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ÚVOD

Milé posluchačky, milí posluchači,

mám tu čest a radost se podělit současně s Vámi o informaci, že s novým rokem 2018 
máme pro Vás k dispozici zcela nový, a s ohledem na dobu pořádání kurzů i jubilejní, 
katalog Univerzity třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který Vám 
přiblíží bohatou nabídku vzdělávacích programů, které jsou pro Vás připraveny v no-
vém akademickém roce 2018/2019.

Máte možnost si podle svých osobních zájmů a preferencí zvolit konkrétní kurzy, 
které jsou nabízeny nejen formou odborných přednášek, ale i specializovaných semi-
nářů, a které Vám umožní získat nové znalosti, dovednosti a kompetence v disciplí-
nách, kterým jste se intenzivně věnovali velkou část života, nebo které jste si vždy přáli 
studovat, což v různých dobách ne vždy bylo samozřejmostí, a proto z různých důvodů 
musely zůstat mimo Vaše profesní zaměření. Nebo je možné, že se z Vás stanou poslu-
chači Univerzity třetího věku i z prostého důvodu, že v produktivním věku již nezbýva-
ly síly ani čas na další (sebe)vzdělávání, a proto jste se rozhodli až nyní využít možností, 
které nám nabízí dnešní doba, a věnovat se tématům a vědním oblastem, které byly pro 
Vás donedávna pouhou pomyslnou „velkou cestou do neznáma“.

Edukace seniorů v univerzitním prostředí představuje zajímavou sféru vzdělávání. 
Není pochyb o tom, že aktivity v kurzech mají hluboký smysl a že v osobní rovině ne-
malé množství z Vás naváže nová přátelství, naplní je pocit spokojenosti, štěstí a v ne-
poslední řadě lze i lakonicky říci, že nebudete sami. A to, že člověk, jenž je považován 
za „tvora společenského“, není sám, opuštěn a ponechán samotě, je o to více důležité, 
když vezmeme v úvahu současné demografické trendy 21. století; stárnutí populace 
znamená pro nás nemalou výzvu, na kterou musíme nalézt adekvátní odpověď z ob-
lasti vzdělávání — kurzy Univerzity třetího věku. Aktuální výzkumy nejen českých, 
ale i zahraničních vědců, zaměřujích se na otázky v oblasti geragogiky, upozorňují, že 
vzdělávací aktivity ve vyšším věku představují jeden z neopomenutelných aspektů, 
který nepochybně a nemalou měrou přispívá ke zlepšení a zkvalitnění života této vě-
kové skupiny. Vzdělávací kurzy Univerzity třetího věku na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy nabízí tudíž z humanitního úhlu pohledu odpovídající různorodost, aby 
si z nich mohli vybrat všichni zájemci, kteří si přejí ve vyšším věku obohatit se o nové 
poznatky a zpestřit si přednáškami a semináři každodenní stereotyp.

Přeji Vám, abyste si z katalogu zvolili přednášky a semináře, které zaujmou a obo-
hatí Váš současný život a umožní strávit „podzim života“ aktivně ve vysokoškolském 
prostředí.

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Garant U3V na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 



6



7

JEDNOSEMESTRÁLNÍ PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE KONANÉ POUZE V ZIMNÍM SEMESTRU

Název programu Katedra/ústav FF UK

Antické památky na seznamu světového dědictví 
UNESCO II. (NOVINKA)

Centrum dalšího vzdělávání

Balkánské paralely: Vznik moderní státnosti  
ve státech jihovýchodní Evropy v zrcadle vědy 
a kultury (NOVINKA)

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Cesta kolem antického světa s Pausániem (NOVINKA) Ústav pro klasickou archeologii

Čeština — jazyk světový? (NOVINKA) Ústav bohemistických studií

Dějiny umění Latinské Ameriky — Koloniální umění 
(NOVINKA)

Středisko ibero-amerických studií

Dojít co nejdál (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Jak poslouchat vážnou hudbu III. (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Jsem senior a co má být (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Konverzační jazykový kurz — Angličtina pro seniory 
1. a 2. skupina

Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Němčina pro seniory  
1. a 2. skupina

Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Ruština pro seniory Jazykové centrum

Mezi rudou hvězdou a tryzubem: ukrajinské 
20. a 21. století (OPAKOVÁNÍ)

Ústav východoevropských studií

Migrace a sociokulturní změna v antropologické 
a etnologické perspektivě (NOVINKA)

Ústav etnologie

Mluvit či nemluvit? (OPAKOVÁNÍ) Centrum dalšího vzdělávání

Poklady českého a evropského výtvarného umění — 
2. ročník

Ústav pro dějiny umění

Praktická cvičení z paleografie a historické 
chronologie pro genealogy a regionální historiky — 
začátečníci

Katedra pomocných věd historických 
a archivního studia

Psychologie pro život — 2. ročník Katedra psychologie

Psychopati mezi námi (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové 
(NOVINKA)

Ústav pro archeologii

Vítejte v první republice! — 2. ročník Ústav českých dějin

Výchova a vzdělávání prožitkem (NOVINKA) Katedra pedagogiky

Významné události světových dějin — 1. ročník 
(NOVINKA)

Ústav světových dějin

Zajímavosti v psychologii pro pokročilé — 5. ročník Centrum dalšího vzdělávání

Země bez víry? Kapitoly z náboženských  
dějin českých zemí od přijetí křesťanství  
do pobělohorské rekatolizace. (NOVINKA)

Ústav českých dějin
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ANTICKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU  
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO II.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK  
 (PhDr. Pavel Titz, Ph.D., Ing. Ilona Kellerová)
Počet semestrů: 1 semestr

Ú� čast v kurzu není�  podmí� něna absolutoriem kurzu „Antické památky na sezna-
mu světového dědictví�  ÚNESCO I.“ v akademickém roce 2017/2018. Kurz lze za-
psat samostatně.

Anotace: 
Přednáškový cyklus se znovu zaměří na rozsáhlý soubor antických památek, které jsou 
na seznamu světového dědictví UNESCO. Ty budou prezentovány primárně s ohle-
dem na jejich geografickou polohu v současných státech, které je tudíž spravují, ale též 
s ohledem na někdejší římské provincie. V další rovině budou tyto lokality poslucha-
čům přiblíženy z hlediska jejich významu, a to v kontextech někdejšího světa římského 
i současného.

Osnova přednášek:
— UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
— Velká Británie a Francie
— Španělsko a Portugalsko
— Německo a Maďarsko
— Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye
— Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina
— Chorvatsko, Albánie, Srbsko, Kypr
— Turecko a Sýrie, Libanon
— Izrael, Palestina, Jordánsko

Přednášejí� cí� :
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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BALKÁNSKÉ PARALELY: VZNIK MODERNÍ STÁTNOSTI 
VE STÁTECH JIHOVÝCHODNÍ EVROPY  
V ZRCADLE VĚDY A KULTURY — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK  
 (Mgr. Přemysl Vinš)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace: 
Přednáškový cyklus je zaměřen na reálie prostoru jihovýchodní Evropy a to především 
na témata související s budováním novodobé státnosti a posilováním národní identity. 
To vše je sledováno na pestré mozaice dílčích témat, která se snaží ukázat, jak bytostně 
jsou s otázkami státnosti a identity spojeny věda s kulturou. Přednášky se tak dotknou 
souvislostí mezi jazykem a národní identitou, povšimnou si role literatury a kultury 
obecně v procesu budování či posilování národní identity nebo upozorní na proměny 
životního stylu následkem přejímání zahraničních kulturních vzorců. Toto široce po-
jaté téma, inspirované stoletým výročím existence novodobé české státnosti, je tak dal-
ším příspěvkem k poznání reálií prostoru jihovýchodní Evropy. 

Osnova přednášek:
— Vznik albánské státnosti v zrcadle vědy a kultury 
— Úloha a postoje představitelů chorvatské kultury při rozpadu Rakousko-Uherska 

a formování nového politického uspořádání po roce 1918 
— Mezi kuchyní, katedrou a tribunou: chorvatské spisovatelky a jejich vnímání 

společenských proměn 
— Coca-cola socialismu? O prosazování konzumního způsobu života v Jugoslávii 
— Vznik slovinské identity v zrcadle slovinské kultury — 19. století 
— Vznik a zánik Jugoslávie — kulturní kontext a literární recepce 
— Románská identita Rumunů v průběhu staletí 
— Jugoslávské filmové festivaly v zrcadle společné identity 
— Arberešští Albánci: mezi italskou a albánskou identitou 

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Přemysl Vinš; Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D.;  
PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D.; doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležal, CSc.;  
Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.; Mgr. Sandra Vlainić; Giovanna Nanci, Ph.D.

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test v závěru 2. ročníku v ak. roce 2019/2020.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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CESTA KOLEM ANTICKÉHO SVĚTA  
S PAUSÁNIEM — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav pro klasickou archeologii FF UK (Dr. Phil. Marek Verčík)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace: 
Cílem dvouletého vzdělávacího programu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími 
regiony a městy antického Řecka, a to na základě díla řeckého cestovatele a zeměpis-
ce Pausánia „Hellados Periegesis“ (Cesta po Řecku). Ve výkladu bude věnován prostor 
popisu vlastních sídlišť i jejich zázemí a dalších souvisejících staveb, zejména chrámů, 
a samozřejmě také poznatkům o regionálních specifikách kultu, historického vývoje, 
ale i architektury nebo umělecké oblasti. Výběr je cílen tak, aby pokryl nejzajímavější 
regiony, převažují ovšem ty, jimž se věnuje intenzivně sama klasická archeologie, a na 
základě kterých je možné představit aktuální výsledky archeologického bádání o antic-
kém Řecku. 

