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Úvod 
 

Váţené dámy, váţení pánové, 

předkládáme Vám publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Karlově 

v Praze v akademickém roce 2013/2014.  

 

U3V je součástí programu Celoţivotního vzdělávání na UK. Kurzy U3V patří do kategorie 

zájmových kurzů. Cílem U3V je poskytnout seniorům moţnost, aby se kvalifikovaně a na 

univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v nejrůznějších 

oblastech. V akademickém roce 2013/2014 budou kurzy Univerzity třetího věku probíhat na 

čtrnácti fakultách Univerzity Karlovy. Kurzy U3V pořádá také Ústřední knihovna UK – EDIS. 

 

Posluchačem U3V se můţe stát kaţdý občan, který dosáhl důchodového věku, věková podmínka 

na některých fakultách neplatí pro drţitele průkazu ZTP, přesnou informaci podávají kontaktní 

osoby na jednotlivých fakultách. U většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské 

vzdělání s maturitou.  

 

Přenášky a exkurze jsou na většině fakult organizovány samostatně, pro účastníky U3V. Na 

několika fakultách, např. HTF, FHS, PřF, však existuje zajímavá moţnost účastnit se vybraných 

přednášek společně se studenty akreditovaných studijních oborů. Další výjimkou je kurz PřF, 

který je určen pouze pro seniory s vnoučaty, pravnoučaty, školního věku.  

 

Většina kurzů je organizována jako tzv. uzavřené kurzy. Posluchači spolu začínají i končí. 

Několik víceletých kurzů je organizováno jiným způsobem. Kurz probíhá opakovaně a 

posluchači se mohou hlásit kaţdý rok, jak do prvního, tak do dalších ročníků. Osvědčení 

dostanou po splnění celé docházky. Některé fakulty nabízejí cykly přednášek a setkání pro 

absolventy U3V. Na organizaci aktivit pro absolventy kurzů se často organizačně podílejí sami 

účastníci nebo absolventi kurzů. 

 

Objevují se dotazy frekventantů U3V na možnost získat v důchodovém věku kvalifikaci, 

řádný diplom, studiem na UK. K tomu je třeba říci, ţe studium v akreditovaných oborech na 

UK není omezeno věkem. Studovat tedy můţe kaţdý, kdo podá přihlášku a, jak je většinou 

poţadováno, sloţí přijímací zkoušky do některého z akreditovaných oborů. V současné době je 

na většině oborů studium rozděleno na tříleté bakalářské obory a dvouleté navazující magisterské 

studium. Pětileté studium zůstává na Právnické, Lékařských fakultách a u některých oborů na 

Pedagogické fakultě UK. Informace o aktuálně otevíraných oborech řádného studia jsou vţdy 

v listopadu aktualizovány a jsou k dispozici zde: http://is.cuni.cz/studium/podprij/  

 

V úvodu tohoto katalogu najdete přehlednou tabulku všech kurzů a také adresy fakult a 

přehled kontaktních osob pro U3V na jednotlivých fakultách. Kontaktní osoby zajišťují 

agendu kurzů Univerzity třetího věku. Přihlášky do kurzů se podávají přímo u těchto kontaktních 

osob na fakultách, písemně, telefonicky nebo osobně. Na webových stránkách některých fakult 

jsou k dispozici formuláře přihlášek.  

 

Informace o aktuálních změnách a úpravách proběhlých po datu vydání tohoto katalogu 

poskytují webové stránky jednotlivých fakult a kontaktní osoby na fakultách. Informace 

obecnějšího charakteru lze získat v Informačně-poradenském centru (IPC) a na webových 

stránkách UK. 

 

Přejeme Vám, aby Vás nabídka kurzů i v tomto akademickém roce zaujala. 

