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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

 

stejně jako před rokem Vás zveme k účasti na devatenáctém ročníku Studentské 

literárněvědné konference, kterou pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 

společně s katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  

ve dnech 27. a 28. 4. 2021 v Olomouci. 

V loňském roce jsme z všeobecně známých důvodů plánovanou konferenci nemohli 

uskutečnit a realizace tradiční podoby našeho setkání se nejeví proveditelnou ani letos.  

Proto jsme se rozhodli pro online verzi s využitím platformy ZOOM, link na akci rozešleme 

včas všem zájemcům o účast.  

 

Další informace a pokyny zůstávají v podstatě totožné jako před rokem:  

1) Stejně jako v předchozích letech vyústí konferenční jednání ve vyhlášení nejlepších 

prací a ocenění jejich autorů Cenou Vladimíra Macury, udělovanou odbornou 

porotou složenou z pedagogů a odborných pracovníků zastupujících instituce, jež 

na SLK vyšlou své reprezentanty.  

2) Pro konferenci nevyhlašujeme zastřešující téma, hodláme respektovat individuální 

badatelské zájmy, osobní zaujetí považujeme za rozhodující pro kvalitu výsledků.  

3) Nejkvalitnější příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle recenzovaného 

časopisu Bohemica Olomucensia.  

4) Setkání je určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům. K diskusi jsou 

jako hosté zváni také pedagogové a odborní pracovníci z jednotlivých pracovišť, 

jejichž zpětná vazba poskytovaná referujícím představuje důležitou součást setkání.  

5) Akce je koncipována jako výběrová, účastnit se jí tedy mohou ti, kteří uspěli ve 

fakultních a jiných předkolech SLK, anebo je k reprezentaci školy či pracoviště 

vybrali relevantní představitelé těchto institucí. K přihlášce je tak nutno připojit 

doklad potvrzující některou z výše uvedených skutečností. Dále je potřebné dodat 

stručnou anotaci příspěvku. Na základě těchto podkladů provedou organizátoři 

konference finální výběr příspěvků.  

6) Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština, popřípadě angličtina. Výjimečně lze 

referovat i v jiných jazycích, ale v těchto případech je nezbytné dodat také osnovu 

příspěvku v češtině.  
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Všechna zainteresovaná pracoviště, respektive jejich zaměstnance také žádáme 

o pomoc s propagací akce a následnou koordinací účasti vybraných studentů. Veškeré 

informace a potřebné podklady jsou součástí přiložených propozic nebo je lze nalézt na 

webových stránkách konference na www.ucl.cas.cz/slk/, kde si zájemci mohou projít též 

přehled předcházejících ročníků. Aktuální informace jsou dostupné rovněž na facebookové 

stránce akce (Studentská literárněvědná konference AV ČR).  

 Doufáme, že na konci letošního dubna 19. SLK skutečně proběhne a bude poté 

považována za přínosnou a podnětnou.  

 

   
 

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.  doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.  

(za KB FF UP v Olomouci)    (za ÚČL AV ČR, v. v. i)  

http://www.ucl.cas.cz/slk/