Osnova přednášek:
— Pausánias, jeho dílo a doba
— Cesta po… Atice
— ... severním Peloponésu
— Přehlídka Athén
— Starověká Sparta 
— Pylos a král Nestor
— Olympie a její svatyně
— Feidiás a Olympie 
— Delfský Apollón

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.; 
PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.;
Dr. Phil. Marek Verčík;
Mgr. Petra Tušlová

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test v závěru 2. ročníku v ak. roce 2019/2020.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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ČEŠTINA — JAZYK SVĚTOVÝ?

Odborný garant: Ústav bohemistických studií FF UK (PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cílem programu Čeština — jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu) je představit poslu-
chačům český jazyk ve světových souvislostech. Jednotlivé přednášky budou věnovány 
různým aspektům tohoto pohledu na češtinu „z druhé strany“, pozornost bude věnována 
zejména místu češtiny a české kultury v rámci jazyků světa, zvláště pak Evropy, postavení 
češtiny v rámci Evropské unie a jazykové politice ČR. Další přednášky se zaměří na cha-
rakteristiku češtiny jako jazyka rodného, cizího a druhého, na zásady komunikace s ci-
zincem, na pracoviště na zahraničních školách, kde je vyučována bohemistika, na typické 
chyby cizinců v češtině, na budování korpusů češtiny jako jazyka cizího a druhého atd. 
Pozornost bude věnována i výuce žáků cizinců v českých školách. Další blok přednášek 
bude zaměřen na problematiku reflexe české kultury, zvláště literatury ve světě. Koneč-
ně program seznámí posluchače i s programem vlády ČR na podporu českého kulturního 
dědictví v zahraničí a s českými jazykovými enklávami a ostrovy v zahraničí. 

Osnova přednášek:
— Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk 

rodný, cizí a druhý
— Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí 
— Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích 
— Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, 

komunikace s cizincem 
— Čeština v korpusech nerodilých mluvčích 
— Pravopis ve výuce češtiny pro cizince 
— České dějiny očima cizinců 
— Obraz Prahy v literatuře 
— Významní Češi v cizině; je česká kultura světová? Program vlády ČR na podporu 

českého kulturního dědictví v zahraničí. 

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Jana Dolenská;
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.;
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.;
PhDr. Tomáš Vučka

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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DĚJINY UMĚNÍ LATINSKÉ AMERIKY —  
KOLONIÁLNÍ UMĚNÍ

Odborný garant: Středisko ibero-amerických studií FF UK  
 (Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována pozornost 
počátkům evropského umění v Americe v době dobývání a později i kolonizace. Po-
sluchači se v jeho průběhu seznámí s vývojem umění v koloniálním období latinsko-
amerických dějin, tj. v rozmezí od konce 15. století do konce 19. století. Poznají jeho 
hlavní charakteristiky, jakož i významné umělce a jejich díla. Dále jim bude představe-
na v České republice dostupná odborná i popularizační literatura zabývající se danou 
problematikou. 

Osnova přednášek:
— Úvod do dějin umění Latinské Ameriky, seznámení se s geografií, terminologií  

a periodizací; historiografie Dějiny umění Latinské Ameriky
— Počátky evropského umění na americkém kontinentě
— Indiánsko-křesťanské umění
— Misijní architektura a umění
— Latinskoamerické baroko, 17. století
— Latinskoamerické baroko, 18. století
— Brazilské Baroko
— Umění 19. století: akademismus versus akademismus, malířství
— Umění 19. století: akademismus versus akademismus, sochařství

Přednášejí� cí� :
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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DOJÍT CO NEJDÁL

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK  
 (Ing. Ilona Kellerová, Mgr. Vladimíra Kalfusová)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cyklus přednášek z oborů medicíny, práva, ekonomiky a sociálních věcí usnadní se-
niorům řešení různých životních situací. Cílem kurzu je získání a přenos odborných 
informací na podporu sebedůvěry a aktivního zapojení do společenského dění, plného 
celoživotních proměn.

Osnova přednášek:
— Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme? 
— Právní úpravy v lázeňské péči 
— Dědické právo podle nových právních předpisů 
— IT technologie a medicína 
— Ochrana osobních údajů podle nové úpravy EU 
— Dostupnost zdravotní péče v ČR 
— Co říká věda o dlouhověkosti 
— Křečové žíly a jejich léčba 
— Oko nejen do duše okno 

Přednášejí� cí� : 
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Neurologické kliniky ÚVN;
Mgr. Vladimíra Kalfusová, Klub posluchačů a absolventů U3V FF UK;
JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze 2;
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta kardiocentra IKEM;
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Právnická fakulta 
MU v Brně;
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví 
a medicínského práva 1. LF UK;
Ing. Zdeněk Svoboda, CSc., Nadační fond Lepší senior;
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D., II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně;
MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha, a.s.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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JAK POSLOUCHAT VÁŽNOU HUDBU III.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK  
 (Mgr. Lukáš Hurník, Ing. Ilona Kellerová)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
V třetím semestru vzdělávacího programu se budeme zamýšlet nad hudební interpre-
tací, nad možnostmi, které notový zápis nabízí interpretovi a úskalími, která to přináší 
posluchači.

Osnova přednášek:
— Hudební interpretace — co se smí a co ne, v kterém žánru
— Sólista a dirigent
— Instrumentace, procházka partiturou
— Frázování, agogika, dynamika, synkopy
— Stylovost
— Úpravy a transkripce
— Hudba jako užité umění — film, divadlo, nahrávací studio
— Opera a hudební drama
— Improvizace

Přednášejí� cí� :
Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D., šéfproducent Českého rozhlasu

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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JSEM SENIOR A CO MÁ BÝT

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cílem programu je seznámit seniory se zákonitostmi seniorského věku, s upevněním 
jejich sebevědomí, se vztahem ke kognitivním procesům, emocím, motivaci, k aktivní-
mu životnímu stylu, ke vzdělávání, k pohybu jako prevenci onemocnění nebo zranění. 
Seminář se zaměří také na postavení seniorů v současné rodině a společnosti.

Osnova přednášek:
— Psychologická charakteristika seniorského věku 
— Stárnutí a životní styl
— Sebevědomý senior
— Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí
— Budoucnost seniorů
— Sport a senioři
— Prarodič na plný úvazek 
— Sociální aspekty života seniorů
— Jak se žije seniorům i ve světě

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
ANGLIČTINA PRO SENIORY

(anotace platí�  pro 1. i 2. skupinu)

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, předpokládá se základní�  konverzační�  
úroveň — viz ní� že uvedený popis předpokládané úrovně.

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Kurz je zaměřen na rozvoj komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Pomo-
cí vybraných témat z oblasti společenských, uměnovědných či literárních věd cílí na 
prohloubení a upevnění slovní zásoby a vybraných gramatických struktur. Posluchači 
a posluchačky zapojí především dovednosti čtení s porozuměním a mluvení. V kurzu se 
pracuje s různými autentickými materiály v anglickém jazyce a tím si účastníci kurzu 
zvyšují svoji jazykovou (žánr, styl) i interkulturní (rozdíly ve významech) citlivost.

Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základy angličtiny a chtějí své jazy-
kové dovednosti dále rozvíjet. Rozumí často používaným výrazům a dokáží se vyjadřovat jed-
noduchou formou v rámci každodenních situací.

Osnova přednášek:
— The English Language: BBC English vs. other varieties 
— The English Language: World’s Englishes
— Intercultural encounters: Travelling
— Intercultural encounters: At the Workplace
— Culture: What is it?
— Big C culture and the arts
— Gender and Society: Current Issues
— Gender and Politics, Political Corectness
— Revision + final test

Přednášejí� cí� : 
Terezie Límanová, M.A.;
Mgr. Šárka Kadlecová

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test (je součástí posledního semináře).

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
NĚMČINA PRO SENIORY

(anotace platí�  pro 1. i 2. skupinu)

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, předpokládá se základní�  konverzační�  
úroveň — viz ní� že uvedený popis předpokládané úrovně.

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatiku a potřebují 
se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používaným výra-
zům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, zaměstnání, 
životní styl). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují 
přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Umí používat základní typy vět 
a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o záležitostech týkajících se jejich 
nejnaléhavějších potřeb. Mají základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se 
vyjadřovali v rámci každodenních předvídatelných situací jednoduchou formou.

Anotace: 
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností senio-
rů, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (mono-
log i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby 
byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat v němčině v běžných situa-
cích. Důraz je též kladen na rozvoj interkulturní kompetence. Široce definovaná témata 
jsou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí zúčastněných.

Osnova přednášek:
— Willkommen bei uns!
— Modernes Leben
— Reise und Urlaub
— Wissen und Lernen
— Glücklich und zufrieden leben
— Kunst
— Sprache
— Test
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Přednášejí� cí� : 
Hedvika Blahníková, Mag. phil.;
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test (je součástí posledního semináře).

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
RUŠTINA PRO SENIORY

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, předpokládá se základní�  konverzační�  
úroveň.

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Anotace: 
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seni-
orů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybraných textů, na procvi-
čení porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování, 
resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek 
nezbytných pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově věnuje 
všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (historie, 
reálie, klima, společnost, kultura, apod.).

Osnova přednášek:
— Знакомство
— Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
— Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
— Русское кино
— Русское кино
— Невербальная коммуникация — особенности русских жестов
— Средства массовой информации
— Средства массовой информации
— Повторительно-обобщающий урок
 
Přednášejí� cí� : 
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test (je součástí posledního semináře).

