
Katalog 
vzdělávacích programů

pro akademický rok 
2021/2022

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy | Univerzita třetího věku



Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Centrum dalšího vzdělávání

Univerzita třetího věku

Katalog vzdělávacích programů pro akademický rok 2021/2022





OBSAH

Úvod / 5

Jednosemestrální přednášky a semináře konané pouze v zimním semestru / 7
I správně zvolená cesta může být cílem (NOVINKA) / 8
Jak poslouchat vážnou hudbu I / 9
Kapitoly z italských dějin (NOVINKA) / 10
Když si hraji, tak se nezlobím — seminář / 11
Kolektivní identity v proměnách času (NOVINKA) / 12
Konverzační jazykový kurz — Francouzština / 13
Konverzační jazykový kurz — Ruština / 14
Moc staří na učení? Specifika učení se ve třetím věku (OPAKOVÁNÍ) / 15
Myšlenkový svět staré Číny a jeho moderní proměny (NOVINKA) / 16
Poklady českého výtvarného umění — 1. ročník / 17
Praktická cvičení z novověké paleografie pro pokročilé IX / 19
Psychologie pro život  — 2. ročník / 20
Řecké umění a „barbaři“ — 2. ročník / 22
Trénování kognitivních procesů (také paměti) — 1. skupina — seminář / 23
Velká díla antického světa III — 2. ročník / 24
Vybrané kapitoly ze světových dějin I: Dějiny Ruska za vlády rodu  

Romanovců (1613–1917) — 2. ročník / 25
Východní Evropa po roce 1991 (OPAKOVÁNÍ) / 26
Výchova a hodnoty (NOVINKA) / 27
Vzdělanost a duchovní kultura starého Egypta. Příběhy egyptské archeologie — 

2. ročník / 28
Zajímavosti z psychologie pro pokročilé — 7. ročník — seminář / 29

Vícesemestrální kurzy — probíhající v zimním i letním semestru / 31
Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO I a II / 32
Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu I a II (NOVINKA) / 34
Kniha v proměnách času I a II (NOVINKA) / 36
Kondiční cvičení pro seniory I a II (1. — 4. skupina) / 38
Konverzační jazykový kurz Angličtina I a II (1. a 2. skupina) / 39
Kurz českého znakového jazyka pro pokročilé I a II / 40
Kurz českého znakového jazyka pro začátečníky I a II / 42
Praga caput regni — kapitoly z dějin hlavního města II a III (prezenční) / 44
Praga caput regni — kapitoly z dějin hlavního města II a III (distanční) / 46
Slovo je lék i zbraň I a II (NOVINKA) / 48
Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové I a II (NOVINKA) / 50
Vybrané kapitoly ze života a díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů I a II 

(NOVINKA) / 52



Jednosemestrální přednášky a semináře konané pouze v letním semestru / 55
Divadlo ve stínu: žánry, hnutí a jevy na okraji (NOVINKA) / 56
Charakteristiky známých osobností — seminář / 57
Jazykový kurz Latina pro mírně pokročilé / 58
Jsem senior a co má být — seminář / 60
Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu (NOVINKA) / 62
Konverzační jazykový kurz Němčina / 63
Konverzační jazykový kurz Španělština / 65
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku / 66
Polozapomenuté události světových dějin? — 2. ročník (prezenční) / 67
Polozapomenuté události světových dějin? — 2. ročník (distanční) / 68
Praktická cvičení z paleografie a historické chronologie pro genealogy  

a regionální historiky — začátečníci / 69
Psychologie pro život — 1. ročník (OPAKOVÁNÍ) / 70
Rukopisná kniha v proměnách staletí I (NOVINKA) / 71
Řečové aspekty mezilidské komunikace / 72
Slavná místa antického světa — 1. ročník (NOVINKA) / 73
Spisovná norma v současné češtině / 74
Strach, víra a naděje: obraz Židů ve filmu (NOVINKA) / 75
Trénování kognitivních procesů (také paměti) — 2. skupina — seminář / 77



5

ÚVOD

Milé posluchačky, milí posluchači,

mám tu čest a radost současně se s Vámi podělit o informaci, že s novým rokem 2021 
jsme pro Vás připravili katalog vzdělávacích programů v rámci naší Univerzity třetího 
věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V loňském jsem se těšil, že Vás budu 
moci přivítat i jako posluchačky či posluchače na naší Alma mater, na starobylé fakultě 
svobodných umění Karlova učení, kterou absolvovali významní vědci, umělci a přední 
představitelé našeho společenského života, bohužel okolnosti nám nepřály a nestalo se 
tak. Budu proto doufat, že s novým akademickým rokem 2021/2022 se vše změní a mé 
přání se rázem promění ve skutečnost. 

Již tradičně katalog vzdělávacích programů pro nadcházející akademický rok nabízí 
řadu zbrusu nově připravených seminářů a specializovaných přednášek z rozmanitých 
vědních disciplín, z nichž si jistě všichni vyberete to, co budete považovat za „šálek Vaší 
kávy“. Nebojte se i vykročit do neznáma a odkrýt taje a krásy vědních oborů, které jste 
dosud nepoznali, neboť jak se říká — audacem fortuna iuvat (odvážnému štěstí přeje). 

Ačkoli edukace seniorů v univerzitním prostředí představuje v posledních letech 
zajímavou a nezřídka inovativní formu vzdělávání, s níž se pojí nemalé výzvy, není po-
chyb o tom, že loňský akademický rok 2020/2021 přinesl řadu nového, co se především 
formátu výuky týče. Mnozí z Vás jste se v souvislosti s přechodem na distanční, hybrid-
ní, synchronní či asynchronní on-line výuku museli pod tlakem okolností mnoho nové-
ho naučit či dokonce si osvojit nové dovednosti a kompetence nezbytné pro fungování 
v dnešním digitálním světě. Je třeba ale vzít v potaz, že i pro Vaše vyučující se jednalo 
o novou a v řadě případů o nelehkou situaci, kterou se podařilo úspěšně překonat díky 
vzájemné toleranci, respektu, selskému rozumu a v neposlední řadě lidskému pocho-
pení a porozumění. Za to nám všem patří nemalý dík.

Pandemie onemocnění COVID-19 s sebou tak přinesla nejen nemalé změny a vý-
zvy, ale i přirozené obavy o zdravotní a finanční stránku života a s nimi spojená častá 
omezení. Někteří z Vás již možná nostalgicky vzpomínají na v mnoha ohledech bezsta-
rostný a svobodomyslný rok 2019, který znamenal pomyslný vrchol této dekády v řadě 
oblastí našeho života; jiní pro změnu s obavami hledí do budoucnosti, jež snad bude ča-
sem spojená s nadějí v úspěšné překonání pandemie. Přese všechno se proto setkáváme 
s častými zmínkami o krizi, nezřídka doprovázené slovy o bojích v první linii s nevidi-
telným nepřítelem. Je tak zcela přirozené, že Vás v této souvislosti v nemalé míře „pře-
padají“ přímé či nepřímo sdílené reminiscence na omezení, útrapy či pouhý nedostatek 
čehokoli spojený s těžkými životními událostmi a léty, které jste Vy či Vaši blízcí zažili. 

Pokud jsme se dosud potýkali s výzvami a omezeními v rovině našich kurzů Uni-
verzity třetího věku, je třeba neopomenout zmínit i méně známé, byť neblahé, sociální 
aspekty a dopady, které pandemii provází. Tak jako pro žáky a studenty nepředstavují 
školská zařízení jen instituce a priori určené ke vzdělávání, tak i naši posluchači Uni-
verzity třetího věku obdobně nepohlíží na vysokoškolské prostředí. Nepochybuji o tom, 
že vzdělávací aktivity v kurzech mají pro Vás hluboký a neocenitelný smysl, jsem však 
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pevně přesvědčen, že mnoho z Vás na ně pohlíží i v osobní rovině. Tak jako pro žáky 
a studenty znamená „škola“ místo pro navázání, nezřídka celoživotních, kamarádství, 
partnerství, ba i prvních lásek, tak i pro Vás představují naše kurzy místa setkávání 
a upevňování stávajících či nacházení nových přátelství a v neposlední řadě i společen-
ské prostředí, kde nejste během podzimu života sami.

Přeji Vám, abyste si z katalogu zvolili přednášky a semináře, které zaujmou a obohatí 
Váš současný život a věřme, že společnou zodpovědností a snahou, ať na to máme ja-
kýkoli názor, překonáme toto krizové období a že budeme brzy moci strávit „podzim 
života“ aktivně (nikoli jen online u monitoru) na naší Alma mater.

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



7

JEDNOSEMESTRÁLNÍ PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE 
KONANÉ POUZE V ZIMNÍM SEMESTRU

Název programu Katedra/ústav FF UK

I správně zvolená cesta může být cílem (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Jak poslouchat vážnou hudbu I Centrum dalšího vzdělávání

Kapitoly z italských dějin (NOVINKA) Ústav románských studií

Když si hraji, tak se nezlobím — seminář Centrum dalšího vzdělávání

Kolektivní identity v proměnách času Ústav etnologie

Konverzační jazykový kurz — Francouzština Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Ruština Jazykové centrum

Moc staří na učení? Specifika učení se  
ve třetím věku. 

Katedra andragogiky a personálního řízení

Myšlenkový svět staré Číny a jeho moderní 
proměny (NOVINKA)

Centrum dalšího vzdělávání

Poklady českého výtvarného umění — 1. ročník Ústav pro dějiny umění

Praktická cvičení z novověké paleografie 
pro pokročilé IX

Katedra pomocných věd historických  
a archivního studia

Psychologie pro život — 2. ročník Katedra psychologie

Řecké umění a „barbaři“ — 2. ročník Ústav pro klasickou archeologii

Trénování kognitivních procesů (také paměti) — 
1. skupina

Centrum dalšího vzdělávání

Velká díla antického světa III — 2. ročník Ústav řeckých a latinských studií

Vybrané kapitoly ze světových dějin I: Dějiny Ruska 
za vlády rodu Romanovců (1613–1917) — 
2. ročník

Ústav světových dějin

Východní Evropa po roce 1991 Ústav východoevropských studií

Výchova a hodnoty (OPAKOVÁNÍ) Katedra pedagogiky

Vzdělanost a duchovní kultura starého Egypta. 
Příběhy egyptské archeologie — 2. ročník

Český egyptologický ústav

Zajímavosti z psychologie pro pokročilé — 
7. ročník — seminář

Centrum dalšího vzdělávání
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I SPRÁVNĚ ZVOLENÁ CESTA MŮŽE BÝT CÍLEM

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (Mgr. Vladimíra Kalfusová)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Cílem vzdělávacího programu je ukázat, jak je zdraví křehké a nenahraditelné. Na zá-
kladě získaných poznatků a informací plní kurz pozvánku k ulehčení života seniorů po 
stránce fyzické i duševní. Je nutné si uvědomit, že stres, negativní emoce, plynoucí čas-
to ze sdělovacích prostředků, včetně náročnosti současného překotného světa, kladou 
zvýšené nároky na fyzickou i psychickou odolnost.

