelé Daniela Fischerová a Jiří 
Dědeček a literární kritik Vladimír Novotný.

Studium na LA je jednooborové bakalářské (tvůrčí 
psaní a hudební publicistika) a dvouoborové magister-

ské (převážně v kombinacích Tvůrčí psaní – Mediální 
komunikace, Tvůrčí psaní – Redakční práce a Interak-

tivní média – Mediální komunikace).

LA byla potvrzena akreditace na dobu původní 
platnosti studijního programu Mediální a komunikač-

ní studia. Na základě doporučení akreditační komise 
MŠMT připravuje LA žádost o akreditaci strukturova-

ného (Bc. + NMgr.) studia. Akreditace bakalářskému 
oboru Tvůrčí psaní byla prodloužena o další 4 roky.

Další den otevřených dveří se uskutečnil 9. 9. 2004, 
v návaznosti na něj pak 20. září druhé kolo přijímacích 
zkoušek.

V květnu t.r. LA vydala monografii prof. Heleny 
Koskové: Škvorecký, která sleduje dílo Josefa Škvoreckého 

v českém i světovém kontextu doby jeho vzniku.

V červnu vyšlo dvojčíslo Světa literatury 26/27, li-
terárně teoretické a kritické revue s příspěvky autorů 
jako např.: A. Jedličková, P. Kučera, V. Chrz, O. Sládek, 
I. Kurzová a další.

Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého

Literární akademie uskutečnila ve dnech 22.–24. 
září 2004 v Městském divadle v Náchodě „Konferen-

ci o životě a díle Josefa Škvoreckého“ pod záštitou 
prezidenta republiky Václava Klause. Konference 
byla připravena ve spolupráci s Ústavem pro českou 
literaturu Akademie věd ČR, s PEN klubem ČR a Měst-
ským úřadem Náchod. Konference se zúčastnila řada 
zástupců světových i českých univerzit Akademie věd 
ČR, spisovatelů, kritiků a překladatelů. Během konfe-

rence proběhl bohatý kulturní a poznávací program.

Josef Škvorecký převzal při slavnostním společen-

ském večeru čestný titul magistr umění od „své“ 
Literární akademie.

U příležitosti 80. narozenin Josefa Škvoreckého vydala 
Literární akademie také Bibliografii Josefa Škvoreckého, 

kolektivní dílo mj.: Tomáše Kubíčka, Aleny Přibáňové, 
Jiřího Gruntoráda, Ilji Matouše, Karola Bílka, Františka 
Knoppa, Libora Vodičky, Ondřeje Sládka, pod vedením 
Michala Přibáně.

V průběhu přípravy konference vydala Literární 
akademie krátkou tiskovou zprávu, kterou otiskujeme 
v plném znění:

Konference o životě a  díle Josefa Škvoreckého

Literární dílo Josefa Škvoreckého k sobě poutá pozor-

nost čtenářů i odborníků od okamžiku prvního vydání 
románu Zbabělci, tedy již od konce padesátých let. Bez 
ohledu na různé politické překážky se stal J. Škvorecký 
jedním z nejvýznamnějších a také neplodnějších čes-

kých spisovatelů dvacátého století a velmi výrazně se 
prosadil i v zahraničním kontextu. Mezinárodní konfe-

rence věnovaná jeho životu a dílu, která se uskuteční 
u příležitosti autorových 80. narozenin v roce 2004 
v Náchodě, by se měla stát mimořádným setkáním 
literárních historiků, teoretiků i kritiků. Autorovým 
dílem se již po několik desetiletí nechávají inspirovat 
naratologové (to pro originální a ve své době v české 
literatuře přímo novátorské vypravěčské postupy), 
textologové (jako u každého autora, který psal nej-
méně deset let do šuplíku a který byl zvyklý dlouho 
hledat definitivní tvar svých textů), translatologové 
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Po dvou letech se na opavskou Filozoficko-přírodo-

vědeckou fakultu (FPF) Slezské univerzity znovu vrací 
bakalářské prezenční studium italštiny, a to v kombi-
naci s angličtinou nebo němčinou. Slezská univerzita 

Na Slezské univerzitě opět studium italštiny

se tak znovuzískanou akreditací italštiny od počátku 
akademického roku 2004/2005 vrací do vybrané společ-

nosti tří českých „kamenných“ univerzit v Praze, Brně 
a Olomouci, kde je možno tento cizí jazyk studovat.

(neboť zvláště v šedesátých letech patřil Josef Škvorec-
ký k nejvýznamnějším překladatelům z angličtiny), ale 
i tematologové, komparatisté aj. Škvoreckého dílo je 
zajisté zajímavé i z hlediska způsobu pojednání někte-

rých historicky významných období, autor sám byl 
navíc některých významných historických okamžiků 
poválečných československých dějin účasten, což 
může inspirovat historiky soustředěné na moderní 
dějiny. Nezřídka se stává, že se Škvoreckého díla 
ve svých pracích dotýkají i filozofové, lingvisté, po-

případě sociologové a psychologové. Připravovaná 
konference je interdisciplinární a autorův život a dílo 
reflektuje v nejrůznějších souvislostech, zahraniční 
účastníci představí Škvoreckého tvorbu v méně zná-

mých kontextech.

Další informace poskytne Mgr.Václav Krištof, 
výkonný ředitel LA (kristof@lit-akad.cz) a PhDr. Blanka 
Michalová, Ph.D., studijní prorektorka (michalova@lit-
akad.cz).

- vk -

Obor Sociální patologie a prevence je zcela novou 
disciplínou nabídky možností studia, kterou připravila 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity 
(SU) v Opavě. Jedná se o tříleté bakalářské studium 
v prezenční formě, k němuž na základě výsledků přijí-
macího řízení nastoupí v akademickém roce 2004/2005 
první posluchači.

Obor garantovaný Ústavem pedagogických a psy-

chologických věd (ÚPPV) opavské fakulty SU byl při-
pravován v těsném spojení s praxí. Kladné stanovisko 
k jeho zřízení vydal opavský primátor i ředitelé vězni-
ce, psychiatrické léčebny a úřadu práce. Tyto instituce 
budou blízkými partnery univerzitního pracoviště při 
realizaci studia.

„Vedle teoretických poznatků chceme posluchače vybavit 
zkušenostmi ze stáží v institucích, které se problematikou 
sociální patologie a prevence zabývají,“ přiblížil obsah stu-

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Slezská univerzita nabízí nový studijní obor

dia vedoucí ÚPPV doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. 
Uplatnění absolventů vidí ve školských a zdravotnic-

kých zařízeních, v institucích Vězeňské služby ČR, 
v rezortu práce a sociálních věcí, ve střediscích pro 
osoby propuštěné z výkonu trestu, v protidrogových 
centrech i ve vzdělávacích a sociálních zařízeních.

Jedinečnost oboru, který má dnes částečnou obdo-

bu pouze na dvou českých vysokých školách, vede 
ÚPPV k úzké spolupráci s odborníky z Ostravské 
univerzity i kolegy z Hradce Králové a Bratislavy. 
„Shodli jsme se na tom, že Moravskoslezský kraj, v němž 
se patologické jevy vyskytují v tak velké míře, toto specia-
lizované studium potřebuje,“ zdůrazňuje B. Koukola. 
Jeho pracoviště se rozhodlo poskytnout zájemcům 
o toto studium co nejlepší informační servis a přímo 
na sekretariátu ústavu otevřelo konzultační středisko, 
které je veřejnosti k dispozici každé pondělí v době od 
16 do 17 hodin.
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