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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MEZI RUDOU HVĚZDOU A TRYZUBEM — 
UKRAJINSKÉ 20. A 21. STOLETÍ 

Odborný garant: Ústav východoevropských studií FF UK (PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s politickými a kulturními dě-
jinami ukrajinského historického a etnického prostoru od počátku 20. století do sou-
časnosti. V první části kurzu se zaměříme na ukrajinskou otázku v prvních desetile-
tích 20. století, situaci ukrajinských zemí včetně Zakarpatí v meziválečném období 
a za druhé světové války i na složité politické a společenské dějiny Ukrajiny v rámci 
Sovětského svazu po roce 1945. Zvláštní pozornost se soustředí na úlohu pojetí hlado-
moru let 1932–1933 a tzv. banderovců při formování ukrajinského národního vědomí. 
Následující přednáškový blok bude věnován vývoji samostatné Ukrajiny po roce 1991 
včetně krymské krize a války na východě země. Kurz uzavřou přednášky mapující klí-
čové osobnosti a díla ukrajinské literatury 20. století i nejaktuálnější kulturní dění na 
Ukrajině. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní přehled o pro-
měnách Ukrajiny tohoto a minulého století. Všem zájemcům o dění ve východní Evropě 
pomůže porozumět utváření moderní ukrajinské identity i dramatickým událostem na 
Ukrajině posledních let a jejich historickým kořenům.

Osnova přednášek:
— Rozdělená Ukrajina mezi světovými válkami (1914/18–1939/41)
— Druhá světová válka a sovětská Ukrajina (1941–1991)
— Hladomor, banderovci a ukrajinský nacionalismus
— Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004)
— Od Oranžové revoluce (2004) k Majdanu (2014)
— Současná Ukrajina a její problémy
— Krymská krize a válka na východě Ukrajiny
— Ukrajinská literatura 20. století
— Kulturní život současné Ukrajiny

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.;
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.;
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.;
Mgr. Halyna Babak

Forma ukončení� : Bez ukončení. 

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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MIGRACE A SOCIOKULTURNÍ ZMĚNA 
V ANTROPOLOGICKÉ A ETNOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ

Odborný garant: Ústav etnologie FF UK (Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Kurz je zaměřen na studium komplexní problematiky současné i minulé migrace a inte-
grace přistěhovalců. V první části vyučující z řad akademiků i expertů z praxe představí 
migraci a integraci jako důležité předměty studia sociálních věd. Druhá část kurzu na-
stíní vybrané konkrétní otázky spojené se studiem současné migrace, zejména procesy 
integrace cizinců a protiimigrační postoje. Třetí část je zaměřena na případové studie 
romské migrace, českého vystěhovalectví a krajanských komunit a afrických Tuaregů. 

Osnova přednášek:
— Úvod do studia migrace
— Migrace jako zdroj sociokulturní změny: antropologická perspektiva
— Integrace cizinců — realita vs. fikce
— Migrační krize a národní stereotypy v Evropě
— Migrace falešných informací v postpravdivém světě
— Romské migrace (nejen) v rámci Č(SS)R
— České vystěhovalectví do USA v 19. století
— Vystěhovalectví z českých zemí do jihovýchodní Evropy
— Česká krajanská v Rumunsku Gerník — šampion globalizace
— Tuaregové a jejich tradiční i soudobé migrační strategie

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Lenka Pavelková, MSc.;
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.;
Mgr. Vladislav Günter;
Mgr. Karel Šima, Ph.D.;
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.;
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.;
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.;
Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.;
Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.;
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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MLUVIT ČI NEMLUVIT? 

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (Ing. Ilona Kellerová)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Není důležité jen, CO říkáte, ale také, JAK to říkáte. Cílem mluvní výuky je komplexní 
zlepšení úrovně mluveného projevu a hlasové kondice posluchačů. Je rozdělena do dvou 
na sebe navazujících bloků.

I. Teoretická část:
Lidský hlas je složitý a citlivý nástroj, který odráží vnitřní život člověka, jeho kulturní 
úroveň a je důležitým činitelem k vytváření dobrých mezilidských vztahů. Dozvíme se, 
jak hlasový projev uchopit, posílit, používat, ovládat a pracovat s ním. 

II. Praktická část:
Hlas jako výrazový prostředek se vyvíjí pravidelným fonačním, dechovým, artikulač-
ním a rezonančním tréninkem. Posluchači se tedy naučí mnoho konkrétních cvičení, 
která jim pomohou vylepšit hlasový výkon. Cvičení probíhají v příjemné tvůrčí atmo-
sféře na základě řízené rozpravy.

Osnova přednášek:
— Cesta k fonaci
— Fyziologie dýchání
— Eutonus a artikulace
— Rezonance a hlasitost
— Koordinace funkcí v rytmu, gesto
— Témbrová kvalita hlasu a melodika mluvy
— Střední hlasová poloha, sebekontrola
— Psychosomatické cítění, emoce
— Komunikační situace, partner, publikum

Přednášejí� cí� : 
MgA. Martina Bezoušková  
Katedra činoherního divadla, kabinet hlasové a mluvní výchovy, DAMU

Forma ukončení� : Závěrečná krátká řeč na vlastní téma.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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POKLADY ČESKÉHO A EVROPSKÉHO  
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav pro dějiny umění FF UK (Ing. Petr Macek, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry 

Úrčeno výhradně posluchačům 1. roční� ku kurzu Poklady českého a evropského 
umění�  z akademického roku 2017/2018.

Anotace: 
Soubor přednášek představuje základní oblasti evropského umění od počátků středo-
věku do přelomu 19./20.století. Ve vybraných, samostatně koncipovaných kapitolách 
věnovaných různým druhům umělecké činnosti, budou předními specialisty sledová-
ny výrazné stylové roviny představované na typických uměleckých dílech. Předmětem 
pozornosti budou otázky uměleckohistorické, metodologické a estetické. Důraz bude 
kladen na obecné charakteristiky jednotlivých etap proměn evropského umění včetně 
postižení vazeb ke kulturní historii i našemu umění.

Osnova přednášek:
— Raně křesťanské umění
— Italské malířství středověku
— Sochařství evropské gotiky
— Italská renesance a manýrismus
— Sochařství raného novověku
— Barokní architektura v Itálii
— Barokní architektura ve Velké Británii
— Impresionismus
— Evropské umění kolem r. 1900

Přednášejí� cí� :
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.; PhDr. Jana Hana Hlaváčková;  
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.; doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.;  
PhDr. Kateřina Adamcová, Ph.D.; PhDr. Richard Biegel, Ph.D.; Ing. Petr Macek, Ph.D.; 
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.; prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

Forma ukončení� : Závěrečná písemná práce v rozsahu deseti stran v závěru 2. ročníku. 

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje: 
Písemnou práci/esej je možné zpracovat více způsoby. Doporučujeme vybrat a popsat 
konkrétní umělecké dílo blízké zpracovateli. Po shromáždění relevantní literatury je 
pak zařadit do širšího kontextu. Současně je možné reagovat na vybranou teoretickou 
práci, či zásadnější uměnovědný článek. Práci lze pojmout i v rámci obecnějších dějin 
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kultury a historie. Další oblastí je památková péče. Zde je možné zamýšlet se nad přístu-
pem k významným památkám, případně zhodnotit realizované památkové akce. Autor 
se může zamýšlet i nad obecnějším vztahem k historickému dědictví a jeho ochraně.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z PALEOGRAFIE  
A HISTORICKÉ CHRONOLOGIE PRO GENEALOGY 
A REGIONÁLNÍ HISTORIKY — PRO ZAČÁTEČNÍKY

Odborný garant: Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK  
 (doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.

Anotace: 
Cílem semináře je osvojit si základní znalosti praktického čtení paleografických tex-
tů — jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů především 
diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní a regionál-
ní dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými písemnými 
prameny).

Osnova přednášek:
Praktické čtení paleografických textů, rozbor ukázek z oblasti osobních a regionálních 
dějin (spojeno s převodem dat na současný způsob datování).

Přednášejí� cí� :
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.;
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.;
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Praktický přepis paleografické ukázky a převod datace na současný způsob datování.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PSYCHOLOGIE PRO ŽIVOT — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra psychologie FF UK (PhDr. Václav Mertin)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry

Kurz je určen posluchačům 1. roční� ku kurzu „Psychologie pro život“ z akademic-
kého roku 2017/2018.

Anotace: 
Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky z moderní psychologie a jejich 
aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků běžného dne v životě člověka. Před-
nášky podporují rozšíření psychologického pohledu na svět, přispívají k porozumění 
fungování člověka v něm a poskytují poznatky ke zvládání nároků každého dne v ob-
lasti rodinných, přátelských i obecně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve 
vybraných oblastech společenské praxe a svého místa v současném světě.

Osnova přednášek:
— Psychologie štěstí v seniorském věku
— Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
— Lež v mezilidských vztazích
— Psychologie spotřebního chování
— Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
— Prarodiče a vnoučata
— Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
— Lidská sexualita
— Svědkové a oběti trestných činů
Náhradní témata: 
— Možnosti podpory vývoje dětí
— Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.; PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.;  
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc., PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.;  
PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.; PhDr. Václav Mertin; doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.;  
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Ph.D.; prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.,  
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. DrSc.

Forma ukončení� : Nejméně 50% účast na přednáškách 2. ročníku a závěrečný písemný 
test.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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PSYCHOPATI MEZI NÁMI

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cílem seminářů je informovat seniory o existenci psychopatů, jak se před nimi chránit, 
jak si dávat pozor na ty, kdo nás zasypávají lichotkami a snaží se v nás vzbudit soucit. 