Osnova přednášek:
1. Obecný přehled nepojistitelných sociálních dávek se zaměřením především 

na tíživou situaci seniorů 
2. Poruchy sluchu a možnosti jejich rehabilitace 
3. Imunologie člověka 
4. Soudní a mimosoudní ochrana práv 
5. Špatná postura má vliv na celkový stav organismu 
6. Nejčastější revmatologická onemocnění, pokroky v diagnostice a léčbě 
7. Jak se může senior dostat do dluhové pasti
8. Nežádoucí účinky léčiv ve vazbě na příbalové letáky 
9. Syndrom karpálního tunelu 

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Petr Beck, ředitel odboru, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
doc. MUDr. Jan Bouček, klinika ORL a chirurgie hlavy, FN MOTOL 
prof. RNDr. Jan Krejsek, Ph.D. přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie 
FN HK 
prof. doc. JUDr. Alena Macková, Ph D., Právnická fakulta UK 
MUDr. Jiří Nedělka, Rehabilitační centrum Řepy, Praha 
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D., Neurologická klinika dospělých, 2. LF a FN Motol
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu, Praha 
prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Vysoká škola ekonomická, Praha
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, Praha
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Praha 
MUDr. Jan Zlatohlavý, Medical Center Kladno 

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Hudbu lze poslouchat různě. Někdo při Mozartovi zavře oči a kochá se představou pa-
soucích se oveček, jiný hudbu analyzuje s partiturou v ruce. Na přednáškách se budeme 
pokoušet o takzvaný poslech tvořivý, kdy vycházíme hudbě aktivně vstříc, používáme 
své posluchačské zkušenosti a také nějaké nově nabyté vědomosti k tomu, aby náš záži-
tek byl co nejhlubší. Někdy nám pomůže úvod do hudebních forem, jindy znalost okol-
ností, za jakých to či ono dílo vzniklo. Povíme si, k čemu jsou hudbě pravidla, i proč je 
důležité je porušovat. 

Osnova přednášek:
1. Druhy poslechu, percepční modely, emoce a analýza
2. Z čeho je hudba vystavěna — melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva
3. Hudba expoziční a evoluční. Témata, gradace, kontrasty a hudební vakuum
4. Homofonie a polyfonie
5. Hudební formy polyfonní
6. Fuga 
7. Ostinato a ciacconna
8. Sonátová forma
9. Prodleva a poslechový test

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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KAPITOLY Z ITALSKÝCH DĚJIN

Odborný garant: Ústav románských studií FF UK (ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Přednášky se zaměří na vybrané jednotlivé úseky týkající se dějin Apeninského polo-
ostrova, a to v širokém časovém úseku od antiky až po 20. století. Zaměříme se na vy-
brané aspekty, charakteristické pro vývoj této oblasti rozdělené mnoho století i let na 
různé politické útvary.

Osnova přednášek:
1. Antická Itálie
2. Itálie na počátku středověku
3. Císařové, papežové a městské komuny
4. Dante a jeho doba
5. Počátky italské renesance
6. Florencie a rod Medici
7. Království obojí Sicílie
8. Risorgimento
9. Itálie v první polovině 20. století

Přednášejí� cí� : 
ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.
PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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KDYŽ SI HRAJI, TAK SE NEZLOBÍM — SEMINÁŘ

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

Anotace: 
V dnešní uspěchané, a pro seniory náročné době, je docela obtížné se uvolnit a „hodit 
starosti za hlavu“, je prospěšné vytvořit „ostrov uvolnění a zapomnění“. Cílem seminá-
ře je vytvořit pohodu a dobrou mysl i náladu, upevňovat sebevědomí seniorů tak, aby 
dokázali lépe čelit nástrahám okolního světa. Seminář je inspirací pro prevenci one-
mocnění nebo zranění. Je zaměřen na aktivity, ve kterých mohou senioři pokračovat 
i doma. Pravidelným cvičením pak podpoří pohodu v seniorském věku.

Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní�  zapojení�  poslucha-
čů do práce na jednotlivých tématech.

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Osnova přednášek:
Relaxace, hry zaměřené na sociální vztahy, na vzájemné porozumění, pohotovost, 
odbourávání napětí a vytváření vnitřního klidu.

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

Doporučená literatura:
Ian Stuart-Hamilton: Psychologie stárnutí, Portál, Praha, 1999
Hátlová Běla: Psychologie seniorského věku, Univ. J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, 2010
Beáta Balogová: Seniori v spektre súčasného světa, Akcent Print, 2009 
Martin Gabo: Velká kniha her, Agentura Rubico s.r.o.
Fabiene Berg: Trénink psychické odolnosti, Portál, 2017
Chinmoy Sri: Velká kniha meditačních cvičení, Madal Bal
Karel Nešpor: Jde to i s úsměvem, Portál, 2019
Lenka Šnajdrová: Psychoterapie našich babiček, Portál, 2018

Beletrie:
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Panteon, 2012
Judy Leich: Ještě to nebalím, vzkazuje babička, Portál, 2018

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KOLEKTIVNÍ IDENTITY V PROMĚNÁCH ČASU

Odborný garant: Ústav etnologie FF UK (doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace:
Člověk je podle starých Řeků zoón polítikon, tedy tvor společenský. Aby ale mohly lidské 
společnosti dobře fungovat, potřebují určité kulturní pojivo, které je drží pohromadě — 
tedy společně sdílenou kolektivní identitu. Ta může mít různé podoby — od národního 
vědomí k lokálpatriotismu, od příbuzenství k etnické identitě, od vědomí příslušnosti 
k určitému náboženství k profesní identitě pracovníků v určitém výrobním odvětví. 
Jednosemestrální kurz představí pestrou škálu pohledů na to, jakými způsoby se lidé 
u nás i ve světě identifikují nebo identifikovali s určitými společenskými celky, a to za 
pomoci přístupů moderních etnologických věd — etnologie, sociokulturní antropologie 
a folkloristických studií.

Osnova přednášek: 
1. Vytváření moderního českého národa v 19. století za pomoci folkloru a lidové 

kultury 
2. Vojvodovo — od náboženských blouznivců ke krajanům. Transformace 

kolektivních identit obyvatel české obce v Bulharsku (1781–1950) 
3. Paměť a identita bývalých obyvatel dělnických kolonií na Ostravsku a Plzeňsku 
4. Romové: mezi rodinou a národem (Příbuzenství versus etnicita) 
5. Slovenská národní identifikace v antropologické perspektivě 
6. Nacionalismus na Balkáně: vztah národnosti a náboženství 
7. Konstrukce kolektivní identity v antropologii turismu 
8. Brexit, skotský nacionalismus a regionální separatismus (případ Shetlandských 

ostrovů) 
9. My vs. oni: Kolektivní identita v moderních konspiračních teoriích

Přednášejí� cí� :
Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla 
a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumí větám a často používa-
ným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, 
nákupy, bydlení, zaměstnání). Dokáží 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 jednodu-
chou formou. Max. počet účastníků kurzu je 26 osob.

Anotace:
Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů 
(na samostatný ústní projev, vedení dialogu, porozumění psanému nebo vyslechnuté-
mu textu), příp. psaní vybraných typů textů s konkrétním cílem osvojování, resp. opa-
kování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbyt-
ných pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Podnětem k diskusi budou různé 
typy dokumentů (psané texty, video, audio). Kurz se obsahově věnuje všeobecným 
tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, 
kultura, média, historie, společenské problémy současnosti apod.).

Osnova přednášek:
1. Présentations
2.–3. Morceaux choisis de l’histoire de France
4.–5. Les vagues migratoires en France
6.–7. La culture du livre 
8.–9. La Francophonie et la francophonie

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Vojtěch Šarše

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Předpokladem pro vstup do kurzu je znalost jazyka na úrovni B1/B2, umožňují� cí�  
komunikaci v běžných situací� ch.

Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

Anotace: 
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů 
(porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (monolog 
i dialog), případně i projev písemný). Cílem kurzu je prohloubit znalosti a komunikační 
dovednosti účastníků, seznámit je s reáliemi a vzorci chování typickými pro ruskoja-
zyčné prostředí. Široce definovaná témata budou modifikována podle konkrétních po-
třeb, zájmů a preferencí zúčastněných. 

Osnova přednášek:
1. Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек. Что мы (вс)помним? 
2. Мир, в котором мы живём; российское общество глазами иностранцев.
3. Мир, в котором мы живём; российское общество глазами иностранцев.
4. Наука — прогресс или угроза?
5. Какие они — русские? — стереотипы и действительность.
6. Путешествуем по России. Неизвестная Россия. 
7. Весь мир — театр. Современный русский театр и кинематограф.
8. Весь мир — театр. Современный русский театр и кинематограф.
9. Современная русская литература: новый «золотой век»?

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Mgr. Kateryna Zubkovska

Forma ukončení� :
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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MOC STAŘÍ NA UČENÍ?  
SPECIFIKA UČENÍ SE VE TŘETÍM VĚKU

Odborný garant: Katedra andragogiky a personálního řízení 
  (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace:
Cílem kurzu je seznámení se sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými 
souvislostmi stárnutí české populace. Analyzována bude problematika stereotypizace 
starších dospělých, možností úspěšné přípravy na stáří nebo tzv. „stříbrné ekonomi-
ky“. Zvláštní pozornost bude věnována specifikům docility (vzdělavatelnosti) ve třetím 
věku, především pak možnostem a bariérám vzdělávání a učení (se) seniorů. Absolvo-
vání kurzu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění všem relevantním kontex-
tům stárnoucí společnosti a v neposlední řadě umožnit účastníkům zkvalitnit proces 
vlastního učení se.

Osnova přednášek:
1. Stárnutí a stáří v optice vědy
2. Stárnutí obyvatel České republiky — příčiny a prognózy důsledků
3. Postavení seniorů a starších dospělých v současné společnosti, stříbrná ekonomika
4. Možnosti a bariéry vzdělávání ve třetím věku
5. Fyzické a psychické stárnutí a jeho vliv na vzdělavatelnost starších dospělých
6. Stárnutí mozku, paměť
7. Fáze procesu učení: osvojování a upevňování
8. Zásady efektivního učení se ve třetím věku
9. Nabídka vzdělávacích a volnočasových aktivit pro seniory v České republice

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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MYŠLENKOVÝ SVĚT STARÉ ČÍNY  
A JEHO MODERNÍ PROMĚNY

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Ľubica Obuchová)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Kurz se zaměřuje na náboženství a kulturu tzv. „čínského světa“/konfuciánského okru-
hu, tj. Dálného východu a asijsko-pacifické oblasti. Důraz je kladen na původní nábo-
ženské a kulturní představy, které dodnes ovlivňují duchovní život celé východní a ji-
hovýchodní Asie. Kromě toho, že přibližuje původní myšlenkové směry východoasijské 
oblasti (nejstarší náboženství, konfuciánství, taoismus), soustřeďuje se rovněž na některé 
převzaté náboženské představy a problémy s jejich „domestikací“ (proměny původního 
indického buddhismu a předněvýchodního islámu).

Klasická čínská kultura a vzdělanost ovlivnily též okolní národy, v přednáškách pro-
to nebudou opomenuty ani korejské, japonské či vietnamské variace některých čín-
ských tradic. Kurz má posluchačům pomoci orientovat se v bohaté kultuře východní 
Asie nejen z pohledu náboženského a filozofického, ale též z hlediska etnolingvistic-
kého a sociálněpolitického. Soustředí se především na ty prvky, které jsou celé oblasti 
společné a charakterizují sociální adaptaci východoasijských migrantů u nás a ve světě.

