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Kurz tvůrčího psaní LK1

Nejkratší literární útvary /od epigramu k epifanii/

Obsah kurzu

1. Typy krátkých textů /čtyřverší, haiku, aforismus, epigram/. Úvod do psaní
prozaického textu. Popis jako základ literárního textu. Popis předmětu, prostoru,
místa. Způsoby popisu; metody, pozorovatel.

2. Popis osoby. Vnější a vnitřní popis. Charakteristika. Osoba pozorovatele. Doba
pozorování.

3. Deník jako literární žánr. Rozdíl mezi deníkem a memoáry. Deníky v literatuře.
4. Dopis jako literární žánr. Druhy dopisů od antiky do současnosti. Tištěná a

elektronická forma.
5. Sen jako literární žánr. Charakteristické prvky snu.
6. Ekfráze. Pojem a procvičení. Různé varianty ekfráze.
7. Personifikace. Pojem a procvičení.
8. Epifanie. Pojem a procvičení.
9. Vlny. Styl psaní, procvičení.
10. Závěrečná úloha. Prezentace textu. Možnosti publikace. Zásady pro prezentaci.

Průběh kurzu

Kurz probíhá zcela individuálně a zcela on-line. Postupně budou zasílány materiály a zadání
úloh. Vypracované úlohy budete zasílat e-mailem. Ke každé úloze dostanete zpětnou vazbu a
další lekci. Po nastudování a procvičení všech lekcí dostanete certifikát a možnost vystoupit
v autorském čtení.
Celkový rozsah kurzu je plánován na 30 hodin. Záleží však na Vás, kolik času studiu
věnujete. Kurz není časově omezen, můžete ho studovat, jak dlouho budete potřebovat.
Podmínkou absolvování kurzu je odevzdání všech zadaných úloh. Závěrečná úloha je
určená na prezentaci na závěrečném vystoupení. Formu a téma závěrečné úlohy si sami
zvolíte.V rámci vystoupení dostanete certifikát. Po absolvování základního kurzu LK1
můžete pokračovat dalším kurzem LK2, který je zaměřený na delší útvary (esej, povídka,
fejeton) a podrobnější procvičování beletristického psaní (možnosti práce s jazykem).
Absolventi tohoto kurzu budou mít absolventský text vydaný v tištěném sborníku.
Podmínkou pro účast v LK2 je absolvování LK1, protože se bude navazovat na získané
znalosti v prvním kurze. Pokud bude zájem, otevřeme pro účastníky kurzu LK2 navazující
kurz LK3, kde budeme tvořit rozsáhlejší komplexní útvar (novela, sbírka povídek) Tento kurz
již předpokládá určitou spisovatelskou zručnost a znalost základních technik a práce s
jazykem. Pokud by někdo chtěl studovat rovnou v kurze LK3, je třeba aby předložil text
v rozsahu LK2 (povídka, esej, fejeton), který prokazatelně splňuje podmínky studia v kurze
LK3.

Kromě toho připravujeme speciální kurz LKS zaměřený na jiné než beletristické texty
(novinářské, odborné, popularizační) a na prezentační dovednosti v češtině a v angličtině
Tento kurz není podmíněn absolvováním žádného jiného kurzu a bude přizpůsobený
konkrétní potřebě posluchače.

Kurz můžete studovat, jak dlouho chcete, jak bylo zmíněno. Závěrečné vystoupení s předáním
certifikátů bude probíhat 2x za rok.
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Cena kurzu LK1: 2900 Kč. Cena vychází 290 Kč/lekci. V ceně kurzu je 10 lekcí, zpětná
vazba k úlohám, certifikát, autorské čtení. Pokročilejší kurzy LK2 a LK3 budou za cenu 3500
Kč, kurz LKS podle individuálního rozsahu, možnost i jednotlivých konzultací za 500 Kč.

Pokud byste měli zájem o další služby, jako je recenze delšího textu, případně korektura, je
možné se domluvit. Takovéto práce by byly oceněné individuálně. Mohou se na nich podílet
další lektoři, takže cena pak závisí také na počtu lektorů a jejich finančních požadavcích.