Pracovníci Informačně-poradenského centra UK, duben 2013. 
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Adresy fakult a kontaktní osoby U3V 2013/2014 
 

Katolická teologická fakulta UK 

Thákurova 3, Praha 6, 160 00 

www.ktf.cuni.cz 

Kontakt: Katechetické středisko PS AP 

Telefon:  220 181 317 

E-mail:  adks@apha.cz 

 

Husitská teologická fakulta UK 

Pacovská 350/4, Praha 4 – Krč, 140 21 

www.htf.cuni.cz 

Kontakt: Mgr. Jitka Chaloupková 

Telefon: 222 539 203 

E-mail: chaloupkova@htf.cuni.cz 

 

Právnická fakulta UK 

Nám. Curieových 7, Praha 1, 116 40 

www.prf.cuni.cz 

Kontakt: Eva Pálková, studijní referentka, místnost 349 

Telefon: 221 005 480 

E-mail: palkova@prf.cuni.cz 

 

1. lékařská fakulta UK 

Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 

www.lf1.cuni.cz 

Kontakt: Ing. Barbora Kasalová 

Telefon: 224 964 243 

E-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 

 

2. lékařská fakulta UK 

V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06 

www.lf2.cuni.cz 

Kontakt: Zuzana Bendová 

Telefon.: 224 435 802 

E-mail: zuzana.bendova@lfmotol.cuni.cz 

 

3. lékařská fakulta UK 

Ruská 87, Praha 10 – Vinohrady, 100 00 

www.lf3.cuni.cz 

kurz Dějiny filozofie: 

Kontakt: I.Machuldová 

Telefon: 267 102 904 

E-mail: irena.machuldova@lf3.cuni.cz 

kurz Zdravý ţivotní styl: 

Kontakt: Zdeňka Červenková 

Telefon: 276 102 339 

E-mail: zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz 

 

Lékařská fakulta v Plzni 

Husova 3, Plzeň, 306 05 
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www.lfp.cuni.cz 

Kontakt: Vanda Stříbrná 

Telefon: 377 593 540 

E-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz 

 

Filozofická fakulta UK 

Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

www.ff.cuni.cz 

Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Přírodovědecká fakulta UK 

Albertov 6, Praha 2, 128 43 

www.natur.cuni.cz 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Matematicko-fyzikální fakulta UK 

Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16 

www.mff.cuni.cz 

Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Pedagogická fakulta UK 

M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 

www.pedf.cuni.cz 

Kontakt: Mgr. Romana Říhová 

Telefon: 221 900 220 

E-mail: romana.rihova@pedf.cuni.cz 

 

Fakulta sociálních věd UK 

Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1, 116 00 

www.fsv.cuni.cz 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

J. Martího 31, Praha 6, 162 52 

www.ftvs.cuni.cz 

Kontakt: PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 

Telefon: 220 172 081 

E-mail: prajerova@ftvs.cuni.cz 

 

Fakulta humanitních studií UK 
U Kříţe 8, Praha 5 – Jinonice, 150 00 

www.fhs.cuni.cz 

Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  
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Ústřední knihovna UK – EDIS 

Senováţné nám. 26, Praha 1, 110 00 

www.eds.cuni.cz 

kurz Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví 

Kontakt: PhDr. Marcela Vašíčková, Bc.Jan Jersák 

Telefon: 224 227 797, 224 398 315 

E-mail: marcela.vasickova@eis.cuni.cz, jan.jersak@eis.cuni.cz 

kurz Toulky italskou frontou aneb po stopách našich předků za první světové války 

Kontakt: Mgr. Miriam Tůmová 

Telefon: 224 398 313, 224 398 315 

E-mail: miriam.tumova@ruk.cuni.cz 

 

Informačně-poradenské centrum UK 

Celetná 13, Praha 1, 116 36 

http://www.cuni.cz/UK-122.html 

Kontakt:  Mgr. Silvie Nedvědová 

Telefon:  224 491 816 

E-mail:  silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz 
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Katolická teologická fakulta 

 

Garant za fakultu: Doc. Aleš Opatrný, Th.D. 