Osnova přednášek:
— Vymezení pojmu
— Profil psychopata — jeho životní styl
— Disharmonický vývoj osobnosti
— Typy psychopatů
— Jak poznáme psychopata
— Můj milý je psychopat?!
— Jednání psychopata v každodenním životě
— Jak přežít s psychopatem
— Je možné se před nimi chránit?

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Doporučená literatura:
Marta Stounová: Sociopat od vedle, Praha, Dům Harfa, 2010

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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STŘEDNÍ EVROPA OD PALEOLITU  
DO DOBY BRONZOVÉ

Odborný garant: Ústav pro archeologii FF UK (doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Zkušenosti z minulých let svědčí o trvalém zájmu veřejnosti o vývoj společnosti od nej-
starších období. Náš kurz opět nabízí cyklus přednášek zaměřených obecně na proble-
matiku archeologie jako oboru a na vybrané problémy staršího pravěku od starší doby 
kamenné po dobu bronzovou ve střední Evropě.

Osnova přednášek:
— Pravěká archeologie jak a proč
— Lovci a sběrači starší doby kamenné
— Kde a jak se zrodilo zemědělství
— Počátky specializace — těžba a distribuce kamenných surovin
— Experiment v archeologii — věda nebo hra?
— Kolo, vůz, orba, měď — končí doba kamenná
— Ötzi — muž z ledovce
— Život v době bronzové
— Lidé v pohybu — kontakty pravěkých civilizací

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.;
PhDr. Zuzana Bláhová Sklenářová, Ph.D.;
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.;
Mgr. Tomáš Chmela

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VÍTEJTE V PRVNÍ REPUBLICE! — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry 

Anotace:
Při příležitosti stého jubilea vzniku první Československé republiky se Ústav českých 
dějin rozhodl realizovat dvousemestrální kurz, který by přiblížil tento mezník a tuto 
fascinující epochu v širším kontextu. K tématu se rozhodl přistoupit interdisciplinár-
ně, proto se objevují přednášky i z politologie, právních dějin, ale také např. dějin fil-
mu. V programu kurzu tedy najdeme přednášky, které se budou vztahovat ke genezi 
daného fenoménu, přednášky o legionářích i reflexi republikánské ideje, většina kurzu 
bude patřit samotné první republice, a to z mnoha zorných úhlů — sledována bude její 
politická kultura, územní členění a specifika jednotlivých oblastí, festivity, metropole, 
národnostní složení i ekonomické souvislosti. Závěr kurzu bude patřit ohlasům prv-
ní republiky v období bezprostředně následujícím — londýnský exil některých jejích 
představitelů, i pozdějším — období socialismu, kurz bude završen analýzou pojetí to-
hoto období v učebnicích dějepisu. Vedle pedagogů z Ústavu českých dějin FF UK se na 
výuce budou podílet i odborníci z jiných pracovišť FF UK (politologie), z jiných fakult 
UK (právnická) a z Akademie věd ČR (Historický ústav a Masarykův ústav). 

Osnova přednášek:
— Spolupráce i neporozumění, Češi a Slováci 1918–1938
— Praha — srdce republiky, vznik moderní metropole
— Od národního státu ke státu národností? Menšinová problematika  

v ČSR 1918–1938
— Ekonomická krize a její domácí a globální souvislosti
— Československá armáda a brannost mezi světovými válkami
— Stát a kinematografie za první republiky
— Reflexe první republiky v londýnském exilu
— První republika — démonizovaná a idealizovaná
— Obrazy první republiky v učebnicích dějepisu

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.; Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.;  
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.; PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.;  
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.; Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.;  
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.;  
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.; doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.; 
doc. Mgr. Marie Šedivá-Koldinská, Ph.D.; prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
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Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROŽITKEM

Odborný garant: Katedra pedagogiky FF UK (PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Má škola plnit pouze anebo především vzdělávací funkci? Nebo má také žáky formovat 
jako osobnosti? Může škola takříkajíc jen předávat informace, nebo by měla usilovat 
i o hluboké zážitky prostupující a formující dětskou zkušenost? A víme vůbec, jak s dět-
skou zkušeností pracovat? Jak zařídit, aby ve vzdělávání nešlo jen o předávání informa-
cí, ale též o prožívání něčeho významného?

To jsou některé otázky, na něž se pokusí hledat odpovědi pracovníci Katedry pe-
dagogiky FF UK v kurzu Výchova a vzdělávání prožitkem. Je zřejmé, že běží o jedno 
z nejvýznamnějších témat soudobé pedagogické teorie i výchovně-vzdělávací praxe. 
V diskusích o efektivní podobě školního vzdělávání a o žádoucí podobě formativního 
působení se znovu a znovu vrací otázka role a významu osobní zkušenosti a prožívání 
dítěte. V době, kdy vrcholí informační exploze a kdy škola hledá svou adekvátní podobu 
pro 21. století, hnutí tzv. zážitkové pedagogiky připomíná edukační význam prožitků 
a zkušenostního učení.

V kurzu proběhnou přednášky jak teoretické, tak do praxe orientované. Pokusíme 
se osvětlit myšlenky klasiků progresivních pedagogických proudů a tím i ideové pozadí 
zážitkové pedagogiky. Dotkneme se současné situace v edukaci, která se odehrává v at-
mosféře vyhledávání nejrůznějších zážitků a v honbě za stupňováním jejich intenzity. 
Přednášky zaměřené do praxe předvedou různé způsoby aplikace zážitkové pedago-
giky v oblasti práce s dětmi s poruchami učení, ve speciální pedagogice, v poradenství 
a v pěstování sebereflexe dětí na poli multikulturní výchovy a sociální pedagogiky. 
Doufáme, že tím přispějeme ke zjasnění některých problémů soudobého školství.

Osnova přednášek:
— O smyslu výchovy zážitkem
— Duchovní zážitky a postmoderní svět
— Identita, autenticita a otázka prožívání ve výchově
— Rozvíjíme tvořivost — svoji i druhých
— Využití zkušenostního učení v sociální pedagogice a multikulturní výchově
— Metody výchovy prožitkem
— Osobní zážitek specifických poruch učení
— Prožitky s vlastním jménem cestou životem
— Závěrečné setkání s diskusí

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.;
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.;
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doc. PhDr. Jaroslav Koťa;
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.;
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.;
PhDr. Daniela Sedláčková

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI SVĚTOVÝCH DĚJIN —  
1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav světových dějin FF UK (PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace: 
Přednáškový cyklus je zaměřen na přelomové události světových dějin, které výrazně 
ovlivnily běh doby, od temného středověku přes novověké období do současnosti. Zahr-
nuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického, sociálního 
a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané momenty 
světových dějin, které měly větší či menší dopad na historický vývoj až do dnešní doby.

Osnova přednášek:
— 955: Český stát ve víru válek s Maďary
— 968: První středoevropská biskupství
— 1059: Nový začátek papežských voleb
— 1246: Bitva na Litavě a vymření babenberské dynastie
— 1273: Volba Rudolfa Habsburského římským králem
— 1498: Vasco da Gama a portugalské doplutí do Indie
— 1881: Zabili cara Alexandra II.
— 1931: Mukdenský incident
— 1950: Stalinský plán přeměny přírody

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Jakub Izdný;
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.;
Mgr. Anna Košátková;
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.;
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.;
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku v ak. roce 2019/2020.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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ZAJÍMAVOSTI V PSYCHOLOGII  
PRO POKROČILÉ — 5. ROČNÍK

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Psychologické zají� mavosti 
pro pokročilé“ 1.–4. roční� k. 

Anotace: 
Cílem programu je seznámit seniory s novými trendy v psychologii, či méně známými 
tématy.

Osnova přednášek:
— Konflikty a způsoby jejich řešení
— Smysl života — logoterapie
— Psycholingvistika
— Kritické myšlení
— Dyslexie v dospělosti
— Stockholmský syndrom
— Sociopatie
— CAN-syndrom

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Doporučená literatura:
Hoskovec, J., Nakonečný, M.: Psychologie XX. století, Praha, Karolinum, 2002 

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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ZEMĚ BEZ VÍRY? KAPITOLY Z NÁBOŽENSKÝCH DĚJIN 
ČESKÝCH ZEMÍ OD PŘIJETÍ KŘESŤANSTVÍ  
DO POBĚLOHORSKÉ REKATOLIZACE

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Jednosemestrální kurz představuje základní trendy církevního vývoje českých zemí 
v době předmoderní, tj. od přijetí a prohloubení křesťanství a vytváření církevní orga-
nizace přes různé podoby středověkých církevních institucí a zbožnosti, husitské hnu-
tí a jeho důsledky, vývoj společnosti více vyznání v době předbělohorské a její zánik 
v souvislosti s Bílou horou a exilem. Přednášející se budou věnovat dále každodennos-
ti středověké farnosti, všednímu životu světských duchovních i řeholníků a řeholnic. 
Na jednu stranu se pokusí o objektivní, tj. konfesně nepodmíněný pohled na složité 
duchovní dějiny českého prostoru, na druhou stranu ukáží, že pro pochopení života 
našich předků je nezbytné přijmout i duchovní rozměr jejich existence a že křesťan-
ství — v katolické či protestantské podobě — určovalo naše dějiny nejméně do polovi-
ny 20. století. Přednášky doprovodí powerpointové prezentace či práce s autentickými 
prameny k vybraným problémům.