Osnova přednášek:
1. Prehistorické náboženské představy a kult předků
2. Šamanismus a jeho lokální variace
3. Konfuciánství — cesta vzdělanců
4. Historický úspěch konfuciánství a moderní doba 
5. Taoismus — cesta klidu
6. Proměny buddhismu ve východní Asii
7. Tři učení jedno jsou — novodobé variace na tradiční téma
8. Islám v Číně a na Dálném východě
9. Kybersekty reformní éry — 80. léta 20. století

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Ľubica Obuchová

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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POKLADY ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ — 
1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav pro dějiny umění FF UK (Ing. Petr Macek, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2022/2023)
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Umění na území Čech, Moravy a Slezska vždy bylo integrální součástí evropského pro-
storu. Pro pochopení všech podstatných souvislostí — vzájemného ovlivňování i vy-
mezování — je nutné sledovat základní trendy a umělecké směry, které určovaly cha-
rakteristické projevy i proměny v chápání umělecké tvorby. Mimo určujících oblastí, 
jakou je Itálie a pro nás později i Rakousko, je třeba uvést některá fakta spojená zejména 
s Francií, dále pak Anglií, či Německem. I když se tvorba na území historických Čech 
rozvíjela v kontextu evropského umění, reagovala současně na vnější podněty mnohdy 
osobitě. V několika etapách dokonce stála v popředí dobových uměleckých snah. Výbě-
rové přednášky věnované architektuře, sochařství i malířství se zaměří na obecnější 
charakteristiku tvorby v kulturně historickém kontextu a její podstatné rysy. Hlavní 
pozornost bude věnována nejvýraznějším úsekům z dějin umění, ze kterých je nutno 
zmínit především umění gotické, barokní a v neposlední řadě i výtvarné snažení po-
čátku 20. století. 

Osnova přednášek: 
1. Iluminované rukopisy
2. Česká gotická nástěnná malba 14. století
3. Středověké sochařství
4. Česká renesance
5. Barokní architektura v Čechách
6. Pozdní baroko a klasicismus
7. Umění 19. století
8. Česká secese
9. Památková péče a stavebně historický průzkum

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje: 
Doporučujeme vybrat a popsat konkrétní umělecké dílo blízké zpracovateli. Po shro-
máždění relevantní literatury jej 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 kultury a historie. Další oblastí je památková péče. 
Zde je možné zamýšlet se nad přístupem k významným památkám, případně zhodnotit 
realizované památkové akce. Autor se může zamýšlet i nad obecnějším vztahem k his-
torickému dědictví a jeho ochraně.
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Přednášejí� cí� :
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.; PhDr. Jana Hana Hlaváčková; 
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.; PhDr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D.; 
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.; Ing. Petr Macek, Ph.D.; prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.; 
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

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

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z NOVOVĚKÉ PALEOGRAFIE 
PRO POKROČILÉ IX

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

Určeno výhradně jako pokračují� cí�  seminář pro absolventy předcházejí� cí� ch 
seminářů (I–VIII). 

Max. počet účastní� ků je stanoven na 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� : 
Bez ukončení.

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

Odborný garant: Katedra psychologie FF UK (Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu v akademickém roce 2020/2021.

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:
1. Psychologie štěstí v seniorském věku
2. Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
3. Lež v mezilidských vztazích
4. Psychologie spotřebního chování
5. Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
6. Prarodiče a vnoučata
7. Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
8. Lidská sexualita
9. Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní�  témata: 
10. Psychoneuroimunologie
11. Neuropsychologie
12. Možnosti podpory vývoje dětí
13. 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; PhDr. Ing. Martin Pospíchal; 
PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.; doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.; 
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. DrSc.; Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.
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Forma ukončení� : 
K úspěšnému ukončení kurzu je třeba (kromě splnění povinností 1. ročníku) nejméně 
50% účast na přednáškách 2. ročníku a úspěšně zvládnutý závěrečný písemný test.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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ŘECKÉ UMĚNÍ A „BARBAŘI“ — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav pro klasickou archeologii FF UK (Dr. Marek Verčík)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky 
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu v akademickém roce 2020/2021.

Anotace:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými kapitolami antického umění, a to 
z pohledu interakce starověkých Řeků a Římanů s okolními kulturami. Vztah antic-
kých kultur s tzv. „barbary“ byl plný protikladů: na jedné straně zosobňovali existenční 
nebezpečí, na straně druhé pak bohatý zdroj inspirace. Tento antagonismus je nejlépe 
zachycený v uměleckých památkách antického Řecka a Římské říše, které nám takto 
umožňují sledovat jednotlivé kroky v pestrém vývoji vztahů obou stran. V rámci před-
nášek budou na příkladech vybraných témat představeny hlavní umělecké památky 
antického Řecka (1. ročník) a Říma (2. ročník). Výběr se bude snažit na zajímavých 
příkladech poukázat na otázky, jako jsou interakce, integrace cizích představ a idejí, či 
synkretismus anebo propaganda — a na základě toho zpřístupnit veřejnosti aktuální 
výsledky archeologického bádání o antickém světě.

Osnova přednášek: 
1. Antické středomoří a okolní svět od helénismu po konec antiky
2. Řecko-skytské umění
3. Antický svět a Indie
4. Řecko-thrácké umění
5. Pergamon a Galové
6. Římské umění a barbaři
7. Hranice římské a barbarské kultury — Bratislavská brána (Porta Hungarica)
8. Germánské elity na středním Dunaji
9. Ravenna, ostrogótské království za Theodorika

Přednášejí� cí� : 
Dr. Marek Verčík; Mgr. Petra Mrvová, M.A.; Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Mgr. Lenka Vacinová, Ph.D.; doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.; Mgr. Juraj Kucharík
Mgr. Helena Tůmová, Ph.D.; Mgr. Jakub Havlík, M.A.

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

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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TRÉNOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ  
(TAKÉ PAMĚTI) — 1. SKUPINA — SEMINÁŘ

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

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Anotace: 
Otázkou kognitivních procesů se dnes zabývá mnoho vědeckých disciplín, mezi nimiž 
má nezastupitelné místo psychologie. Poznatky o tom, jak lidé percipují svět kolem 
sebe, jak si lidé zapamatovávají události a informace, mají význam nejen v období pří-
pravy na život. Dobré fungování poznávacích procesů se stává kardinální otázkou ve 
třetí třetině života.

Cílem kurzu je rozvíjení jedné z podmínek aktivního a plodného života seniorů. 
Podporuje duševní pohodu, udržení pracovní schopnosti, posiluje nezávislost. Může 
přispět ke snížení marginalizace, osamění, generační intolerance a zlepšení příležitos-
tí k začlenění do společenského dění. Získané poznatky přispívají k humanizaci, k so-
ciální integraci.

V současnosti je veliký boom cvičení paměti, což je velmi bohulibá činnost. Avšak je 
nutné zdůraznit, že zlepšování paměti nemůže probíhat efektivně bez cvičení ostatních 
kognitivních procesů. Proto záměrem semináře je posilování všech poznávacích cha-
rakteristik osobnosti. Obsahem je cvičení percepce, představivosti, pozornosti, myšlení 
(divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), řeči, krátkodo-
bé, dlouhodobé i imaginativní paměti. Za důležité pokládáme, protože kurz je ohrani-
čený malým počtem hodin, aby posluchači sami pokračovali ve cvičení doma. 

Osnova přednášek:
Obsahem setkání budou relaxace, cvičení senzorických funkcí, cvičení představivosti, 
cvičení myšlení (divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), 
cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti, imaginace, role emocí v paměti. 

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

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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VELKÁ DÍLA ANTICKÉHO SVĚTA III — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav řeckých a latinských studií FF UK
 (doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky 
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu v akademickém roce 2020/2021.

Anotace: 
Přednáškový cyklus se soustředí na díla, která sehrála důležitou, často rozhodující roli 
v dějinách řecké a římské civilizace; tato díla jsou přitom významná nejen pro antic-
kou kulturu, ale mnohdy i později pro kulturu středověkou či renesanční a obecně pro 
evropskou kulturu jako celek. Žánrově se jedná o díla literární, historiografická, dra-
matická, filozofická či naučná, časová škála zahrnuje dobu archaickou v Řecku, římské 
císařství i další staletí letopočtu. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením 
těchto děl v průběhu staletí.

Osnova přednášek:
1. Vergilius, Aeneis 
2. Ovidius, Proměny 
3. Tacitus, Dějiny 
4. Cicero, Filippiky
5. Lucretius, O přírodě 
6. Horatius, Ódy 
7. Seneca, Listy Luciliovi
8. Petronius, Satyrikon 
9. Quintilianus, Základy rétoriky 

Přednášejí� cí� : 
doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.; Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.; PhDr. Jan Kalivoda
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.; doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

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

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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VYBRANÉ KAPITOLY ZE SVĚTOVÝCH DĚJIN I:  
DĚJINY RUSKA ZA VLÁDY RODU ROMANOVCŮ  
(1613–1917) — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav světových dějin FF UK (PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky 
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu v akademickém roce 2020/2021.

Anotace: 
Cyklus přednášek bude zaměřen na historický vývoj carského Ruska, resp. Ruského 
impéria během vlády rodu Romanovců, resp. rodu Romanov-Holstein-Gottorp. Cílem je 
rovněž přiblížit vývoj země i z hlediska méně známých ruských sociálních a kulturních 
dějin 18. a 19. století. I díky nim je možné snadněji pochopit zrod různých myšlenko-
vých hnutí, která posléze v konečném důsledku zapříčinila rozpad Ruského impéria 
v roce 1917.

Osnova přednášek: 
1. Vláda prvních Romanovců. Stabilizace po období smuty 
2. Vznik Ruského impéria. Vláda Petra I. Velikého
3. Potomci Petra I. Vláda Alžběty Petrovny
4. Rusko za osvícenského absolutismu. Vláda Kateřiny II. Veliké
5. Dějiny ruské kultury 18. století
6. Období konzervativní modernizace. Vláda Alexandra I. a Mikuláše I.
7. Éra liberálních reforem. Vláda Alexandra II.
8. Dějiny ruské kultury 19. století
9. Rozpad Ruského impéria. Vláda Mikuláše II.

Přednášejí� cí� : 
Mgr. et Mgr. Anežka Hrebiková

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

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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VÝCHODNÍ EVROPA PO ROCE 1991

Odborný garant: Ústav východoevropských studií FF UK 
 (PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace:
Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s moderní historií východ-
ní Evropy od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 do současnosti. Pozornost bude 
postupně věnována Rusku, republikám jižního Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Gru-
zie) a Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán), 
Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině. V jednotlivých přednáškách se soustředíme jak na 
transformaci politického systému, tak i na proměny společnosti, ekonomické otázky, 
národnostní konflikty, jazykovou situaci a v neposlední řadě na zahraniční politiku, 
především vztahy s Evropskou unií. Kurz uzavřou dvě přednášky věnované nábožen-
ským reáliím a pravoslavné církvi ve východní Evropě. Předmět je koncipován tak, aby 
absolvent získal základní přehled o vývoji postsovětského prostoru posledních několi-
ka desetiletí, lépe porozuměl jeho aktuálním problémům a komplikovaným vztahům 
s okolním světem.

Osnova přednášek:
1. Rusko 90. let 20. století
2. Rusko po roce 2000
3. Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie po roce 1991
4. Střední Asie po roce 1991 
5. Bělorusko a Moldavsko po roce 1991 
6. Ukrajina 90. let 20. století 
7. Ukrajina po roce 2000 
8. Náboženská situace ve východní Evropě
9. Pravoslavná církev ve východní Evropě

Přednášejí� cí� :
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Forma ukončení� : 
Bez ukončení. 