Lektorka kurzu Ing. Eliška Anna Kubičková je zakladatelka a vedoucí skupiny pro tvůrčí
psaní SIG Literární tvorba, která působí v Mense ČR. Pro výuku tvůrčího psaní má
následující předpoklady:

- 45 let praxe v tvůrčím psaní
- 11 let praxe jako redaktorka literární části časopisu Mensa
- 2 roky studia na Literární akademii /Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého/,

kde získala 3 certifikáty v kurzech zaměřených na krátké prozaické texty, povídku a
drama.

- 2 kurzy Scicom zaměřené na tvorbu textů s ohledem na účel a cílovou skupinu a na
prezentační dovednosti

- Kurzy Academic Skills a Základy vědecké práce zaměřené na psaní a prezentaci
odborných textů a výsledků vědecké práce v češtině a v angličtině

- Kurz Kultura mluveného projevu pod vedením MgA. Aleny Špačkové
- 7 let praxe v hodnocení soutěžních textů v soutěži SIGu Literární tvorba
- 8 let praxe v individuální výuce technik tvůrčího psaní
- úspěchy v literárních soutěžích (Literární Varnsdorf, Mělnický Pegas a další)
- Autorka 5 básnických sbírek, sbírky povídek, sbírky krátkých textů, novely a

detektivního románu s prvky thrilleru. Jako autorka, spoluautorka nebo editorka se
podílela na vydání 12 knih.

- 4 roky praxe jako profesionální korektorka a překladatelka
- 22 let praxe v lektorské a popularizační činnosti

Postup přihlášení do kurzu a jeho průběh

Pokud se rozhodnete kurz studovat, čekají Vás následující kroky:

1. Podání přihlášky. Přihláška je ke stažení jako interaktivní dokument doc. na
stránkách http://elize.eu/SIG.html. Přihlášku zašlete na adresu elize@volny.cz
s předmětem Kurz LK1.

2. Zaplacení kurzovného. Po zaslání přihlášky viz bod 1. obdržíte fakturu. Ihned po
zaplacení faktury dostanete na e-mail první lekci.

3. Obsah lekce. Každá lekce bude obsahovat text s teoretickým výkladem, úlohami
k procvičení a zadání úkolu k lekci. Dále dostanete ukázky textů na dané téma,
případně odkazy na Internet, youtube, doporučenou literaturu.

4. Výstup lekce. Součástí každé lekce je několik úloh, které jsou pro Vaše procvičení, a
které nemusíte nikam odevzdávat, a jedna úloha jako úkol lekce. Tuto úlohu zašlete na
e-mail výše s předmětem vase_jmeno_cislo_lekce. Po odeslání úlohy obdržíte e-
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mailem zhodnocení. Úlohu stačí zaslat jednou, případné nedostatky nemají vliv na
splnění úkolu – úloha je považovaná za splněnou, když ji odešlete. Novou lekci
dostanete vždy po odevzdání úlohy – to je podmínkou pro pokračování v kurze, aby
bylo zajištěno procvičení všech témat.

5. Závěr kurzu. Po odevzdání posledního úkolu máte kurz splněný. Budete pozvání na
závěrečné čtení s předáním certifikátů, které proběhne v Praze.

6. Další informace. Jak již bylo uvedeno výše, kurz není časově omezen, záleží na Vás,
jak dlouho ho budete studovat. Dodržujte, prosím, při odevzdání úloh formát
předmětu zprávy, je to i ve Vašem zájmu. Vypracované úlohy zasílejte ve formátu
doc., písmo „normální“ nebo „základní text“, TimesNewRoman, 12.

7. Poznámka k obsahu kurzu. Tento kurz je určen pro začínající i pokročilé autory.
Posluchačům poskytne orientaci v základních strukturách prozaického textu, s nimiž
se setká při psaní každý autor. Seznamuje také s méně známými prvky a technikami
beletristického psaní, jež obohatí literární text. V případě zájmu bude otevřen
navazující kurz (kurzy), které se budou věnovat delším literárním útvarům (povídka,
esej, fejeton, novela). Dále se budeme věnovat práci s jazykem a možnostem využití
bohatosti českého jazyka. Všechny kurzy jsou zaměřené na obecné zásady psaní
uvedených prvků a struktur. Pokud máte zájem o speciální případy žánrů a technik
(například sci-fi, literatura pro děti…), dejte nám to vědět, pokusíme se najít lektory-
specialisty nebo Vás odkážeme na existující kurzy s danou tématikou.

Těšíme se na práci s Vámi v kurze,

9.9.2022     Eliška Anna Kubičková