Osnova přednášek:
— Christianizace a počátky křesťanské církve v českých zemích
— Mikrosvět středověké farnosti a cesty k jeho poznání
— Vztah církve a státu
— Země dvojího lidu (utrakvistická církev v Čechách) 
— Život duchovních ve středověku
— Konfesní situace v předbělohorské době — církve, sekty, konflikty
— Tridentský koncil, obnovení pražského arcibiskupství a diecézní správa  

českých zemí raného novověku
— Kláštery v českých zemích ve středověku a raném novověku. Všední život 

v klášteře.
— Pobělohorská rekatolizace a pobělohorský exil

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.; prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.;
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.; PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VÍCESEMESTRÁLNÍ KURZY — PROBÍHAJÍCÍ V ZIMNÍM I LETNÍM SEMESTRU

Název programu Katedra/ústav FF UK

Čeština dnes: jazyková situace a vědecký  
popis I. a II. (OPAKOVÁNÍ)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Hudební Praha v proměnách staletí I. a II.  
(NOVINKA)

Ústav hudební vědy

Kondiční cvičení pro seniory — teorie a praxe I. a II. Centrum dalšího vzdělávání

Kurz českého znakového jazyka pro pokročilé I. a II. Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Zábava, finance i zdraví na síti aneb senior 
a internet v digitálním věku I. a II. (NOVINKA)

Ústav informačních studií a knihovnictví
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ČEŠTINA DNES: JAZYKOVÁ SITUACE  
A VĚDECKÝ POPIS I. A II.

Odborný garant: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK  
 (doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2018/2019. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Kurz je určen zájemcům, kteří se zajímají o současný stav češtiny a jejího poznání a kte-
ří si chtějí rozšířit své teoretické znalosti v oblasti vědy o českém jazyce. Kurz bude 
účastníky orientovat v nejnovějších metodách lingvistického výzkumu a v nových ja-
zykových zdrojích a poskytne jim vědecky podložené základy pro posuzování jazykové 
úrovně konkrétních textů a současné jazykové situace v České republice. 

Osnova přednášek:
Zimní semestr:
— Úvod do lexikologie
— Nová slova v současné češtině
— Úvod do morfologie
— Aktuální jevy v českém tvarosloví
— Valence v české syntaxi
— Informační struktura výpovědi a výstavba textu
— Analýza textu
— Současná jazyková situace češtiny
— Nespisovnost v publicistice a beletrii

Letní semestr:
— Komunikace s malými dětmi
— Didaktické nástroje ve výuce češtiny
— Jazykové úpravy ve vydáních literárních děl
— Český národní korpus
— Akviziční korpusy
— Pražský závislostní korpus
— Analýza mediálního/politického diskursu
— Čeština v zahraničí
— Pravopis současné češtiny

Přednášejí� cí� : 
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.; doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.;  
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.; Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.;  
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Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.; prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.;  
Mgr. František Martínek, Ph.D.; doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.;  
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.; Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. 

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. semestru.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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HUDEBNÍ PRAHA V PROMĚNÁCH STALETÍ I. A II.

Odborný garant: Ústav hudební vědy FF UK (prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2018/2019. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Dvousemestrální kurz věnovaný historii hudby se tentokrát zaměří na hlavní město 
Prahu jako na významné hudební a kulturní centrum. Bude se snažit sledovat a přiblí-
žit hudební tvorbu a pěstování hudby v různých společenských prostředích a kulturně 
historických kontextech od nejstarších období až do konce 20. století. Hudební kultura 
v Praze bude přitom vykládána na pozadí obecně historických souvislostí a porovnává-
na se situací v jiných evropských centrech podobného významu.

Osnova přednášek:
Zimní semestr:
— K nejstarším dějinám hudby v Praze
— Hudba v Praze za vlády Lucemburků
— Hudba v Praze v době husitské 
— Hudba jagellonské Prahy
— Hudba rudolfinské Prahy
— Setkání s barokem — hudba v Praze v 1. pol. 17. století
— Hudba v Praze vrcholného baroka (vokální)
— Hudba v Praze vrcholného baroka II (instrumentální)
— Hudba Mozartovy Prahy

Letní semestr:
— Hudba v Praze v 19. století I (C. M. Weber, Fr. Škroup a další)
— Hudba v Praze v 19. století II (V. J. Tomášek, Joseph Proksch a další)
— Hudba v Praze v 19. století III (Prozatímní a Národní divadlo a idea české  

národní hudby)
— Německá hudební kultura v Praze (Angelo Neumann, Alexander Zemlinsky ad.)
— Hudba v Praze za České moderny
— Hudba a hudební instituce v Praze v období 1. Československé republiky  

(1918–1938)
— Hudba a hudební instituce v Praze v době nesvobody 
— Avantgardy a normalizace — Hudba v Praze 60. a 70. let 20. století
— Hudba v Praze po r. 1989 

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.;  
doc. PhDr. David Eben, Ph.D.;  
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prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.;  
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.;  
Mgr. Marc Niubo, Ph.D.;  
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc. 

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. semestru.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY I. A II.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (Ing. Ilona Kellerová)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2018/2019. Zapisujete si oba semestry.

Max. počet účastní� ků kurzu v jedné skupině je 50 osob.

Podmí� nka: 
Žádáme všechny účastníky kurzu, aby na první hodině předložili lékařské potvrzení, 
že nemají žádné zdravotní omezení (srdeční vady, těžší oční vady apod.) pro zdravotní 
cvičení (platnost potvrzení je 2 roky). Zdravotní cvičení není rehabilitace, ale pohybová 
aktivita vyrovnávacích, posilovacích a protahovacích cviků ve stoji, sedu a lehu s ná-
ročnější intenzitou. 

Anotace: 
Praktické hodiny posilovacích a protahovacích cvičení mají za cíl zlepšení fyzické kon-
dice, svalové pružnosti a psychické pohody. Vyrovnávání svalových dysbalancí se pro-
vádí s použitím různého náčiní — overbalů, širokých gum, ručníků, činek apod.

Osnova přednášek:
I. Teorie : 
1. Význam fyzické zdatnosti u seniorů
2. Technika dýchání
3. Svalová dysbalance − hyperaktivní a ochabující svalové skupiny
4. Pokyny ke cvičení

II. Praxe : 
1. Kondiční posilovací cvičení 
2. Protahovací cvičení
3. Dechová cvičení 
4. Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, s širokou gumou
5. Rehabilitační cvičení s tenkou gumou
6. Relaxační cvičení
7. Jednoduché country tance

Lektorka:
Mgr. Zdeňka Hrazdírová

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KURZ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA I. A II.

Odborný garant: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK  
 (Mgr. Petra Slánská Bímová)
Počet semestrů: 2 semestry 

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2017/2018. Zapisujete si oba semestry.

Kurz není�  určen pro začáteční� ky. Max. počet posluchačů 20.

Anotace: 
Kurz je určen všem, kteří již mají nějakou základní znalost českého znakového jazyka 
a chtějí dále rozvíjet svoje kompetence. Lekce povede rodilý mluvčí ČZJ. Výuka probíhá 
tzv. přímou metodou, tj. bez slyšícího tlumočníka. V jednotlivých lekcích frekventan-
ti kurzu navážou na svoje dosavadní znalosti a dovednosti — upevní a prohloubí svoji 
znalost gramatiky českého znakového jazyka, budou si dále rozšiřovat slovní zásobu 
a cvičit dovednost v českém znakovém jazyce komunikovat.

Osnova přednášek:
— Český znakový jazyk I.
— Český znakový jazyk II.
— Český znakový jazyk III.
— Český znakový jazyk IV.
— Český znakový jazyk V.
— Český znakový jazyk VI.
— Český znakový jazyk VII.
— Český znakový jazyk VIII.
— Český znakový jazyk IX.

Přednášejí� cí� :
Bc. Milan Fritz

Forma ukončení� : Kolokvium.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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ZÁBAVA, HOSPODAŘENÍ A ZDRAVÍ NA SÍTI ANEB 
SENIOR A INTERNET V DIGITÁLNÍM VĚKU I. A II.

Odborný garant: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK  
 (PhDr. Radka Římanová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2017/2018. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Kurz je určen pro ty, kteří necítí ostych z počítače. Používají email, čtou internetové 
zprávy a mají chuť se dozvědět o možnostech dalších služeb, ale i zákulisí, internetu. 
Přednášky jsou vždy doplněny praktickým cvičením, v rámci kterých bude možné 
s lektorem vyzkoušet probranou látku. Kurz není vhodný pro ty, kteří nikdy nepřišli 
do kontaktu s počítačem či naopak patří mezi velmi pokročilé uživatele internetových 
služeb.