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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VÝCHOVA A HODNOTY

Odborný garant: Katedra pedagogiky FF UK (doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Téma hodnot ve výchově patří k nejdiskutovanějším nejen v soudobé pedagogice. 
Přivést děti a dospívající k hodnotám je jedním z nejdůležitějších úkolů pedagogiky. 
Předpokládáme, že škola by měla nejen o světě „informovat“, ale také jej dítěti struktu-
rovanými způsoby otevírat cestami, jež vedou ke schopnosti oceňovat významné sku-
tečnosti. Pedagogika jako teorie výchovy je nástrojem k tomu, aby dítě určité hodnoty 
ve světě vyznávalo, rozumělo jim, a v dospělosti je hájilo a zastávalo se jich.

Po celou dobu trvání dějin výchovy a institucionalizovaného vzdělávání se vedou 
spory o to, které hodnoty jsou nejdůležitější a měly by se stát „kanonizovaným“ obsa-
hem edukace. Spor je i to, které hodnoty patří do intimní sféry individuálního života, 
protože se otevírají v bezprostřední zkušenosti. Kurz Výchova a hodnoty se zaměřuje na 
různé podoby tzv. hodnotové výchovy a snaží se upozornit na hodnoty, které lze v dneš-
ním světě považovat za pedagogicky významné. Součástí přednášek jsou i reflexe poj-
mových struktur, v nichž lze hodnoty tématizovat, jakož i ideových směrů, ve kterých 
mohou být hodnoty rozvíjeny. 

Osnova přednášek:
1. Hodnoty a jejich povaha — k východiskům myšlení a hodnotové výchově
2. Hledání nových hodnot na počátku 20. století — a jak to dopadlo
3. Vybrané koncepce a výzkumy hodnot
4. Mizení hodnot ve vzdělávání jako důsledek vzdělávací politiky?
5. Škola jako muzeum lidských ctností
6. Hodnota rozmanitosti: jak ji ve výchově podpořit?
7. Systémy tzv. „výchovy charakteru“ (character education)
8. Hodnoty na cestě životem
9. Závěrečné setkání s diskusí

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.; PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.;
doc. PhDr. Jaroslav Koťa; doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.;
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.; PhDr. Daniela Sedláčková;
Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.; prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VZDĚLANOST A DUCHOVNÍ KULTURA  
STARÉHO EGYPTA. PŘÍBĚHY EGYPTSKÉ 
ARCHEOLOGIE — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Český egyptologický ústav FF UK
 (Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky 
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu v akademickém roce 2020/2021.

Anotace: 
Přednáškový cyklus navazuje na cyklus prvního ročníku, který představil všechny 
hlavní aspekty vzdělanosti a duchovní kultury ve starém Egyptě. Jednotlivé přednášky 
představují detailnější případové studie k tématům představeným v rámci 1. ročníku 
a výrazně prohlubují dříve získané znalosti.

Osnova přednášek:
1. Epistolografie: dopisy starých Egypťanů
2. Hraniční stély
3. Rituály pro život a pro zásvětí
4. Magické texty
5. Mezinárodní korespondence a smlouvy
6. Státní správa
7. Hvězdné nebe v egyptském náboženství a kultu
8. Člověk od zrození ke smrti a věčnému životu
9. Cizinci a cizina

Přednášejí� cí� :
Lektorský sbor Českého egyptologického ústavu FF UK.

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

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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ZAJÍMAVOSTI Z PSYCHOLOGIE PRO POKROČILÉ — 
7. ROČNÍK — SEMINÁŘ

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

Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Psychologické zají� mavosti 
pro pokročilé“ 1.– 6. roční� k. 

Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní�  zapojení�  
posluchačů do práce na jednotlivých tématech.

Anotace: 
Současní senioři v době svých studií neměli možnost seznamovat se s informacemi 
z psychologie a když, tak to byly informace v simplexní a ideologizované podobě. Psy-
chologie byla v registru nežádoucích disciplín. Podle empirických zkušeností mnozí 
senioři měli zájem o intenzivní studium, ale z různých důvodů (politických či kapacit-
ních) jim studium nebylo umožněno. Takže si tímto seminářem plní ve věku seniora 
své sny. Psychologie se za poslední léta intenzivně rozvíjela a informace, i díky moder-
ním technologiím, se šíří po celém světě. Díky novým disciplínám (např. neuropsycho-
logie, psychofyziologie apod.) se stále více mluví o důležitosti a propojenosti fyzických 
a psychických problémů člověka. Cílem semináře je seznámit seniory nejen s novými 
trendy v psychologii, ale i méně známými tématy.

Osnova přednášek:
1. Charakteristika generací ve 21. století
2. Význam role otce v životě člověka
3. Satirová a rodina
4. Interkulturní rozdíly
5. Multikulturalismus a globalizace
6. Mezigenerační rozdíly
7. Gender a ageismus 
8. Kritické myšlení
9. Smysl a nesmyslnost života, Psychologie a školství 

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

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

Antické památky na seznamu světového dědictví 
UNESCO I a II

Centrum dalšího vzdělávání

Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu 
I a II (NOVINKA) 

Ústav bohemistických studií

Kniha v proměnách času I a II Ústav informačních studií a knihovnictví

Kondiční cvičení pro seniory — teorie a praxe I a II Katedra tělesné výchovy

Konverzační jazykový kurz — Angličtina  
pro seniory I a II (1.a 2. skupina)

Jazykové centrum

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

Kurz českého znakového jazyka  
pro začátečníky I a II

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Praga caput regni — kapitoly z dějin hlavního 
města II a III (prezenční)

Ústav českých dějin

Praga caput regni — kapitoly z dějin hlavního 
města II a III (distanční)

Ústav českých dějin

Slovo je lék i zbraň I a II (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové I a II 
(NOVINKA)

Ústav pro archeologii

Vybrané kapitoly ze života a díla Leoše Janáčka 
a Bohuslava Martinů I a II (NOVINKA)

Ústav hudební vědy
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ANTICKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU  
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO I A II

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (PhDr. Pavel Titz, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Přednáškový cyklus se zaměří na rozsáhlý soubor antických památek, které jsou na se-
znamu světového dědictví UNESCO. Ty budou prezentovány primárně s ohledem na 
jejich geografickou polohu v současných státech (které je spravují), ale též s ohledem 
na někdejší římské provincie. Následně tyto památky budou posluchačům přiblíženy 
z hlediska jejich významu, a to v kontextech někdejšího světa římského i současného.

Osnova přednášek zimní�  semestr:
1. UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
2. Řecko I
3. Řecko II
4. Itálie I
5. Itálie II
6. Západní Evropa
7. Severní Afrika
8. Blízký východ a Malá Asie
9. Analýza a shrnutí

Osnova přednášek letní�  semestr:
10. UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
11. Velká Británie a Francie
12. Španělsko a Portugalsko
13. Německo a Maďarsko
14. Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye
15. Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina
16. Chorvatsko, Albánie, Srbsko, Kypr
17. Turecko a Sýrie, Libanon
18. Izrael, Palestina, Jordánsko

Přednášejí� cí� :
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
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Forma ukončení� :
Závěrečný písemný test ve 2. semestru.

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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ČESKÝ JAZYK A ČESKÁ KULTURA  
VE SVĚTOVÉM KONTEXTU I A II

Odborný garant: Ústav bohemistických studií FF UK (PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Navrhovaný program Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu navazuje na kurz 
Český jazyk světový?, který byl v minulých letech úspěšně realizován. Kurz se bude sna-
žit ukázat místo českého jazyka a české kultury v evropské a světové kultuře. V zimním 
semestru se přednášející soustředí především na český jazyk a jeho místo mezi jazy-
ky Evropské unie i mezi jazyky světovými, zatímco v semestru letním bude pozornost 
věnována české kultuře, vědě i historii a jejich místu v kultuře světové. Zájemci se též 
seznámí s jazykovými ostrovy v zahraničí a s pohledem cizinců na český jazyk a českou 
kulturu. 

Osnova přednášek zimní�  semestr:
1. Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk rodný, 

cizí a druhý
2. Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, 

komunikace s cizincem
3. Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště 

v zahraničí
4. Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích
5. Kontrastivní pohled na češtinu a cizí jazyky
6. Gramatika ve výuce češtiny pro cizince; problémy lingyodidaktické
7. Slovní zásoba ve výuce češtiny pro cizince; co jsou české reálie
8. Významní Češi v cizině
9. Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí

Osnova přednášek letní�  semestr:
10. Česká věda v evropském a světovém kontextu
11. Česká literatura v evropském kontextu
12. Obraz Prahy v zahraniční literatuře
13. České dějiny očima cizinců
14. Česká architektura v evropském a světovém kontextu
15. České výtvarné umění v evropském a světovém kontextu
16. Je česká hudba světová?
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17. České divadlo a film v evropském a světovém kontextu
18. Je česká kultura světová?

Přednášejí� cí� :
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
PhDr. Tomáš Vučka
Mgr. Jana Dolenská

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

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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KNIHA V PROMĚNÁCH ČASU I A II

Odborný garant: Ústav informačních studií a knihovnictví 
 (doc. PhDr. Petr Voit, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Dvousemestrální kurz nazvaný „Kniha v proměnách času“ slouží jak amatérskému, 
tak mírně pokročilému publiku v orientaci po dějinách knihy i oborech lidské činnosti, 
které s knihou souvisejí. Přitažlivým specifikem kurzu není jen široké časové hledisko 
od středověku (resp. s retrospektivami od antiky) až po 20. století, ale především roz-
manitost pohledu: sledovány budou formální náležitosti knihy, distribuce, budování 
knihoven, recepce knihy v různých sociálních a kulturních prostředích a konečně me-
chanismy ovlivňující život knihy (cenzura). Všechny přednášky budou doprovázeny 
bohatou obrazovou prezentací.

Osnova přednášek:
I. U� vod: Kniha jako komunikační�  médium a jako artefakt
II. Rukopisná kniha

1. Středověká rukopisná kniha — vznik, podoba a funkce
2. Rukopisná knižní kultura evropského středověku I
3. Rukopisná knižní kultura evropského středověku II
4. Rukopisná knižní kultura v českých zemích ve středověku a v raném novověku

III. Knihtisk jako technologie
1. Knihtisk a tiskové techniky
2. Výroba papíru a jeho druhy
3. Ilustrace a grafické technologie
4. Knižní vazba a výzdobné koncepty

IV. Knihovny v raném novověku
1. Knihovna moravského kardinála Františka z Dietrichsteina
2. Švédská knižní kořist z Pražského hradu (1648)
3. Církevní knihovny v Olomouci v 16. a 17. století
4. Osudy knižní kořisti z českých zemí ve Švédsku

V. Knižní�  kultura 20. století�
1. Kniha jako zboží: vývoj novodobého českého nakladatelského podnikání, 

vydavatelských strategií a knižních trhů v první polovině 20. století
2. Kniha jako propaganda: centralizační úsilí totalitních režimů; konfiskace, 

znárodnění a cenzura 
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3. Kniha jako alternativa: co jsou dějiny samizdatu?
4. Knihy a jejich lidé: čtenáři a čtení, historické a současné kontexty gramotnosti

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

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

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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KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY I A II  
(1. AŽ 4. SKUPINA, ANOTACE PLATÍ  
PRO VŠECHNY SKUPINY)

Odborný garant: Katedra tělesné výchovy FF UK (Mgr. Zdeňka Hrazdírová)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: pouze prezenční

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

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

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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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ — ANGLIČTINA I A II

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Anotace:
Kurz je určen uchazečům s pokročilejší znalostí anglického jazyka. Zaměřuje se na rozvoj 
produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému nebo 
vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog, diskuse) s cílem zopako-
vat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování 
kurzu schopen komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích i vyjádřit své myš-
lenky a názory o složitějších problémech. Témata jsou rozvržena vždy do dvou lekcí kurzu 
a jsou vybrána tak, že se vztahují jak k osobnímu životu, tak ke kulturním a společenským 
událostem v současnosti. Ke každému tématu je připraven studijní materiál rozvíjející 
všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech s porozuměním, čtení, psaní, mluvení) a ob-
sahující specifickou slovní zásobu a cvičení zaměřená na vybrané gramatické struktury. 
Tyto pracovní listy používají posluchači a posluchačky ve dvou po sobě jdoucích lekcích. 
Max. počet účastníků kurzu je 26 osob..