  

Kurz: Základy katolického náboženství – Teologie pro laiky 
Garant kurzu: Doc. Aleš Opatrný, Th.D., Katedra pastorálních oborů a právních věd 

 

Pracoviště: Katedra pastorálních oborů a právních věd  

Požadavky: - 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: jeden akademický rok 

Frekvence: obvykle 2x měsíčně  

Výukový den: sobota 

Termín: listopad 2013 aţ duben 2014 

Místo konání: sál Pastoračního střediska Arcibiskupství praţského (tj. kostel sv. Vojtěcha; zadní 

trakt budovy KTF UK; Kolejní 4, Praha 6) 

Poplatek: 500 Kč 

Zakončení: 75% docházka, závěrečná písemná práce 

Certifikace: osvědčení o absolvování kurzu 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Katechetické středisko PS AP, Thákurova 3, Praha 6, 160 00 mail: 

adks@apha.cz 

 

Způsob podání přihlášky: poštou nebo elektronicky e-mailem 

 

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2013 
Kontakt: Katechetické středisko PS AP 

Telefon:  220 181 317 

E-mail:  adks@apha.cz 

 

Poznámka: Kurz je pořádán ve spolupráci s Katechetickým střediskem PS Arcibiskupství 

praţského.  

 

Obsah kurzu: Základní informace o nauce katolické církve, křesťanské kultuře a dějinách. 

 

www.ktf.cuni.cz/studijní záležitosti/ Univerzita třetího věku  

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html 
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Husitská teologická fakulta 
 

Garant za fakultu: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. 

 

Kurz: Dialog generací 
Garant kurzu: - 

 

Pracoviště: Husitská teologická fakulta UK 

Požadavky: maturita se nevyţaduje 

Praxe:  nepoţaduje se 

Délka:  individuálně dle rozvrhu 

Frekvence: individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu 

Výukový den: individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu 

Termín: individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu 

Místo konání: Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4 

Poplatek: 500 Kč za rok 

Zakončení: na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Husitská teologická fakulta UK, studijní oddělení, Pacovská 350, 

Praha 4, 140 21 

 

Způsob podání přihlášky: stačí včas zaslat informaci o zájmu o kurz e-mailem, zájemci pak 

budou pozváni k zápisu a obdrţí další potřebné informace 

 

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2013 (následně zápis v září) 
Kontakt: Mgr. Jitka Chaloupková 

Telefon: 222 539 203 

E-mail: chaloupkova@htf.cuni.cz 

 

Poznámka: Pro přihlášené studenty U3V se dále během akademického roku otevírají další 

speciální přednášky a exkurze. 

 

Obsah kurzu: Na HTF probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná 

výuka pro studenty řádného studia i seniory). Vybírat lze jakýkoli předmět z akreditovaných 

studijních oborů s výjimkou jazyků (přednášky) nebo navštěvovat předměty po dohodě 

s vyučujícími (semináře). 

 

http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html 
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Právnická fakulta 
 

Garant za fakultu: doc. JUDr. Hana Marková, CSc. 

 

Kurz: Právo 
Garant kurzu: JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

 

Pracoviště: Právnická fakulta UK 

Požadavky: maturita (nutno doloţit) a důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (celkem 44 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny týdně 

Výukový den: pondělí 10.00 – 12.00 hod. 

Termín: 7.10.2013 – 16.12.2013 (zimní semestr) 

17.2.2014 – 12.5.2014 (letní semestr) 

Místo konání: Právnická fakulta UK, Praha 1, nám. Curieových 901/7 

Poplatek: 800 Kč 

Zakončení: závěrečná písemná práce (esej) 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Právnická fakulta UK, nám Curieových 901/7, Praha 1, 116 40 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášky přijímá od 13.5.2013 v úředních hodinách paní Pálková. 

Spolu s vyplněnou přihláškou je nutno předloţit doklad o úhradě poplatku za kurz (platí se 

poštovní poukázkou) a kopii maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu.  