Osnova přednášek:
Zimní semestr: Bezpečně a užitečně na síti 
— Úvod do kurzu. Digitální kompetence jako prostředek překonání digitální propasti
— Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit — 

přednáška
— Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit — 

cvičení
— Bezpečně i na internetu aneb hlavní nebezpečí pro seniory — přednáška
— Bezpečně i na internetu aneb hlavní nebezpečí pro seniory — cvičení
— Co je to dobrý UX design aneb příjemné uživatelské prostředí? — přednáška 
— Co je to dobrý UX design aneb příjemné uživatelské prostředí? — cvičení 
— Občan-senior a elektronická státní správa — přednáška
— Místní samosprávy na internetu a jejich služby pro seniory — přednáška 

s cvičením

Letní semestr: Zdravě i hospodárně na síti
— Správa osobních financí přes internet — přednáška
— Správa osobních financí přes internet — cvičení
— Zábava a volný čas na internetu — přednáška
— Elektronická tržiště — aplikace využitelné pro seniory — přednáška
— Elektronická tržiště — aplikace využitelné pro seniory — cvičení
— Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky 

z prostředí domova — přednáška
— Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky 

z prostředí domova — cvičení
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— e-Zdraví — výzvy a rizika — přednáška
— e-Zdraví — výzvy a rizika — cvičení

Přednášejí� cí� :
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.;  
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.;  
PhDr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. semestru.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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JEDNOSEMESTRÁLNÍ PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE KONANÉ POUZE V LETNÍM SEMESTRU

Název programu Katedra/ústav FF UK

Dějiny umění Latinské Ameriky — Moderní 
a postmoderní umění (NOVINKA)

Středisko ibero-amerických studií

Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě — 
1. ročník (NOVINKA)

Český egyptologický ústav

Charakteristiky známých osobností Centrum dalšího vzdělávání

Jazykový kurz — Latina pro seniory Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Francouzština  
pro seniory

Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Španělština  
pro seniory (NOVINKA)

Jazykové centrum

Mluvit či nemluvit? (OPAKOVÁNÍ) Centrum dalšího vzdělávání

Od dramatu k divadlu: Inspirován bořit:  
Drama na druhý pohled (NOVINKA)

Katedra divadelní vědy

Praha a baltské národy (NOVINKA) Ústav východoevropských studií

Praktická cvičení z paleografie a historické 
chronologie pro genealogy a regionální  
historiky VI. — pokročilí 

Katedra pomocných věd historických
a archivního studia

Psychologie pomáhá poznávat lidi (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Psychologie pro život — 1. ročník (NOVINKA) Katedra psychologie

Rodinné podnikání v českých zemích (NOVINKA) Ústav českých dějin

Řečové aspekty lidské komunikace (OPAKOVÁNÍ) Fonetický ústav

Trénování kognitivních procesů (také paměti) Centrum dalšího vzdělávání

Velké okamžiky antických dějin —  
1. ročník (NOVINKA)

Ústav řeckých a latinských studií

Vítejte v první republice! — 1. ročník (OPAKOVÁNÍ) Ústav českých dějin

Za bohy antického světa (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách —  
1. ročník (NOVINKA)

Ústav světových dějin
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DĚJINY UMĚNÍ LATINSKÉ AMERIKY —  
MODERNÍ A POSTMODERNÍ UMĚNÍ

Odborný garant: Středisko ibero-amerických studií FF UK  
 (Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována pozornost 
počátkům moderního umění v Americe na sklonku 19. století a jeho rozvoji ve 20. sto-
letí. Posluchači se v jeho průběhu seznámí s vývojem moderního a postmoderního 
umění Latinské Ameriky. Poznají jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné umělce 
a jejich díla. Dále jim bude představena v Česku dostupná odborná i popularizační lite-
ratura zabývající se danou problematikou. 

Osnova přednášek:
— Úvod do dějin umění Latinské Ameriky, seznámení se s geografií, terminologií 

a periodizací; historiografie Dějiny umění Latinské Ameriky, počátky moderního 
umění: impresionismus a postimpresionismus

— Avantgarda: Brazílie, Argentina a Kuba
— Mexická škola
— Indigenismus a univerzální konstruktivismus
— Rufino Tamayo, generace Ruptury 
— Abstrakce versus informel
— Postmoderna
— Sochařství 20. století
— Architektura 20. století

Přednášejí� cí� :
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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EGYPTSKÁ ARCHEOLOGIE A ČESKÉ VÝZKUMY 
V EGYPTĚ — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Český egyptologický ústav FF UK (doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace: 
U příležitosti 60. výročí založení Českého egyptologického ústavu bude přednáškový 
cyklus věnovaný starému Egyptu zaměřen na české výzkumy v Egyptě, archeologii 
Egypta vůbec, nové metody a trendy v archeologii a také na reinterpretace dlouho za-
vedených představ, které bylo možné učinit na základě nových objevů v Egyptě.

Osnova přednášek:
— Počátky českých výzkumů v Egyptě 
— Pyramidy, sluneční chrámy a Héliopolis 
— Severní Sakkára, Abúsír a hrobky úředníků 
— Jižní Abúsír a výzkum hrobky AS 91 
— Keramické nálezy a jejich význam v archeologii 
— Lodě a přístavy ve Staré říši 
— Nejnovější objevy v Abúsíru 
— Archeologický výzkum Egypta doby 1. tisíciletí 
— Antika v Egyptě a její archeologické doklady 

Přednášejí� cí� : 
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.; doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.;  
Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.; Mgr. Marie Peterková Hlouchová;  
Mgr. Dana Bělohoubková; Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D.;  
Mgr. et Mgr. Lucie Jirásková; prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.;  
Mgr. Alexandra Pastoreková 

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku v ak. roce 2019/2020.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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CHARAKTERISTIKY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cílem programu je seznámit se s psychologickými aspekty života z historie známých 
osobností. Přiblížit jejich život z různých úhlů pohledu. Hledat jejich silné a slabé, pozi-
tivní či negativní stránky chování. Výběr konkrétních osobností bude určen na zaháje-
ní semináře. Budou to osobnosti z kulturního, vědeckého i politického života.

Osnova přednášek:
— Manželky prezidentů ( např. Hana Benešová) 
— Osobnosti z divadelního světa (např. Kopecký, Marvan)
— Osobnosti ze světa vědy a techniky či průmyslu (Jobs, Baťa) 

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Doporučená literatura:
Podle výběru osobnosti — nejčastěji autobiografie.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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JAZYKOVÝ KURZ — LATINA PRO SENIORY

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, obrací�  se k těm, kteří�  se latinsky kdysi uči-
li a nyní�  by si své vědomosti z nejrůznější� ch důvodů rádi osvěžili. Předpokladem 
je tedy předchozí�  seznámení�  alespoň s úvodní� mi partiemi latinské gramatiky. 

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Anotace: 
Kurz se zaměří na rozvoj receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění 
psanému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování základ-
ních gramatických struktur a lexikálních jednotek, dále pak na systematickou práci se 
slovníkem. Vybrané jednoduché texty různých žánrů se obsahově týkají všeobecných 
tematických okruhů (historie, společnost, kultura apod.) zahrnují latinská rčení a pří-
sloví, zkratky, nápisy, básně aj.

Osnova přednášek:
— Invitatio et ars grammatica 
— Repetitio prima 
— Ad fontes I 
— Ars grammatica et repetitio secunda 
— Ad fontes II 
— Ars grammatica et repetitio tertia 
— Ad fontes III 
— Ars grammatica 
— Repetitio quarta et valedictio

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Šimon Dittrich

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test (je součástí posledního semináře).

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
FRANCOUZŠTINA PRO SENIORY

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla 
a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používa-
ným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, 
nákupy, bydlení, zaměstnání). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých 
úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Mají základ-
ní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních 
předvídatelných situací jednoduchou formou.

Anotace:
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností senio-
rů, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (mono-
log i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby 
byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat ve francouzštině v běžných 
situacích. Důraz je též kladen na rozvoj interkulturní kompetence. Široce definovaná 
témata jsou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí posluchačů. 

Osnova přednášek:
— Faisons connaissance
— Les médias et notre quotidien
— Vivre ses loisirs
— Destinations
— Familles et générations
— Etudier et / ou travailler
— Etre en forme
— Mettez la table
— Douce France

Přednášejí� cí� :
PhDr. Dana Slabochová, CSc.

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test (je součástí posledního semináře).

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Anotace:
Kurz je určen pro posluchače, kteří si chtějí osvojit základy španělštiny. Naučí se časo-
vání základních sloves, fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi zejména při cestování 
či běžné komunikaci. Kurz se věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím 
k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, umění, sport, společnost, gas-
tronomie apod.).

Osnova přednášek:
— Hola: Představování se: základní fráze a pozdravy, výslovnost, číslo a rod 

podstatných jmen, sloveso být (ser)
— Soy de…Podávání osobních informací: zeptat se na jméno, původ, profesi, časování 

sloves
— Aquí�  vivo: popis obydlí, umísťování předmětů, předložky, příslovce místa
— Por la ciudad: orientace ve městě, ptáme se na cestu, popisujeme cestu, slovesa 

estar a haber
— En el restaurante: objednávání jídla, základní potraviny, sloveso gustar, 

rozkazovací způsob, číslovky
— De compras: fráze spojené s nakupováním, potraviny, oblečení a základní potřeby
— Me gusta: sporty, umění a volnočasové aktivity, vyjadřování postojů — slovesa 

gustar, odiar, encantar + předmětová zájmena
— ¿Cómo eres?: popis a charakteristika osob, přídavná jména
— Mi dí� a: popis běžného dne, zvratná slovesa, hodiny

Přednášejí� cí� : 
Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test (je součástí posledního semináře).

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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MLUVIT ČI NEMLUVIT? —  
OPAKOVÁNÍ KURZU ZE ZIMNÍHO SEMESTRU

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (Ing. Ilona Kellerová)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Není důležité jen, CO říkáte, ale také, JAK to říkáte. Cílem mluvní výuky je komplexní 
zlepšení úrovně mluveného projevu a hlasové kondice posluchačů. Je rozdělena do dvou 
na sebe navazujících bloků.

I. Teoretická část:
Lidský hlas je složitý a citlivý nástroj, který odráží vnitřní život člověka, jeho kulturní 
úroveň a je důležitým činitelem k vytváření dobrých mezilidských vztahů. Dozvíme se, 
jak hlasový projev uchopit, posílit, používat, ovládat a pracovat s ním. 

II. Praktická část:
Hlas jako výrazový prostředek se vyvíjí pravidelným fonačním, dechovým, artikulač-
ním a rezonančním tréninkem. Posluchači se tedy naučí mnoho konkrétních cvičení, 
která jim pomohou vylepšit hlasový výkon. Cvičení probíhají v příjemné tvůrčí atmo-
sféře na základě řízené rozpravy.

