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Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR ve spolupráci s Akademickým fórem FLÚ AV ČR
a s Asociací učitelů klasických jazyků ALFA

Letní škola 
klasických studiíXXX.

Studijní centrum na zámku  
v Českém Krumlově1.–4. 7. 2022

www.ics.cas.cz

VEŘEJNÁ ŘEČ, 
PŘESVĚDČOVÁNÍ 
A PRAVDA: OD ANTIKY 
K INTERNETU



Jubilejní ročník Letní školy klasických studií se zaměří na různé podoby veřejné řeči jako prostředku 
vzájemného přesvědčování, který může sloužit na jedné straně manipulacím a  klamání druhých, ale 
na druhé straně i  společnému hledání a  sdělování pravdy. Tématem budou úvahy o  rétorice a  její dějiny, 
k  nimž neodmyslitelně patří spor o  podstatu a  pravou podobu rétoriky, otázky, čemu a  jak má řečnictví 
sloužit a co to ve světle těchto otázek znamená být dobrým řečníkem. Budeme mluvit o sporu mezi filosofií 
a sofistikou, o řečnictví tragických básníků, o systematizaci argumentačních postupů v době scholastiky, ale 
také o komunikaci v éře internetu a sociálních sítí, kdy staré spory o rétoriku znovu ožívají.

Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR pořádá Letní školu klasických studií ve spolupráci s Asociací učitelů 
klasických jazyků – ALFA – každoročně od roku 1992. Letní škola má od počátku akreditaci Ministerstva 
školství a tělovýchovy. 

Místo konání: 
Studijní centrum na zámku v Českém Krumlově 

Školné 2500,- Kč pracující, 1500,- Kč studenti a důchodci 

Ubytování: Vzhledem k velkému množství ubytovacích kapacit v Českém Krumlově si všichni účastníci zajišťují ubytování sami. 
Školné je nutné uhradit do 20. června 2022, a to výhradně přes e-shop Filosofického ústavu AV ČR,  

v sekci Konference – letní školy: flu.cas.cz
Závazná přihláška: Ke stažení ve formátu .docx na webu: https://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. června 2022 na E-emailovou adresu lsks@ics.cas.cz.
Stornovací poplatky: V případě zrušení závazné přihlášky po 21. 6. 2022 bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové 

částky. V případě zrušení závazné přihlášky po 27. 6. 2022 činí stornovací poplatek 100% z celkové částky.