Osnova přednášek:
1. Introduction
2.–3. Brexit — pros and cons
4.–5. Sustainable development goals
6.–7. European Union is on the decline?
8.–9. The world pandemic — what is next?
10.–11. Turism now — new choices and trends
12.–13. 21th century literature in English vs the past themes and genres
14.–15. New trends in the English language (new idioms, portmanteau,  

online lingo, Newspeak)
16.–17. How to stay sane in body and mind under stresful conditions
18. Revison + final quiz

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková; Terezie Límanová, M.A.

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

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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KURZ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA I A II —  
PRO POKROČILÉ

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

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Max. počet posluchačů 20. 

Anotace: 
Kurz je určen zájemcům, kteří již mají nějakou znalost českého znakového jazyka 
a chtějí dále rozvíjet své kompetence. Lekce povede rodilý mluvčí českého znakového 
jazyka. Výuka probíhá tzv. přímou metodou, tj. bez tlumočníka. V jednotlivých lekcích 
frekventanti kurzu naváží na svoje dosavadní znalosti a dovednosti — upevní a pro-
hloubí svoji znalost gramatiky českého znakového jazyka, budou si dále rozšiřovat slov-
ní zásobu a cvičit dovednost komunikace v českém znakovém jazyce.

Osnova přednášek:
1. Český znakový jazyk I
2. Český znakový jazyk II
3. Český znakový jazyk III
4. Český znakový jazyk IV
5. Český znakový jazyk V
6. Český znakový jazyk VI
7. Český znakový jazyk VII
8. Český znakový jazyk VIII
9. Český znakový jazyk IX

10. Český znakový jazyk X
11. Český znakový jazyk XI
12. Český znakový jazyk XII
13. Český znakový jazyk XIII
14. Český znakový jazyk XIV
15. Český znakový jazyk XV
16. Český znakový jazyk XVI
17. Český znakový jazyk XVII
18. Český znakový jazyk XVIII
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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.



42

KURZ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA I A II —  
PRO ZAČÁTEČNÍKY

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

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Max. počet posluchačů 20. 

Anotace: 
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy českého znakového jazyka. Lekce po-
vede rodilý mluvčí ČZJ. Výuka probíhá tzv. přímou metodou, tj. bez slyšícího tlumoč-
níka. V jednotlivých lekcích prvního semestru se frekventanti kurzu seznámí s rolí 
manuálních i nemanuálních komponentů v českém znakovém jazyce, s jeho základní 
gramatikou a znakovou zásobou a osvojí si dvouruční prstovou abecedu. Druhý semestr 
kurzu bude zaměřen na rozšiřování slovní zásoby a na upevňování a prohlubování zna-
lostí gramatiky českého znakového jazyka.

Osnova přednášek:
1. Český znakový jazyk I
2. Český znakový jazyk II
3. Český znakový jazyk III
4. Český znakový jazyk IV
5. Český znakový jazyk V
6. Český znakový jazyk VI
7. Český znakový jazyk VII
8. Český znakový jazyk VIII
9. Český znakový jazyk IX

10. Český znakový jazyk X
11. Český znakový jazyk XI
12. Český znakový jazyk XII
13. Český znakový jazyk XIII
14. Český znakový jazyk XIV
15. Český znakový jazyk XV
16. Český znakový jazyk XVI
17. Český znakový jazyk XVII
18. Český znakový jazyk XVIII
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Přednášejí� cí� : 
Lektorský sbor Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

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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PRAGA CAPUT REGNI — KAPITOLY Z DĚJIN  
HLAVNÍHO MĚSTA II A III — PREZENČNÍ

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2. a 3. semestr 
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Určeno výhradně absolventům 1. semestru kurzu „Praga caput regni — kapitoly 
z dějin hlavní� ho města I“ v akademickém roce 2020/2021.

Anotace:
Rozsáhlý přednáškový cyklus nabízí několik typů prezentovaných témat. Jednak jsou to 
systematické přednášky mapující zásadní rozvoj pražských měst od středověku po mo-
derní dobu, a to včetně jejích správních a samosprávných orgánů, přednášky zaměřu-
jící se na kulturní rozvoj a rozvoj městské infrastruktury, dále řada témat zasazujících 
Prahu do širšího rámce při akcentaci jejích specifik, a na místě významem nikoli po-
sledním nabízíme některá speciální témata, mnohdy propojená s detailním místopisem 
(např. Praha zednářská či Praha město husitských revolučních tradic). Úvodní před-
náška nabídne sociologickou sondu, zamyšlení nad tím, proč se Praha nejen v dnešní 
době, ale i mnohokrát v minulosti, „chovala“ jinak než zbytek státu.

Osnova přednášek zimní�  semestr:
1. Pražské kláštery v raném novověku
2. Barokní Praha. Kulturní a společenský vývoj zemského hlavního města 1648–1800
3. Purkmistři, starostové a primátoři Prahy — osobnosti v čele města a jejich význam
4. Praha zednářská
5. Národní muzeum. Dějiny instituce, budovy, symboly
6. Praha historická, slovanská …naše! Obraz Prahy v českojazyčných průvodcích 

od poloviny 19. století
7. Vznik moderní pražské infrastruktury I
8. Vznik moderní pražské infrastruktury II
9. Vznik pražské průmyslové výroby

Osnova přednášek letní�  semestr:
10. Vývoj pražské samosprávy (vč. vzniku samostatných měst kolem Prahy)
11. Praha — město dvou univerzit 1882–1945
12. Vznik Velké Prahy
13. Pražské vizionářství rodiny Havlovy
14. Praha — město vysokoškoláků (školní budovy, koleje, menzy, kluby) 
15. Vývoj dopravní infrastruktury a městské hromadné dopravy ve 20. století
16. Poúnorová Praha jako pódium (husitských) revolučních tradic
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17. Praha jako socialistická metropole: plány a vize 50.–80. let
18. Praga caput regni — pragocentrismus nebo přirozená dominance?

Přednášejí� cí� : 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.; prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; 
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.; Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.; 
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.; prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.; 
Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.; Mgr. Michal Kurz; doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.; 
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.;
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.; PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.; 
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Závěrečný písemný test v závěru 3. semestru v akademickém roce 2021/2022.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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PRAGA CAPUT REGNI — KAPITOLY Z DĚJIN 
HLAVNÍHO MĚSTA II A III — DISTANČNÍ

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2. a 3. semestr 
Forma výuky: pouze distanční

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Praga caput regni — kapitoly 
z dějin hlavní� ho města I“ — distanční�  — v akademickém roce 2020/2021.

Anotace:
Rozsáhlý přednáškový cyklus nabízí několik typů prezentovaných témat. Jednak jsou to 
systematické přednášky mapující zásadní rozvoj pražských měst od středověku po mo-
derní dobu, a to včetně jejích správních a samosprávných orgánů, přednášky zaměřu-
jící se na kulturní rozvoj a rozvoj městské infrastruktury, dále řada témat zasazujících 
Prahu do širšího rámce při akcentaci jejích specifik, a na místě významem nikoli po-
sledním nabízíme některá speciální témata, mnohdy propojená s detailním místopisem 
(např. Praha zednářská či Praha město husitských revolučních tradic). Úvodní před-
náška nabídne sociologickou sondu, zamyšlení nad tím, proč se Praha nejen v dnešní 
době, ale i mnohokrát v minulosti, „chovala“ jinak než zbytek státu.

Osnova přednášek zimní�  semestr:
1. Pražské kláštery v raném novověku
2. Barokní Praha. Kulturní a společenský vývoj zemského hlavního města 1648–1800
3. Purkmistři, starostové a primátoři Prahy — osobnosti v čele města a jejich význam
4. Praha zednářská
5. Národní muzeum. Dějiny instituce, budovy, symboly
6. Praha historická, slovanská …naše! Obraz Prahy v českojazyčných průvodcích 

od poloviny 19. století
7. Vznik moderní pražské infrastruktury I
8. Vznik moderní pražské infrastruktury II
9. Vznik pražské průmyslové výroby

Osnova přednášek letní�  semestr:
10. Vývoj pražské samosprávy (vč. vzniku samostatných měst kolem Prahy)
11. Praha — město dvou univerzit 1882–1945
12. Vznik Velké Prahy
13. Pražské vizionářství rodiny Havlovy
14. Praha — město vysokoškoláků (školní budovy, koleje, menzy, kluby) 
15. Vývoj dopravní infrastruktury a městské hromadné dopravy ve 20. století
16. Poúnorová Praha jako pódium (husitských) revolučních tradic
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17. Praha jako socialistická metropole: plány a vize 50.–80. let
18. Praga caput regni — pragocentrismus nebo přirozená dominance?

Přednášejí� cí� : 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.; prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; 
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.; Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.; 
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.; prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.; 
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.; Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.; Mgr. Michal Kurz;
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.; doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.; 
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.; 
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Závěrečný písemný test v závěru 3. semestru v akademickém roce 2021/2022.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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SLOVO JE LÉK I ZBRAŇ I A II

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK (MgA. Martina Ema Gasparovič)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: pouze prezenční

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Max. počet posluchačů 30. 

Anotace: 
Slova, slůvka, slovíčka jsou nástroje, které tvoří svět kolem nás. Aby naše slova byla 
slyšet, pokusíme se s nimi naučit zacházet, správně se vyjadřovat, dobře mluvit. Cílem 
této mluvní výuky je systematické, komplexní rozvíjení psychosomatických předpokla-
dů mluveného projevu a tím zlepšení vaší hlasové kondice. Přednášková lekce je rozdě-
lena do dvou bloků:

1. Teoretická část — Lidský hlas je složitý a citlivý nástroj, který odráží vnitřní život 
člověka, jeho kulturní a duševní úroveň. Je hybatelem v komunikaci a pomáhá vytvářet 
dobré mezilidské vztahy. Dozvíte se, jak svůj hlasový projev vědomě uchopit, posílit, 
využít, ovládat a pracovat na zlepšení kvality hlasu pro využití v běžném životě ale i při 
velké hlasové zátěži.

2. Praktická cvičení�  — Hlas jako výrazový prostředek se vyvíjí pravidelným fonač-
ním, respiračním, artikulačním a rezonančním tréninkem. Naučíte se tedy mnoho kon-
krétních cvičení, která vám pomohou vylepšit svoji hlasovou kondici. Hlasová a mluvní 
cvičení probíhají v příjemné, intenzivní tvůrčí atmosféře na základě řízené rozpravy. 