Osnova přednášek:
— Cesta k fonaci
— Fyziologie dýchání
— Eutonus a artikulace
— Rezonance a hlasitost
— Koordinace funkcí v rytmu, gesto
— Témbrová kvalita hlasu a melodika mluvy
— Střední hlasová poloha, sebekontrola
— Psychosomatické cítění, emoce
— Komunikační situace, partner, publikum

Přednášejí� cí� : 
MgA. Martina Bezoušková
Katedra činoherního divadla, kabinet hlasové a mluvní výchovy, DAMU

Forma ukončení� : Závěrečná krátká řeč na vlastní téma.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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OD DRAMATU K DIVADLU:  
INSPIROVÁN BOŘIT:  
DRAMA NA DRUHÝ POHLED — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra divadelní vědy FF UK  
 (Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace:
Cyklus přednášek se po několika letech, kdy bylo v centru pozornosti divadelní dílo, 
vrátí zpět k dramatické předloze. Bude věnován textům a jejich konkrétní předchozí 
dramatické inspiraci. Zaměřen ovšem bude k takovým dramatickým „dvojicím“, v nichž 
se nový text ke svému předchůdci chová v nějakém smyslu „buřičsky“ nebo „podvrat-
ně“, aniž by ji přitom opouštěl. Na první pohled tedy následování tradice či prostá inspi-
race, na druhý skrytá subverze. 

Osnova přednášek:
— Ión a řecká tragédie 
— Moderní báchorka (Proměna pohádkové hry od Klicpery ke Kvapilovi)
— Faust u J. W. Goetha a u V. Havla: Komparace Goethovy tragédie s Pokoušením, 

sledování tematických, syžetových i žánrových posunů 
— Postkoloniální shakespearovské adaptace: Othello naruby 
— Caesar u Shakespeara a Caesar u V+W / W+H 
— Topolův Konec masopustu a (budovatelské) vesnické drama
— Jak Théseus do bordelu přišel (aneb francouzské neklasické drama) 
— Francouzská meditace o moderním umění (aneb Obraz jako  

dramatická učebnice) 
— Postdramatické shaeksparovské variace: Hamlet a ti druzí 

Přednášejí� cí� :
Lektorský sbor Katedry divadelní vědy FF UK.

Forma ukončení� : Závěrečná písemná práce v rozsahu deseti stran ve 2. ročníku. 

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje: 
Pokuste se o analýzu některého z těchto dramat:
1. Srovnejte Hérakla jako tragického hrdinu s některým hrdinou Aristofanovy 

komedie. Jaké jsou vztahy mezi těmito žánry?
2. Čechovův Višňový sad a jeho tematické a žánrové srovnání s Turgeněvovým 

Měsícem na vsi.
3. G. B. Shaw: Domy pana Sartoria a melodrama (žánrové souvislosti).
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4. Jiráskova Lucerna a báchorky J. K. Tyla.
5. Jak se proměnilo vnímání Caesara V+W v letech třicátých a v letech padesátých?
6. Je faustovský příběh pro vás něčím aktuální i v roce 2018?

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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PRAHA A BALTSKÉ NÁRODY

Odborný garant: Ústav východoevropských studií FF UK (PhDr. Pavel Štoll, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Kurz nabídne málo známé pohledy na přítomnost baltských národů (starých Prusů, 
Litevců a Lotyšů) a jejich kultur v české historii, se zvláštním důrazem na místa, kte-
rá jsou s nimi spojena v Praze. První část kurzu posluchače seznámí například s nej-
starším textem v baltských jazycích (ve staré pruštině), který pravděpodobně vznikl 
v Praze, se vztahy českých zemí s Velkoknížectvím litevským a inspiracemi litevského 
národního hnutí obrozenským životem Prahy 19. století. Druhá část kurzu ukáže vliv 
české náboženské reformace (Jana Husa, Jana Amose Komenského) na lotyšskou kultu-
ru, vědeckou a kulturní spolupráci s Lotyšskem, spojenou zejména s Univerzitou Kar-
lovou, české hnutí na podporu obnovy nezávislosti Pobaltí v letech 1990–1991 a dnešní 
vztahy mezi Prahou a Rigou. 

Osnova přednášek:
— Baltia pagana a české země od sv. Vojtěcha k Přemyslu Otakaru II. 
— Litva v Čechách za vlády Karla IV. 
— Velkoknížectví litevské a Království české v období renesance 
— František Skorina — zakladatel knihtisku v Litvě a královské zahrady Pražského 

hradu 
— České a litevské národní obrození. Baltistika v pracích českých badatelů 19. století 
— Jan Hus a Jednota bratrská v lotyšské kultuře
— Letonistika na Univerzitě Karlově 
— Československo-lotyšská společnost v Praze v letech 1925–1939
— Česko-lotyšské vztahy po roce 1989

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.;
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení. 

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z NOVOVĚKÉ PALEOGRAFIE 
PRO POKROČILÉ VI. 

Odborný garant: Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK  
 (doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Úrčeno výhradně jako pokračují� cí�  kurz pro absolventy předcházejí� cí� ch kurzů 
(I.−V.).

Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.

Anotace: 
Cílem semináře je prohloubení dovedností praktického čtení paleograficky náročněj-
ších raně novověkých a novověkých textů (především jazykově německých, ale i čes-
kých a latinských) na příkladu jak pramenů úřední, tak i neúřední provenience. Sou-
částí semináře bude základní analýza písemností.

Osnova přednášek:
Praktické čtení paleografických textů včetně jejich analýzy.

Přednášejí� cí� :
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.;
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.;
PhDr.Jan Zdichynec, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Praktický přepis paleografické ukázky a převod datace na současný způsob datování.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PSYCHOLOGIE POMÁHÁ POZNÁVAT LIDI

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Program má za cíl seznámit seniory s metodami poznávání lidí, které má k dispozici 
psychologie i s možnostmi jejich využívání v běžném životě. 

Osnova přednášek:
— Pozorování
— Rozhovor
— Dotazník
— Anamnestické metody
— Charakteristiky testů osobností i testů inteligence
— Informace o projektivních technikách

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Doporučená literatura:
M. Svoboda: Metody, Praha, CAPA, 1992

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PSYCHOLOGIE PRO ŽIVOT — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra psychologie FF UK (PhDr. Václav Mertin)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace: 
Psychologie je výjimečně zajímavý vědní obor s nesmírně širokým záběrem. Hlavním 
předmětem jeho zájmu je člověk a tak, jak se mění člověk v ontogenetickém vývoji a jak 
se mění svět kolem něj, tak jsou vysílány neustále nové podněty pro staronové pohle-
dy na chování, prožívání a jednání každého z nás, přibývají nová témata ke zkoumání, 
objevují se nové metody a postupy psychologické intervence k jednotlivci i skupině. Cí-
lem kurzu je nabídnout v ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohledu 
a poukázat na souvislosti vybraných fenoménů pro život v seniorském věku. 

Osnova přednášek:
—  Psychologie je vědou o člověku…
—  Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky
—  Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika
—  Komunikace v mezilidských vztazích
—  Řečový vývoj dítěte v bilingvní rodině 
—  Psychopatologie všedního dne
—  Závažné životní události
—  Otázky psychologie zdraví seniorského věku
—  Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?

Přednášejí� cí� : 
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.; PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.;
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.;
PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.; prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc, Ph.D.;
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.; doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.;
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Forma ukončení� : Účast na přednáškách min. 50 % výuky, na konci 2. ročníku písemný 
test znalostí z obou ročníků studia. 

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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RODINNÉ PODNIKÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Cyklus přednášek má za cíl představit posluchačům historické aspekty rodinného pod-
nikání v českých zemích. Časově bude zahrnovat období od první poloviny 19. století 
do roku 1945, kdy zanikly veškeré podnikatelské aktivity německy mluvícího obyvatel-
stva, respektive do roku 1948/49, kdy byly zlikvidovány všechny řemeslné, obchodní 
a průmyslové živnosti a koncesi českého a slovenského obyvatelstva. Kromě teoretic-
ko-historiografického úvodu budou v devíti lekcích představeny biogramy českých, 
německých a židovských rodinných podnikatelských dynastií, které zanechaly nesma-
zatelnou stopu v průmyslu, zemědělství a bankovnictví (například Ringhofferové, La-
nnové, Lederové, Petschkové, Kleinové či Zikmundové). V kurzu se představí především 
interní pracovníci ÚČD a ÚHSD FF UK, přizváni ke spolupráci byli i někteří další kole-
gové, kteří se této problematice speciálně věnují.

