
Tvůrčí psaní: próza II. 
Číslo kurzu: 630 155 
 
Kontaktní osoba: Ivan Kafka 
E-mail: ivan.kafka@ff.cuni.cz 
 
Telefon: +420 221 619 232 
 
Termín konání: říjen 2017 – duben 2018 
 
Cena kurzu: 5.700,- Kč vč. DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 11.10.2017 
  
Délka kurzu: 32 hodin, 1 semestr 
 
Výukový den: středa 17:30 – 19:30  (1x za 14 dní) 
 
Místo konání: FF UK, Ústav české literatury a komparatistiky, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 
 
Předpokládaný počet studentů: 8 
 
Elektronická přihláška: http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ 
 
Obsah kurzu:  
Kurz Tvůrčí psaní – próza II (povídka) nenavazuje na předchozí kurz, je tedy určen nejen jeho 
absolventům, ale všem zájemcům o intenzivní zapojení. Na kurzu se budeme věnovat práci 
na vlastním delším prozaickém textu, který bude zároveň výstupem kurzu. Pomocí kratších 
cvičení, která nám poslouží k rozepsání, budeme od úvodní hodiny pracovat na vlastní 
povídce. Najdeme si téma, vybereme prostředí, zalidníme ho postavami včetně hlavního 
hrdiny, kterého poznáme skrz naskrz, tak jak by měl autor své postavy znát. Vyzkoušíme si 
monology i dialogy, najdeme naší povídce odpovídající žánr i rozsah. Od úvodní věty se 
propracujeme k závěrečné pointě a k veřejnému čtení, protože nepíšeme proto, abychom 
nebyli slyšet, nepíšeme jen pro šuplík, naopak. Součástí kurzu bude také naučit se udělovat a 
ustát zpětnou vazbu a vzít si z ní pro náš text to podstatné, v kurzu proto budeme od první 
minuty budovat tvůrčí, a tedy i pohodovou atmosféru, která je nezbytným předpokladem 
pro vznik svébytného textu. Pracovat budeme jako tým, jako bychom pracovali na společné 
sbírce povídek – a kdo ví, třeba pracujeme. 
 
Lektorkou kurzu je MgA. Zuzana Pomykalová, absolventka oboru Tvůrčí psaní – Mediální 
komunikace na Literární akademii, mimo jiné autorka knihy Vikinská princezna nominované 
na Cenu Jiřího Ortena za rok 2010 a knihy Záhada prázdné zvonice nominované na výroční 
cenu nakladatelství Albatros 2015. 
Certifikace: Osvědčení FF UK 
Bližší informace: http://tvurcipsani.ff.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/prihlasky-do-oteviranych-

kurzu/ 
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