Úřední hodiny: Po 13.00 - 15.00 hod., Út 9.00 – 11.00 hod., St 14.00 – 17.00 hod., Čt 9.00 – 

11.00 hod. 

 

Termín podání přihlášky: 13.5.2013 – 27.6.2013 
Kontakt: Eva Pálková, studijní referentka, místnost 349 

Telefon: 221 005 480 

E-mail: palkova@prf.cuni.cz 

 

Poznámka: Bliţší informace o kurzu na webových stránkách Právnické fakulty.  

 

Obsah kurzu: Kurz seznamuje se základy práva a s vybranými otázkami z jednotlivých právních 

oborů. Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z 

práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního a trestního. 

Akcentovány jsou však i novější právní obory (např. právo evropské, právo ţivotního prostředí) 

a aktuální otázky, při jejichţ řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky 

zdravotnického práva, internetové právo). Kurz rovněţ poskytuje příleţitost k nahlédnutí do 

dějin českého a římského práva. Zaměření kurzu zohledňuje sociální roli seniorů. Výuka probíhá 

formou přednášek. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na 

příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky. 

 

http://www. prf.cuni.cz - Další vzdělávání – Kurz Univerzity třetího věku 
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1. lékařská fakulta 
 

Garant za fakultu: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 

 

Kurz: Biologie člověka (1. ročník),  

Biologické principy péče o zdraví (2. ročník) 
Garant kurzu: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 

 

Pracoviště: Geriatrická klinika, Londýnská 15, Praha 2 

Požadavky: dokončené středoškolské vzdělání, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: dva roky  

Frekvence: jedenkrát týdně 

Výukový den: čtvrtek (1. ročník) 

Termín: říjen 2013 – květen 2015 

Místo konání: Ústav nukleární medicíny, U Nemocnice 5, Praha 2 

Poplatek: 500 Kč za celý kurz 

Zakončení: písemný test 

Certifikace: osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: 1. LF UK, studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 

 

Způsob podání přihlášky: osobně na studijním oddělení, popř. poštou 

 

Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2013 do naplnění kapacity (60 posluchačů) 
Kontakt: Ing. Barbora Kasalová 

Telefon: 224 964 243 

E-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Seznámení s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických 

oborů medicíny  

 

http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani 
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2. lékařská fakulta 
 

Garant za fakultu: prof. MUDr. J. Fajstavr, DrSc. 

 

Kurz: Význam prevence v medicíně 
Garant kurzu: prof. MUDr. J. Fajstavr, DrSc. 

 

Pracoviště: Klinika oční, nosní, ušní 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 4 semestry (100 hodin celkem) 

Frekvence: 2 hod/týden 

Výukový den: středa (1. roč.), úterý (2. roč.) vţdy 14.00-15.30 

Termín: říjen 2013 – květen 2014 

Místo konání: 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06 

Poplatek: 500 Kč za 1 akademický rok 

Zakončení: písemná práce na volné téma 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: 2. lékařská fakulta UK, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06 

 

Způsob podání přihlášky: osobně nebo poštou 

 

Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2013 (do naplnění kapacity učebny) 

Kontakt: Zuzana Bendová 

Telefon.: 224 435 802 

E-mail: zuzana.bendova@lfmotol.cuni.cz 

 

Poznámka: přihlášky jsou k dispozici na děkanátu 2. LF nebo ke staţení na webových 

stránkách 2. LF. V případě předčasného naplnění kapacity učebny budou další zájemci zařazeni 

jako náhradníci, eventuálně po domluvě jako uchazeči na další akademický školní rok.  

Přijatým studentům jsou během září zaslány poštou informace a zároveň termín první přednášky. 

 

Obsah kurzu: Témata přednášek jsou velmi různorodá a často jsou zaměřena na problémy 

spojené s vyšším věkem – např. Srdce a krevní oběh, Vysoký krevní tlak a jeho následky, 

Osteoporóza, Zdraví a tělesná aktivita, Současný stav transplantací orgánů, Koţní změny ve 

vyšším věku atd. 