Osnova přednášek:
— Family business history — nová disciplína na hraně hospodářských a sociálních 

dějin? 
— Z vrchnostenského úředníka agrárním podnikatelem. „Zemědělský buditel: 

František Horský (1801–1877)
— Lesklá derniéra fenoménu soukromobankéřských firem. Peněžní dům Petchek 

v Praze.
— Bratří Zikmundové aneb Když olej, tak Mogul
— Podnikání rodiny Ringhofferů — vagony a automobily I.
— Podnikání rodiny Ringhofferů — vagony a automobily II.
— Podnikání a sběratelství rodiny Lannů — plavba, voroplavba, výstavba železnic
— Ledererové a vzestup lihovarnictví
— Moravská podnikatelská rodina Kleinů v období průmyslové revoluce

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Jan Hájek, CSc.; prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.;
prof. Eduard Kubů, CSc.; doc. Jiří Šouša, CSc.; Mgr. Patrik Wirkner

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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ŘEČOVÉ ASPEKTY MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE

Odborný garant: Fonetický ústav FF UK (doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Řeč představuje hlavní způsob mezilidské komunikace a především je fascinujícím ná-
strojem, pomocí něhož sdělujeme své názory, ovlivňujeme názory druhých a ty vlastní 
v průběhu komunikačního procesu aktualizujeme. Řečí také vyjadřujeme nejrůznější 
afektivní stavy či vlastní sociální identitu. To všechno nám umožňuje velmi dynamický 
řečový mechanismus na jedné straně a efektivní způsob vnímání řeči na straně druhé. 
Program představuje několik oblastí moderních řečových věd. Začíná základními po-
hledy na lidskou řeč — její tvorbu, akustické vlastnosti a vnímání. Samostatná před-
náška je věnována prozodickým vlastnostem řeči, mezi něž patří prominence, melodie 
či rytmus, a jejich roli v každodenní komunikaci. Druhá polovina programu se zamě-
řuje na vybrané interdisciplinární aspekty řečových věd. Tématem jedné z přednášek 
budou specifika řeči v médiích především v češtině a role mediálních mluvčích ve spo-
lečnosti, další představí řečové technologie jako syntézu řeči z textu či automatické roz-
poznávání řeči. Program bude zakončen přednáškami, které pojednávají o psychofone-
tických a forenzně fonetických tématech a v nichž bude představen i současný výzkum 
členů Fonetického ústavu.

Osnova přednášek:
— Tvorba řeči a její možnosti 
— Akustické vlastnosti řeči 
— Lidský sluch a jeho možnosti 
— Prozodie a její komunikační význam 
— Řeč v médiích 
— Metody zkoumání řeči 
— Možnosti řečových technologií 
— Možnosti identifikace mluvčího z řeči 
— Vnímání osobnosti mluvčího 

Přednášejí� cí� :
Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.; doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.; Mgr. Pavel Šturm;  
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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TRÉNOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ  
(TAKÉ PAMĚTI)

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Eva Drlíková, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Max. počet posluchačů je 20 osob.

Anotace: 
Seminář je určen nejen posluchačům U3V, kteří se zajímají o psychologii, ale také těm, 
kteří chtějí zlepšovat své osobnostní vlastnosti. Jde o specializovaný seminář, který 
předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech. V prů-
běhu seminářů se budou cvičit jednotlivé poznávací funkce, které podmiňují kvalitní 
paměť. Zaměříme se na různé druhy paměti − slovní i číselnou, sluchovou i zrakovou 
apod. Cvičí se také pohotovost a tvořivost.

Osnova přednášek:
— Rozvoj představivosti 
— Zpřesnění percepce
— Číselná paměť
— Mechanická paměť
— Logická paměť 
— Sluchová paměť
— Zraková paměť
— Koncentrace
— Pohotovost 

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Doporučená literatura:
Angels Navarová: Cvičení paměti, Ikar, Praha 2015

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VELKÉ OKAMŽIKY ANTICKÝCH DĚJIN — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav řeckých a latinských studií FF UK (Mgr. Sylva Fisherová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace: 
Přednáškový cyklus se soustředí na momenty, které sehrály důležitou, často rozhodují-
cí, roli v dějinách řecké a římské civilizace. Jedná se nejen o války a o bitevní střety, ale 
i o události jiného rázu, jaké představuje např. odsouzení Sókratovo, založení Alexan-
drie či ukřižování Krista. Tyto události znamenají přelom nejen pro antické dějiny, ale 
mnohdy i pro dějiny světové, a přirozeně jsou prvořadého významu také pro evropskou 
kulturu jako celek. Časová škála zahrne dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední 
staletí antiky, tedy i konfrontaci s přicházejícím křesťanstvím. Posluchači se seznámí 
také s rozdílným hodnocením těchto událostí v průběhu staletí. 

Osnova přednášek:
— Jak se Solón nestal tyranem a další osudy athénské obce 
— Velká řecká kolonizace aneb jak Řekové poznávali svět 
— Osová doba lidstva a vznik filosofie u Řeků 
— Bitva u Salamíny — záchrana řecké civilizace 
— Soud nad Sókratem a obrana Sókratova 
— Ovládnutí perské říše Alexandrem Velikým 
— Založení Alexandrie a co z toho vzešlo 
— Smrt Lukrécie aneb kde se vzala římská republika 
— Secese plebejů: když ještě platilo, že v jednotě je síla 

Přednášejí� cí� :
Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.; PhDr. Jan Kalivoda; Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.,  
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. 

Forma ukončení� : Závěrečná písemná práce v rozsahu deseti stran ve 2. ročníku. 

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
V závěrečné práci je možné vyjít z hlavních bodů jednotlivých přednášek a z poznatků 
získaných vlastním studiem doporučené literatury. Po dohodě s přednášejícím je rov-
něž možné zpracovat reflexi původních děl antických autorů (např. četby historických, 
filozofických či básnických děl, divadelních představení antických her) nebo moder-
ních zpracování antických námětů, a to z hlediska některého z přednesených témat.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.



65

VÍTEJTE V PRVNÍ REPUBLICE! — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace: 
Při příležitosti stého jubilea vzniku první Československé republiky se Ústav českých 
dějin rozhodl realizovat dvousemestrální kurz, který by přiblížil tento mezník a fas-
cinující epochu v širším kontextu. K tématu se rozhodl přistoupit interdisciplinárně, 
proto se objevují přednášky i z politologie, právních dějin, ale také např. z dějin filmu. 
V programu kurzu tedy najdeme přednášky, které se budou vztahovat ke genezi da-
ného fenoménu, najdeme zde přednášky o legionářích i reflexi republikánské ideje. 
Většina přednášek bude patřit samotné první republice, a to z mnoha zorných úhlů — 
sledována bude její politická kultura, územní členění a specifika jednotlivých oblastí, 
festivity, metropole, národnostní složení i ekonomické souvislosti, závěr kurzu bude 
patřit ohlasům první republiky v období bezprostředně následujícím (londýnský exil 
některých jejích představitelů) i pozdějším (éra socialismu). Kurz bude završen analý-
zou pojetí tohoto období v učebnicích dějepisu. Vedle pedagogů z Ústavu českých dě-
jin FF UK se na výuce budou podílet i odborníci z jiných pracovišť FF UK (politologie), 
z jiných fakult UK (právnická) a z Akademie věd ČR (Historický ústav a Masarykův 
ústav). 

Osnova přednášek:
— Česká otázka za první světové války
— Život v různých světech — Češi a Slováci před vznikem ČSR
— To byli českoslovenští legionáři. Velké okamžiky i každodennost československých 

legionářů 1914−1920
— Republikanismus v české diskusi a československé praxi
— Kontinuita nebo diskontinuita? Jak dlouho u nás platily rakouské předpisy
— Politický systém a politická kultura
— Ve stínu Mariánského sloupu
— Podkarpatská Rus
— Oslavy československé státnosti 1918−1938

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.; Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.;  
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D., PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.;  
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.; Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.;  
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.;  
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.; doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.;  
doc. Mgr. Marie Šedivá-Koldinská, Ph.D.; prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.



66

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku v ak. roce 2019/2020.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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ZA BOHY ANTICKÉHO SVĚTA

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (Ing. Ilona Kellerová)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Přednáškový cyklus představí posluchačům antický svět z kombinovaného pohledu 
antických památek a duchovních představ tehdejších lidí, a to nejen v kulturních okru-
zích starých Řeků a Římanů, ale také dalších národů žijících v dosahu antického Stře-
domoří. Tyto archaické společnosti provozovaly řadu svých kultů ve svatyních i svých 
domácnostech včetně různých specifik a především odlišností vzhledem k našemu po-
jetí náboženství. Přiblížíme si tedy nejen jména božstev a jejich podobu a atributy, ale 
dotkneme se i řady dochovaných mýtů o nich a navštívíme místa jejich kultu a sezná-
míme se s předměty, které s kultovními aktivitami souvisely.

Osnova přednášek:
— Jak (pokud možno) správně chápat kulty antického světa
— Božstva antických Řeků a jejich kulty I
— Božstva antických Řeků a jejich kulty II
— Etruskové a jejich svět plný bohů
— Cultus deorum starých Římanů I
— Cultus deorum starých Římanů II
— Thrákové a jejich představy o bozích
— Bohové pouště Nabatejců
— Božstva Keltů, Germánů a dalších

Přednášejí� cí� :
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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ZEMĚ A LIDÉ II: STŘEDNÍ EVROPA  
V DĚJINÁCH — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav světových dějin FF UK (PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 roky/2 semestry (2. ročník v akademickém roce 2019/2020)

Anotace:
Přednáškový cyklus je zaměřen na významné události spojené s dějinami zemí Střední 
Evropy od raného středověku, přes novověké období až do 20. století. Zahrnuje tedy 
výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického, ekonomického, geo-
politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby po-
kryly vybrané významné události z dějin zemí, které se historicky a geograficky řadí 
ke Střední Evropě.

Osnova přednášek:
— Kam zmizela Velká Morava?
— Ekonomické vztahy u vzniku středoevropského státu
— Otonská střední Evropa v 10. století
— Vzestup a pád štaufského rodu
— Literární kultura na panovnických a šlechtických dvorech:  

Příklad německých, rakouských a českých zemí
— Habsbursko-lucemburské vztahy ve 14. století
— Konec německé monarchie 
— Maďarsko — tak trochu „jiná“ středoevropská země
— Budování Střední Evropy — Průplav Dunaj–Odra–Labe 1901–2001

Přednášejí� cí� :
Mgr. Jakub Izdný; PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.;
Mgr. Anna Košátková; doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.;
Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.; Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku v ak. roce 2019/2020.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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