Osnova přednášek:
1. Edukace mluvního projevu — uvědomění si správného tvoření hlasu
2. Chvěním hlasivek se tvoří příběh, vztahy, osud, charakter
3. Interpretace textu, moderace podle svého bodového scénáře
4. Práce s pozitivní trémou, cvičení na odbourávání strachu z veřejného vystoupení
5. Využívání svého přirozeného a správně posazeného hlasu, fixace nových návyků
6. Hlasová a mluvní kondička — technika mluveného projevu
7. Fonační cvičení s vědomou respirací, rezonancí, artikulací a hlasitostí
8. Nalezení svého osobitého mluvního stylu za změněných okolností
9. Slovo jako zrcadlo i tvůrčí síla naší osobnosti

Přednášejí� cí� : 
MgA. Martina Ema Gasparovič, Katedra činoherního divadla, kabinet hlasové a mluvní 
výchovy, DAMU
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Forma ukončení� : 
Závěrečné nastudování kolektivního autorského jevištního celku podle vlastní inspi-
race.

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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STŘEDNÍ EVROPA OD PALEOLITU  
DO DOBY BRONZOVÉ I A II

Odborný garant: Ústav pro archeologii FF UK (doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

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. Některé z přednášek jsou zařazeny 
nově a odrážejí současný stav poznání archeologie v příslušných obdobích. S kurzem se 
rozloučíme speciálním programem Archeologických jednohubek, do kterých se zapojí 
například i členové a studenti Ústavu pro archeologii FF UK.

Osnova přednášek zimní�  semestr:
1. Archeologie jak a proč
2. Svět pravěkých lovců a sběračů
3. Pole a stáj aneb jak se rodilo zemědělství
4. Eneolit (cca 4400–2200 př. Kr.) a jeho význam pro český pravěk
5. Muž z ledovce zvaný Ötzi
6. Počátky metalurgie ve Starém světě s ohledem na české země
7. Doba bronzová
8. Vývoj stavitelství v evropském pravěku
9. „Těžký průmysl“ (Těžba a zpracování nerostných surovin) v době bronzové

Osnova přednášek letní�  semestr:
10. Dějiny české archeologie z rychlíku
11. Archeologie dnes. Co archeologové donedávna nevěděli
12. Kameny v pohybu. O těžbě a distribuci kamenných surovin v pravěku
13. Experiment v archeologii. Vzpomínky na projekt ArchaeoCentrum Čechy — 

Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor
14. Cirkumalpinská „jezerní“ sídliště a jejich význam pro naši archeologii
15. Lidé a společnost v době bronzové — každodenní život
16. Lidé a společnost v době bronzové — svět knížat, předků a bohů
17. Minulost, kterou nikdo nezapsal, aneb jak moc jiní byli lidé v pravěku
18. Archeologické jednohubky speciálně pro Univerzitu třetího věku
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Přednášejí� cí� :
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.; PhDr. Zuzana Bláhová Sklenářová, Ph.D.; 
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.; doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.; Ing. Renata Šmidtová;
studenti oboru Archeologie pravěku a středověku

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

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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VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŽIVOTA A DÍLA  
LEOŠE JANÁČKA A BOHUSLAVA MARTINŮ I A II

Odborný garant: Ústav hudební vědy FF UK (prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2021/2022. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Kurz se věnuje dvěma velkým osobnostem české hudby 1. poloviny 20. století, jejichž 
dílo a působení daleko přesahuje hranice českých zemí. Název „vybrané kapitoly“ i os-
nova níže napovídá, že se budeme podrobněji zabývat pouze některými ze životních 
a tvůrčích etap a některými z děl obou autorů.

Osnova přednášek zimní�  semestr: Leoš Janáček (1854–1928)
1. Život a doba: do počátku 90. let
2. Její pastorkyňa
3. Sborová tvorba: mužské sbory na texty Petra Bezruče; klavírní skladby:  

Sonáta 1. 10. 1905
4. Káťa Kabanová
5. Komorní tvorba: 1. smyčcový kvartet (z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty)
6. Liška Bystrouška
7. Věc Makropulos
8. Glagolská mše
9. Z mrtvého domu

Osnova přednášek letní�  semestr: Bohuslav Martinů (1890–1959)
10. Život a doba
11. Raná léta do roku 1918: Česká rapsodie
12. 20. léta: jazzové inspirace — Voják a tanečnice
13. 30. léta: inspirace lidovým a středověkým divadlem — Hry o Marii
14. 30. léta: Instrumentální tvorba I. — Dvojkoncert pro 2 smyčcové orchestry,  

klavír a tympány
15. 30. léta: Julietta
16. 40. — 50. léta: Instrumentální tvorba II. — Symfonické fantasie (symfonie č. 6)
17. 50. léta: Řecké pašije (Greek Passion)
18. 50. léta — závěr života: Ariane

Přednášejí� cí� : 
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
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Forma ukončení� : 
Závěrečná písemná práce v rozsahu deseti stran ve 2. semestru.

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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JEDNOSEMESTRÁLNÍ PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE 
KONANÉ POUZE V LETNÍM SEMESTRU 

Název programu Katedra/ústav FF UK

Divadlo ve stínu: žánry, hnutí a jevy na okraji Katedra divadelní vědy

Charakteristiky známých osobností — seminář Centrum dalšího vzdělávání

Jazykový kurz Latina pro mírně pokročilé Jazykové centrum

Jsem senior a co má být — seminář Centrum dalšího vzdělávání

Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu 
(NOVINKA)

Ústav translatologie

Konverzační jazykový kurz — Němčina Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Španělština Jazykové centrum

Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka 
z pohledu třetího věku

Katedra andragogiky a personálního řízení

Polozapomenuté události světových dějin? — 
2. ročník (prezenční)

Ústav světových dějin

1. Polozapomenuté události světových dějin? — 
2. ročník (distanční)

Ústav světových dějin

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

Katedra pomocných věd historických  
a archivního studia

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

Rukopisná kniha v proměnách staletí I (NOVINKA) Katedra pomocných věd historických  
a archivního studia

Řečové aspekty mezilidské komunikace Fonetický ústav

Slavná místa antického světa — 1. ročník 
(NOVINKA)

Ústav řeckých a latinských studií

Spisovná norma v současné češtině Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Strach, víra a naděje: obraz Židů ve filmu 
(NOVINKA)

Katedra Blízkého východu

Trénování kognitivních procesů (také paměti) — 
2. skupina — seminář

Centrum dalšího vzdělávání
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DIVADLO VE STÍNU: ŽÁNRY, HNUTÍ  
A JEVY NA OKRAJI

Odborný garant: Katedra divadelní vědy FF UK (Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Přednáškový cyklus se bude věnovat divadelním jevům (hnutím, žánrům, stylům 
apod.), které z různých důvodů nebývají v centru pozornosti evropské divadelní his-
toriografie. V přednáškách budou jednak vysvětleny příčiny tohoto opomíjení, jednak 
budou tyto jevy zasazeny do kontextu a bude osvětlen jejich význam pro vývoj divadel-
ní historie a estetiky. 

Osnova přednášek:
1. Pantomimus aneb Tragoedia saltata
2. Japonské divadlo
3. Středověká moralita
4. Josef Kajetán Tyl jako tragik
5. Francouzský romantismus očima básníka, dramatika a kritika G. De Nerval
6. Kapitoly z dějin českého kabaretu v evropském kontextu
7. Severoamerické divadlo
8. České herectví 19. století a jeho reflexe
9. Balet jako žánr na okraji?

Přednášejí� cí� :
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
doc. Petr Christov, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Mgr. Julie Kočí

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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CHARAKTERISTIKY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ — 
SEMINÁŘ

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

Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní�  zapojení�  poslucha-
čů do práce na jednotlivých tématech.

Max. počet účastní� ků je 25 osob.

Anotace: 
Cílem semináře je seznámit se s psychologickými aspekty života známých osobností. 
Přiblížit jejich život z různých úhlů pohledu. Hledat jejich silné a slabé, pozitivní či 
negativní stránky chování. U jednotlivých osobností nepůjde o vyčerpávající analýzu, 
ani o naprosto úplné informace o jejich životě. Půjde o jejich osobnostní charakteristi-
ky z hlediska tehdejšího a dnešního pohledu s cílem poukázat na zlomové, rozhodující 
okamžiky jejich života. Výběr konkrétních osobností bude určen při zahájení semináře 
a bude akceptovat návrhy posluchačů. Zaměříme se na osobnosti z kulturního, vědec-
kého i politického života. Rozsah analýzy budou determinovat i možnosti přístupných 
zdrojů.

Osnova přednášek:
Orientační a inspirativní návrh: Rafael Kubelík, Jiří Bělohlávek, Antonín Dvořák, 
Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Jiří Šlitr, Jan Werich, Jiří Voskovec, Antonín Holý, 
Jaroslav Heyrovský, Oldřich Nový, Luděk Munzar, Vlasta Burian, Miloš Forman, 
Luchino Visconti, Jan Kaplický, Josef Gočár, Maria Callas, Ema Destinnová

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 MÍRNĚ POKROČILÉ

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Kurz je určen pro mírně pokročilé latináře. Zaměří se na upevnění a doplnění zákla-
dů morfologie a na méně složité syntaktické struktury. Max. počet účastníků kurzu je 
26 osob.

Ideální�  úroveň znalostí�  přihlášených před začátkem kurzu: skloňování 1.–5. dekli-
nace, časování pravidelných sloves (1.–4. konjugace) v prézentu, imperfektu a futuru, 
zájmena osobní, přivlastňovací, vztažná a tázací, číslovky, adverbia. (Samozřejmě však 
není nutné vše z uvedeného ovládat bezchybně; současně není vyloučeno, aby se při-
hlásili i ti, kteří umí něco navíc.)

Mezi gramatická témata, která v kurzu budou probírána, patří: deponentní slovesa, 
perfektum, futurum II., plusquamperfektum, participia perfekta a prézenta, zájmena 
ukazovací a neurčitá, konjunktivy prézenta a imperfekta, vedlejší věty snahové a účelo-
vé, vazby akuzativu a nominativu s infinitivem. Cvičení na uvedenou gramatiku budou 
doplněna dalšími zajímavostmi (latinskými citáty a příslovími, krátkými původními či 
co nejméně upravenými texty).

Osnova přednášek:
1. Opakování a deponentní slovesa 
2. Participia perfekta a prézenta 
3. Zájmena neurčitá 
4. Perfektum 
5. Zájmena ukazovací 
6. Konjunktivy prézenta a imperfekta 
7. Vedlejší věty snahové a účelové 
8. Infinitivní vazby 
9. Futurum II, plusquamperfektum a opakování

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Šimon Dittrich

Doporučená literatura:
Materiály budou poskytovány vyučujícím.
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Doplňková/nepovinná literatura pro samostudium:
Quitt, Z. — Kucharský, P.: Latinská mluvnice, SPN 1989.
Špaňár, J. — Kettner, E.: Latina pro gymnázia. SPN 1965.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. MC nakladatelství 2006.
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Leda 2000.

Forma ukončení� :
Bez ukončení.

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

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

Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní�  zapojení�  poslucha-
čů do práce na jednotlivých tématech. Max. počet účastní� ků je 25 osob.

