
 

 Tvůrčí psaní: Jak se píší rodinné paměti 
(distančně)  
Číslo kurzu: 630 172 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Kafka  
 
E-mail: ivan.kafka@ff.cuni.cz 
 
Telefon: +420 221 619 232  
 
Termín konání: 10.10., 7.11., 5.12., 2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6. 
 
Cena kurzu: 5.700,- Kč vč. DPH  
 
Termín podání přihlášky: do 26.9.2018 
 
Délka kurzu: 10x120 min  
 
Výukový den: středa 17:30 – 19.30 (1x za měsíc) 
 
Místo konání: FF UK, Ústav české literatury a komparatistiky, nám. Jana Palacha 2, Praha 1  
 
Předpokládaný počet studentů: 8  
 
Adresa zaslání přihlášky: ivan.kafka@ff.cuni.cz 
Přihláška je ke stažení na adrese: https://uclk.ff.cuni.cz/studium/kurzy-czv  

Faktura k uhrazení bude všem přihlášeným zaslána po 26.9.2018. 

 
Obsah kurzu:  
V kurzu se zaměříme na práci s vlastní pamětí a pamětí žijících členů naší rodiny. Definujeme si 
časový úsek rodinné historie, kterému se chceme věnovat. Rozčleníme ho na jednotlivé kapitoly 
a ty postupně, krok za krokem, zpracujeme do čtivého vyprávění, protože žádný životní příběh 
není obyčejný a každá rodina, která ví, odkud pochází, je lépe ukotvena v přítomnosti a dokáže 
se snáze připravit na budoucnost. 
Kurz je určený pro všechny věkové kategorie. Můžete zpracovávat vlastní vzpomínky, stejně tak 
můžete zapisovat vzpomínky člena rodiny, který rád vypráví, ale není psavec. Nepočítá se s 
osobním setkáním, pracuje se vzdáleně, texty se konzultují pomocí e-mailu. Během kurzu je 
možné zaslat 10x 10 normostran (1800 znaků na stránku včetně mezer), opravy pak probíhají ve 
wordovském režimu úprav. Vhodné i pro mimopražské zájemce.  
Dílnou vás provede lektorka MgA. Zuzana Frantová, absolventka Literární akademie oboru Tvůrčí 
psaní – Mediální komunikace a členka České genealogické a heraldické společnosti v Praze, 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. Od roku 2013 
lektorka kurzu Jak se píše rodová kronika. A od roku 2016 lektorka kurzu Tvůrčí psaní próza. 
 
Forma zakončení: text podle dohody s vyučujícím  
Certifikace: Osvědčení FF UK  
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