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Studium, ale nejen to…: studentské aktivity na ÚBS

Ústav bohemistických studií na Filozofické

fakultě Univerzity Karlovy zajišťuje svým

studentům kvalitní a odborné studium

českého jazyka, českých reálií, české

literatury a literární teorie.



Další aktivity pedagogů a studentů

……studium odborných předmětů a

práce v seminářích představuje základ studia

na ÚBS a úspěšného absolvování studijního

programu, naše katedra však také nabízí

svým studentům další možnosti, jak si

lépe osvojit český jazyk, jak lépe poznat

Českou republiku a její historii i tradice, jak

hlouběji porozumět českému písemnictví…



Divadlo jako způsob studentského sebevyjádření

Jednou z tvůrčích – a současně také zábavných

– možností, jak si lépe osvojit český jazyk s

jeho zvláštnostmi, jak proniknout do jeho

významové komplikovanosti, ale i komiky či

groteskna, představuje naše studentské

divadlo… 

V roce 2017 v rámci 

fakultního Týdne diverzity

nastudovali naši studenti pod 

vedením Dr. Ilony Kořánové

satirickou komedii

Konference…



Divadelní satirická koláž Konference

…inspirací pro divadelní

představení se staly texty

Václava Havla, především jeho

drama Audience a studie

Anatomie gagu, ze kterých

studenti následně vytvořili

zajímavou satirickou koláž…



Za literaturou do terénu…

Literární text je vždy spojen s

určitým prostorem: buď byl na

určitém místě napsán nebo určité

místo tematizuje…

Stalo se již tradicí na ÚBS podnikat

výlety a vycházky na místa, která

jsou spojená s určitými autory a

jejich texty.

Například jezdíme do Kerska, do

kraje Bohumila Hrabala, kde čteme

jeho texty…



…každoročně za Bohumilem Hrabalem…

… a nejen čteme, ale svým způsobem se

také snažíme načerpat atmosféru jeho

próz…

Třeba návštěvou Hrabalovy oblíbené

hospůdky Hájenky, o níž píše ve svých

Slavnostech sněženek…

„Myslivecká hostina se neobešla bez incidentů

zrovna tak jako skolení divočáka. Protože naši

myslivci jsou mlsnější než Přerováci, předseda

rozhodl, aby se udělal myslivecký guláš z pajšlu a

kýty a hřbet aby se udělaly na divoko se šípkovou

omáčkou…“

(Bohumil Hrabal: Slavnosti sněženek)



…nebo za barokní poezií Fridricha Bridela

… kromě nutného posilnění v Hrabalově

hospůdce při svých výpravách hledáme

také posilnění duchovní, například při

výpravě za prvním českým poustevníkem

Sv. Ivanem…

…a během putování pročítáme barokní

básně Fridricha Bridela a nacházíme i 

hrob sv. Ivana…

„Měj se dobře, světe,

an v tobě nikdá dobře není:

měj se dobře,

jen jest v tobě samé hoře…“

(Fridrich Bridel: Život Sv. Ivana)



…ale také putování Českým krasem…

Naše výprava po stopách svatého

Ivana nás také přivedla do

Českého krasu, do kraje u řeky

Berounky, do kraje skal, roklí a

opuštěných lomů…, a tak jsme si

nemohli nechat ujít dobrodružnou

výpravu do temna starých štol…



…a když už chceme skutečné dobrodružství, pak…

…pak se vypravíme do labyrintu

podzemních chodeb a štol nedaleko

Karlštejna, do míst zvaných Malá a

Velká Amerika…

…do míst, kde kromě dobrodružství v

podzemí si také připomeneme jeden

specifický český subkulturní fenomén:

tramping a trampování…



…občas se akademici mění ve speleology…

…, ano, někdy se z akademiků

proměňujeme v dobrodruhy a

speleology, a tak poznáváme naši

republiku i poněkud netradičně: z

podzemí…

… a jak je zřejmé, na naše literární

vycházky nechodíme vyzbrojeni

pouze knihami, občas je nutné

sáhnout i po dalším vybavení…



…ale také v poutníky romantickou českou krajinou…

Ale neláká nás jen temné podzemí,

pochopitelně jsme mnohem častěji nad

zemí…, objevujeme zapadlá, divoká a

romantická místa, jako například

legendární Sluneční zátoku v

hlubokých lesích na řece Sázavě…

„Je to kraj lesů, kopců a skal. Divoký, liduprázdný

a zanedbaný, ale krásný! Středem se vine řeka,

místy jsou veliké balvany v řečisti s písečnými

břehy. Má jasnou a průzračnou vodu a čisté

dno....“ (J. Foglar: Hoši od Bobří řeky)



…ale nejčastěji kráčíme pražskými uličkami…

Nejčastěji ale procházíme Prahou,

bloudíme staropražskými uličkami,

navštívíme starý židovský hřbitov a

čteme báseň Avigdora Kari o

děsivém pogromu v pražském

Ghettu… 

„Zlá rána postihla z Božího usouzení

Pragu, město korunní,

pět tisíc sto čtyřicet devět let po světa stvoření.

Ach, ty má ratolesti nejkrásnější, není tě již,

není!“

(Avigdor Kara: Všechno to neštěstí)



…za autory a texty Prahy…

…nebo nás Kampou provází

básník Vladimír Holan a

uzounkými uličkami prazvláštní

čtvrti Na Františku vzpomínky

spisovatele Gézy Včeličky…

„Jaká podivnost! Jaký nerozluštitelný,

tesklivý, přízračný stín! (…) Tápej, tápej,

náměsíčný, tamta čtyřhranná krabice, plná

záhady a děsivé prázdnoty, je kaplí Marie

z Magdaly! (…) Kamenné růžice a lístky

strnule mlčí… Prejzy, štěrk, pískovec a opuka

z mrtvých vstávají. Ze svých mrákot, ze svého

mlčení.“

(Géza Včelička: Pražské tajemství)



A proč to vše…?

Protože se domníváme, že literaturu, umění, historii a reálie českých zemí, 

slovem naši kulturu a specifika našeho života nelze plně poznávat jen v 

přednáškových aulách univerzity. Je třeba vykročit ven s knihami ke knihám, 

učinit z literatury a kultury živé a autentické prožitky, pochopit dávné 

inspirace spisovatelů, jejich souznění s historií i krajinou… A nejde jen o 

literaturu, nýbrž o poznávání Prahy a České republiky z jiných, možná méně 

známých úhlů… Nejsme první: na podobné cesty se vydávali již jiní a dávno 

před námi: Johann Wolfgang Goethe, Victor Hugo, Heinrich Heine, Jan 

Neruda, Julius Zeyer, Jan Kollár…

Přijměte i Vy, prosím, naše pozvání na cestu…