Anotace: 
V dnešní době, kdy média i firmy upřednostňují mladé lidi — jsou zbytky „tiché gene-
race“ a ještě početné „baby boomers“ velmi upozaďované. Jsou to senioři a důchodci. 
Protože již většina nemá trvalý pracovní vztah, omezují se jejich sociální kontakty, sni-
žuje se jejich finanční cashflow, snižuje se jejich informovanost (mnozí jsou bez PC). 
Odborníci charakterizují tuto generaci jako šetrnou, závislou na osobních kontaktech. 
Oni prožili poměrně turbulentní vývoj společnosti (války, totality, ekonomické krize 
apod.). V dnešní komplikované době hledají hodnoty, se kterými oni žili. Proto je se-
minář zaměřen na podporu verbální zdatnosti, posilování sebevědomí, a zároveň na 
sebekontrolu ve vztahu k sociálnímu prostředí. Důležité jsou informace o problematice 
kognitivních procesů, emocí, motivace v období postproduktivního věku. Aktivní ži-
votní styl seniorů. Vzdělávání, pohyb seniorů jako prevence onemocnění nebo zranění. 
Možnosti aktivit v současné rodině i společnosti. Praktická cvičení mohou také podpo-
řit pohodu v seniorském věku. 

Osnova přednášek: 
1. Postproduktivní období v životě člověka
2. Stárnutí a životní styl
3. Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí
4. Vztah pohybu a zdraví
5. Sociální aspekty života seniorů
6. Budoucnost seniorů Mise a vize stáří
7. Prarodič na plný úvazek
8. Jak se žije seniorům u nás i ve světě
9. Smysl a nesmyslnost života

Náhradní�  témata: 
10. Být sám sebou
11. Předsudky a stáří
12. Komunikace a vztahy seniorů

Přednášejí� cí� : PhDr. Eva Drlíková, CSc.
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Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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KAPITOLY Z DĚJIN A SOUČASNOSTI  
ČESKÉHO PŘEKLADU

Odborný garant: Ústav translatologie FF UK (PhDr. David Mraček, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: pouze prezenční

Anotace: 
Cílem kurzu je seznámit posluchače s dějinami i současností českého uměleckého pře-
kladu. Na převodech stěžejních děl anglicky, německy, francouzsky, španělsky a rusky 
píšících spisovatelů do češtiny, respektive na překladech českých knih do cizích jazyků 
kurz ilustruje obecnější trendy překládání platné v různých obdobích od renesance po 
současnost a zaměří se také na významné překladatelské osobnosti a jejich roli v mezi-
kulturní komunikaci. Cyklus rovněž přiblíží práci dnešních překladatelů a redaktorů 
literárních textů a nabídne výhled do budoucnosti překládání.

Osnova přednášek:
1. Od Popelky k Zabijákovi (francouzská literatura v Čechách)
2. Osudy dobrého vojáka Švejka ve španělských a německých překladech
3. Zábranův Doktor Živago na pozadí dobových událostí 60. a 70. let minulého století
4. Básník a překladatel Jiří Kovtun — hledání společných rysů jazyka 

překladatelského a básnického
5. Puškinův Evžen Oněgin v českých překladech
6. Shakespearův Hamlet v překladu Erika Adolfa Saudka, Zdeňka Urbánka a Martina 

Hilského
7. Kulturní role českých překladatelek na prahu 20. století (od E. Krásnohorské 

po Stašu Jílovskou)
8. Překládání beletrie: radosti i strasti, oříšky a šotkové (od originálu přes překlad 

a redakci až po knihkupecký pult)
9. Moderní metody překládání — strojový a počítačem podporovaný překlad

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.; PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; 
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.; PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.; 
Mgr. Lukáš Klimeš; PhDr. Anežka Charvátová; PhDr. Šárka Belisová

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

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

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

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 základní 
jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních před-
vídatelných situacích jednoduchou formou. Max. počet účastníků kurzu je 26 osob.

Anotace: 
Kurz je určen pro posluchače, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti v ně-
meckém jazyce a zdokonalit se v komunikaci. Tematicky je kurz zaměřen na nejčastější 
všeobecné komunikační okruhy. (osobní kontakty, bydlení, kultura, cestování a pamě-
tihodnosti, sport a zdravý životní styl, životní prostředí, tisk a média). 

Osnova setkání� :
1. Persönliche Kontakte — Besuch, Gast, Gastgeber, Sprechen über sich selbst,  

Andere vorstellen, Einladung, individuelle Hobbys
2. Wohnen — Beschreibung, Wohnungssuche, Diskussion über Land und Stadt
3. Reisen — Reiseziele, Hotelsuche, Transport, Reservationen
4. Reisen — Dekmäler, Stadtplan, Wegbeschreibung
5. Kultur — Musik, Malerei, bildende Kunst — Galerien, Konzerte, 
6. Sport und gesunde Lebensweise — Sportarten, Aktuelles von Wettbewerben, 

aktuelle Tendenzen 
7. Presse und andere Medien — Rundfunk, Fernsehen — ihre Rolle, Vor- und 

Nachteile
8. Computer und Internet — ihre Rolle heutzutage, 
9. Unsere Umwelt — Natur, Industrie, soziale Umwelt, 

Přednášejí� cí� : PhDr. Marie Svačinová

Doporučená literatura:
Alena Nekovářová, Dominique Fliegler Alltagssprache Deutsch neu, Fraus, Plzeň 2009
Eva Berglová, Eva Formánková, Miloslav Mašek Moderní gramatika němčiny, Fraus, 

Plzeň 2002
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Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

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

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

Anotace:
Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí osvojit základy španělštiny a ovládají základ-
ní gramatická pravidla. Naučí se vyjadřovat v běžných situacích a vyměňovat si in-
formace o každodenních skutečnostech. Zopakují si časování 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, gastronomie apod.).

Osnova přednášek:
1. Nos presentamos
2. Esta es mi ciudad
3. Esto es mi familia
4. Rutina diaria.
5. ¡Vamos a comer!
6. Mis aficiones
7. Por la tierra, el aire y el mar
8. De vacaciones
9. ¿Qué tiempo hace hoy?

Doporučená literatura:
Materiály budou poskytovány vyučující.
Nepovinná/doplňková literatura:
Učebnice současné španělštiny 1.díl, Macíková O., Mlýnková L., Edika 2013
Vente 1 Libro del alumno, Marín F., Morales R., Edelsa 2014
Cvičebnice španělské gramatiky, Macíková O., Mlýnková L., Edika 2020
Uso de la gramática española- nivel Elemental, Palencia R., Edelsa 2001

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

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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MOŽNOSTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  
A ROZVOJE ČLOVĚKA Z POHLEDU TŘETÍHO VĚKU

Odborný garant: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK 
 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Cílem kurzu je přiblížení významného fenoménu moderní společnosti — vzdělává-
ní v dospělém věku — v bohaté škále jeho podob. Přednášky jsou zaměřeny na nosná 
a podnětná témata vzdělávání dospělých v aktuálních souvislostech. Sledovány budou 
spojitosti s probíhajícími společenskými změnami i proměnami individuálních život-
ních drah, které se v současnosti stávají těžko předvídatelnými a doprovázejí je rozlič-
né nejistoty a rizika. Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění 
vzdělávání v dospělém věku v současném světě. 

Osnova přednášek:
1. Celoživotní učení — realita nebo utopie?
2. Andragogika — věda o vzdělávání a učení se dospělých 
3. Měnící se podoby vzdělávání dospělých v historické perspektivě 
4. Možnosti orientace ve společnosti rizik — učení se a vzdělávání jako prevence 

a účinná reakce na soudobé sociální, zdravotní a jiné problémy
5. Funkční gramotnost a kompetence jako životní nezbytnost
6. Zájmové vzdělávání dospělých — od Aristotela k U3V
7. Generace pracovníků a jejich specifika, schopnosti a očekávání starších pracovníků 

a pracujících seniorů
8. Age management — řízení věkové struktury pracovníků v organizaci
9. Mezigenerační učení a sdílení znalostí v práci — význam věkové diverzity

Přednášejí� cí� :
PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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POLOZAPOMENUTÉ UDÁLOSTI  
SVĚTOVÝCH DĚJIN? — 2. ROČNÍK — PREZENČNÍ

Odborný garant: Ústav světových dějin FF UK (PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace:
Přednáškový cyklus je zaměřen na polozapomenuté události světových dějin, které 
z pohledu „velkých“ dějin nejsou přelomové či klíčové, přesto ve své době znamenaly 
významné mezníky v oblasti mezinárodních vztahů, vnitropolitické problematiky, či 
sociálních, ekonomických a kulturních dějin. Přednášky jsou koncipovány tak, aby za-
hrnovaly výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z různých aspektů a aby 
představovaly zajímavé události „v pozadí“, které měly větší či menší dopad na historic-
ký vývoj až do dnešní doby.

Osnova přednášek:
1. 1605: Ruští samozvanci: Lžidimitrij a ti druzí
2. 1634: Nizozemci a japonská společnost v 17. a 18. století
3. 1714: Přístavy Terst a Fiume v 18. století — brány habsburské monarchie  

 k světovému obchodu
4. 1865: Ku Klux Klan 
5. 1878: Berlínský kongres
6. 1916: Sykes-Picotova dohoda
7. 1918: Habsburkové bez jména. Panovnický rod v moderní době
8. 1964: Vznik Centra pro soudobá kulturní studia
9. 1936: Eduard VIII. — Král, který se kvůli ženě vzdal trůnu

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 
PhDr. Michal Wanner, Ph.D. 
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. 

Forma ukončení� : 
Závěrečný písemný test v závěru 2. ročníku.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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POLOZAPOMENUTÉ UDÁLOSTI  
SVĚTOVÝCH DĚJIN? — 2. ROČNÍK — DISTANČNÍ

Odborný garant: Ústav světových dějin FF UK (PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky
Forma výuky: pouze distanční

Anotace:
Přednáškový cyklus je zaměřen na polozapomenuté události světových dějin, které 
z pohledu „velkých“ dějin nejsou přelomové či klíčové, přesto ve své době znamenaly 
významné mezníky v oblasti mezinárodních vztahů, vnitropolitické problematiky, či 
sociálních, ekonomických a kulturních dějin. Přednášky jsou koncipovány tak, aby za-
hrnovaly výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z různých aspektů a aby 
představovaly zajímavé události „v pozadí“, které měly větší či menší dopad na historic-
ký vývoj až do dnešní doby.

Osnova přednášek:
1. 1605: Ruští samozvanci: Lžidimitrij a ti druzí
2. 1634: Nizozemci a japonská společnost v 17. a 18. století
3. 1714: Přístavy Terst a Fiume v 18. století — brány habsburské monarchie  

 k světovému obchodu
4. 1865: Ku Klux Klan 
5. 1878: Berlínský kongres
6. 1916: Sykes-Picotova dohoda
7. 1918: Habsburkové bez jména. Panovnický rod v moderní době
8. 1964: Vznik Centra pro soudobá kulturní studia
9. 1936: Eduard VIII. — Král, který se kvůli ženě vzdal trůnu

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 
PhDr. Michal Wanner, Ph.D. 
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. 

Forma ukončení� : 
Závěrečný písemný test v závěru 2. ročníku.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.



69

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z PALEOGRAFIE  
A HISTORICKÉ CHRONOLOGIE PRO GENEALOGY 
A REGIONÁLNÍ HISTORIKY — ZAČÁTEČNÍCI

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

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 — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra psychologie FF UK (Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2022/2023)
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

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, jak 
se mění svět kolem něj, tak jsou vysílány neustále nové podněty pro staronové pohledy 
na chování, prožívání a jednání každého z nás, přibývají nová témata ke zkoumání, ob-
jevují se nové metody a postupy psychologické intervence k jednotlivci i skupině. Cílem 
kurzu je nabídnout v ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohledu, po-
ukázat na souvislosti vybraných fenoménů pro život v seniorském věku. 

Osnova přednášek:
1. Psychologie je vědou o člověku…
2. Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky
3. Význam učení v seniorském věku
4. Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika
5. Komunikace v mezilidských vztazích
6. Komunikace prarodičů s vnoučaty a nejen s nimi
7. Psychopatologie všedního dne
8. Závažné životní události
9. Otázky psychologie zdraví seniorského věku

Náhradní�  témata:
10. Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?
11. Smysl života z pohledu psychologie

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.; PhDr. David Čáp, Ph.D.;  
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.;  
PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.; PhDr. Eva Šírová, Ph.D.;  
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.; PhDr. Iva Štětovská,  
Ph.D.; PhDr. Jaroslav Šturma; Mgr. Jitka Taušová, 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 absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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RUKOPISNÁ KNIHA V PROMĚNÁCH STALETÍ I

Odborný garant:  Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK 
 (doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2022/2023)
Forma výuky: pouze prezenční

Anotace:
Cyklus přednášek se zaměří na vývoj rukopisné knihy ve středověku a v raném novo-
věku, a to zejména v českém prostředí. Posluchači se v něm seznámí s procesem vzniku 
rukopisů, jejich funkcí a osudy. Představeny budou i některé významné knižní sbírky 
i jednotlivé rukopisy.

Osnova přednášek:
Vznik a vývoj rukopisů; základní pojmy
Rukopisná kultura ve středověku 
Počátky rukopisů a vývoj knihoven v českých zemích ve vrcholném středověku
Dějiny rukopisů v Českém království v pozdním středověku a v novověku

Přednášejí� cí� : 
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.; doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.; 
PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.; PhDr. Renáta Modráková; 
PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D.

Doporučená literatura:
Michal Dragoun, Středověké rukopisy v českých zemích: handbušek kodikologa, 

Praha 2018
Ivan Hlaváček, Úvod do latinské kodikologie, 2. vydání, Praha 1994
Ivan Hlaváček, Kodikologie, in: Ivan Hlaváček — Jaroslav Kašpar — Rostislav Nový, 

Vademecum pomocných věd historických, Praha 1993, 1997, 2002
Ivan Hlaváček, Knihy a knihovny v českém středověku, Praha 2005
Jiří Pražák — František Hoffman — Jiří Kejř — Irena Zachová, Zásady popisu 

rukopisů. Sborník Národního muzea — C XXVIII, 1983, s. 49–95.

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
Forma výuky: pouze prezenční

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 
rozpoznávání řeči. Program bude zakončen přednáškami, které pojednávají o psycho-
fonetických a forenzně fonetických tématech a v nichž bude představen i současný vý-
zkum členů Fonetického ústavu.

Osnova přednášek:
1. Tvorba řeči a její možnosti 
2. Akustické vlastnosti řeči 
3. Lidský sluch a jeho možnosti 
4. Prozodie a její komunikační význam 
5. Řeč v médiích 
6. Metody zkoumání řeči 
7. Možnosti řečových technologií 
8. Možnosti identifikace mluvčího z řeči 
9. 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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SLAVNÁ MÍSTA ANTICKÉHO SVĚTA — 1. ROČNÍK

Odborný garant:  Ústav řeckých a latinských studií FF UK 
  (doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2022/2023)
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Dvousemestrální přednáškový cyklus se soustředí na místa, která sehrála důležitou, 
často rozhodující roli v dějinách řecké a římské civilizace; tato místa jsou přitom vý-
znamná nejen pro antickou kulturu, ale mnohdy obecně pro evropskou kulturu jako 
celek. Nejde o to, představit v prvé řadě archeologickou lokalitu či předestřít vyčerpá-
vající bedekr, ale zachytit genia loci jednotlivých míst a oblastí, uvést významné osob-
nosti i děje s těmito lokalitami spojené stejně jako další proměny těchto míst. 

Osnova přednášek: 
1. Kréta a Mykény 
2. Trója 
3. Milétos a Efesos 
4. Athény
5. Sparta 
6. Delfy a Olympie 
7. Syrakúsy 
8. Alexandrie
9. Pergamon 

Přednášejí� cí� : 
doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.; PhDr. Jan Souček, CSc.
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.; Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.; Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
V závěrečné práci je možné vyjít z témat jednotlivých přednášek a z poznatků získa-
ných vlastním studiem doporučené literatury. Po dohodě s přednášejícím je rovněž 
možné zpracovat reflexi dalších původních děl antických autorů (např. četby historic-
kých, filozofických či básnických děl, divadelních představení antických her) nebo mo-
derních zpracování antických námětů.

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

Osvědčení�  o absolvování� : 
Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po absolvování 2. ročníku Osvěd-
čení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku.
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SPISOVNÁ NORMA V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ

Odborný garant: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK 
 (doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti o současném čes-
kém jazyce, prohloubit si komunikační, stylizační a jiné dovednosti a zároveň vypěsto-
vat kritický přístup k hodnocení jevů z hlediska jazykové kultury. Účastníky seznámí 
s problematikou spjatou s vymezením pojmu „spisovná čeština“, s jejím utvářením od 
doby národního obrození a s principy uplatňovanými při její kodifikaci. Poskytne jim 
odborné základy nejen při posuzování spisovnosti a nespisovnosti, ale i při hodnocení 
verbálních komunikátů z hlediska jazykové kultury. Teoretické poznatky budou apli-
kovány při praktických analýzách.

Osnova přednášek: 
1. Formování spisovné češtiny od doby národního obrození
2. Spisovný jazyk — vymezení pojmu
3. Problematika českého pravopisu
4. Výslovnostní norma v současné spisovné češtině
5. Popis tvarosloví v současných mluvnicích spisovné češtiny
6. Popis syntaxe v současných mluvnicích spisovné češtiny
7. Slovní zásoba a slovníky češtiny
8. Nová teorie jazykové správnosti
9. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR

Přednášejí� cí� :
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D. (ÚJČ AV ČR)
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Martin Beneš, Ph.D. (ÚJČ AV ČR)
PhDr. Ivana Svobodová (ÚJČ AV ČR)

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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STRACH, VÍRA A NADĚJE: OBRAZ ŽIDŮ VE FILMU

Odborný garant: Katedra Blízkého východu FF UK (doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Anotace: 
Cílem tohoto interdisciplinárního kurzu je umožnit účastníkům propojit historické 
události krutého 20. století s uměleckým filmovým zpracováním. Na základě vyni-
kajících filmů o holokaustu, natočených předními evropskými režiséry, pochopit, jak 
složité mohou být reakce člověka na kritickou situaci ohrožení života. Vybrané filmy 
kladou často nepříjemné otázky, týkající se lidské identity, zbabělosti a statečnosti, 
podlosti a hrdosti, chamtivosti a velkorysosti. Kurz vychází z předpokladu, že vizuální 
zážitek mnohdy zanechá hlubší stopy než sebelepší přednáška a pomáhá lépe vnímat 
a pochopit velké historické události na základě obrazu jedince v kotli událostí, které 
nezpůsobil. Ve vybraných filmech se setkáme nejen s obětmi (v tomto případě Židy), ale 
i s tzv. obyčejnými lidmi, kteří se vyrovnávají s hrůznými činy doby, kterou si nevybrali 
a musí k ní zaujmout postoj. Třetina filmových projekcí jsou filmy proslavené českoslo-
venské nové vlny šedesátých let 20. století, kdy český film dosáhl mezinárodního ohla-
su, ale uvidíme i filmy natočené v současnosti. Studenti se nejen dozví určitá historická 
fakta, ale naučí se vnímat a číst filmovou řeč. Přestože kurz nezahrnuje teorii filmu, 
budeme se aspoň částečně zaobírat obrazem, střihem a zvukem. 

Osnova přednášek: 
1. Obchod na korze, J. Kadár, Elmar Klos, 1965, Slovenský štát za II. světové války, 

podstatná otázka: kdo je tady pachatel a kdo oběť? Držitel Oscara 1965
2. Démanty noci, J. Němec, 1964, inspirováno povídkou A. Lustiga Tma nemá stín, 

experimentální, existencionalistický hold Luisi Bunuelovi, tzv. čistý film beze slov 
a hudby

3. A pátý jezdec je Strach, Zbyněk Brynych, 1965, expresionistický příběh židovského 
lékaře, který se rozhodne nebýt obětí

4. Spalovač mrtvol, J. Herz, 1969, na základě povídky L.Fukse, groteskní horor o panu 
Kopfringlovi a těch druhých

5. Evropa, Evropa neboli Hitlerjugend Solomon, A. Holland, 1990, podle příběhu 
Solomona Perela, který byl jak pionýrem, tak nacistou. 

6. Na shledanou, chlapci, Luis Malle, 1987, klasicky vyprávěný příběh z internátní 
katolické školy za II. světové války

7. Ida, P. Pawlikowski, 2013, v Polsku kontroverzní film o vině, trestu a odpuštění, 
vizuální klenot

8. Člověk bez osudu, L. Koltai, 2005, filmově zpracovaná polozapomenutá novela 
I. Kertézse z r. 1975, řešící podstatnou otázku: je přežití vždycky výhra?
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9. Son of Saul, L. Nemes, 2015, debut maďarského režiséra o povstání tzv. Sonder- 
kommand v koncentačním táboře v Osvětimi, unikátní styl videoher aplikovaný 
ve filmu, držitel Oscara 2014

Přednášejí� cí� :
Mgr. Ivana Doležalová

Forma ukončení� : 
Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : 
Bez osvědčení.
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TRÉNOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ  
(TAKÉ PAMĚTI) — 2. SKUPINA — SEMINÁŘ

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

Jedná se o opakování�  semináře „Trénování�  kognitivní� ch procesů (také paměti)“ 
ze zimní� ho semestru akademického roku 2021/2022. 

Max. počet účastní� ků je 25 osob.

Anotace: 
Otázkou kognitivních procesů se dnes zabývá mnoho vědeckých disciplín, mezi nimiž 
má nezastupitelné místo psychologie. Poznatky o tom, jak lidé percipují svět kolem 
sebe, jak si lidé zapamatovávají události a informace, mají význam nejen v období pří-
pravy na život. Dobré fungování poznávacích procesů se stává kardinální otázkou ve 
třetí třetině života.

Cílem kurzu je rozvíjení jedné z podmínek aktivního a plodného života seniorů. 
Podporuje duševní pohodu, udržení pracovní schopnosti, posiluje nezávislost. Může 
přispět ke snížení marginalizace, osamění, generační intolerance a zlepšení příležitostí 
k začlenění do společenského dění. Získané poznatky přispívají k humanizaci, k soci-
ální integraci.

V současnosti je veliký boom cvičení paměti, což je velmi bohulibá činnost. Avšak je 
nutné zdůraznit, že zlepšování paměti nemůže probíhat efektivně bez cvičení ostatních 
kognitivních procesů. Proto záměrem semináře je posilování všech poznávacích cha-
rakteristik osobnosti. Obsahem je cvičení percepce, představivosti, pozornosti, myšlení 
(divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), řeči, krátkodo-
bé, dlouhodobé i imaginativní paměti. Za důležité pokládáme, protože kurz je ohrani-
čený malým počtem hodin, aby posluchači sami pokračovali ve cvičení doma. 

Osnova přednášek:
Obsahem setkání budou relaxace, cvičení senzorických funkcí, cvičení představivosti, 
cvičení myšlení (divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), 
cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti, imaginace, role emocí v paměti. 

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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