 

http://www.lf2.cuni.cz/Studium/akred/czv/u3v.htm 
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3. lékařská fakulta 
 

Garant za fakultu: Mgr. Marek Vácha Ph.D. 

 

Kurz: Vybrané kapitoly z filosofie a etiky 
Garant kurzu: Mgr. Marek Vácha Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav etiky 

Požadavky: Maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 2 hod. 1x za 14 dní 

Výukový den: čtvrtek 

Termín: říjen – červen 2013/14 

Místo konání: 3. LF UK Ruská 87, Praha 10 

Poplatek: 150 Kč za celý kurz 

Zakončení: pohovor 

Certifikace: osvědčení  

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: I.Machuldová, Ústav etiky, 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00 

 

Způsob podání přihlášky: osobně 

 

Termín podání přihlášky: 15. 5. – 15. 6. 2013 
Kontakt: I.Machuldová 

Telefon: 267 102 904 

E-mail: irena.machuldova@lf3.cuni.cz 

 

Poznámka: Zahájení kurzu bude přihlášeným účastníkům oznámeno písemně. 

 

Obsah kurzu: Stručný přehled o dějinách západního filosofického myšlení. Přehled základních 

etických teorií a formulování nejvýznamnějších etických problémů současnosti. 

 

http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
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3. lékařská fakulta 

 

Garant za fakultu: MUDr. David Marx. Ph.D. – proděkan 

 

Kurz: Zdravý životní styl člověka 
Garant kurzu: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav zdraví dětí a mládeţe 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 3 roky, vţdy v letním semestru 

Frekvence: 1x týdně v letním semestru 

Výukový den: úterý 15.15 – 16.45 

Termín: zahájení únor 2013 – zakončení červen 2015 

Místo konání: 3. lékařská fakulta UK v Praze, Ruská 87, Praha 10  

Poplatek: 150 Kč 

Zakončení: seminární práce, účast na seminářích 

Certifikace: kaţdý rok obdrţí účastníci diplom 3. LF UK,  po absolvování tříletého studia 

obdrţí osvědčení UK. 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Ústav zdraví dětí a mládeţe, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, Praha 

10, 100 00 

 

Způsob podání přihlášky: osobně, poštou 

 

Termín podání přihlášky: květen – listopad příslušného roku 

Kontakt: Zdeňka Červenková 

Telefon: 276 102 339 

E-mail: zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu  

k ţivotním podmínkám a na analýzu zákonitostí těchto vztahů. Studenti – senioři by se měli 

naučit znát věková a vývojová hlediska zdraví, seznámit se se způsoby identifikace a hodnocení 

velikosti rizik poškození zdraví a s vybranými preventivními programy zaměřenými na sniţování 

těchto rizik. 

 

http://www.lf3.cuni.cz 
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Lékařská fakulta v Plzni 
 

Garant za fakultu: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, 

Ph.D. 

 

Kurz: Akademie třetího věku 
Garant kurzu: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni 

Požadavky: nejsou 

Praxe: není poţadována 

Délka: 2 semestry, 18 přednášek, 36 hodin 

Frekvence: 1x za 2 týdny 

Výukový den: úterý  

Termín: září 2013 – červen 2014 

Místo konání: Ústav sociálního lékařství, Alej Svobody 31, Plzeň 

Poplatek: 150 Kč za akademický rok 

Zakončení: kolokvium 

Certifikace: ţádná 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: osobní předání přihlášky v den zápisu 

 

Způsob podání přihlášky: osobně v den zápisu  

Termín podání přihlášky: září 2013 (v srpnu 2013 bude termín upřesněn na webových 

stránkách; příp. telefonicky nebo mailem) 

 

Kontakt: Vanda Stříbrná 

Telefon: 377 593 540 

E-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: problematika témat klinických oborů z lékařství s ohledem na věk a zájem 

posluchačů, problematika sociální a společenských věd 

 

www.lfp.cuni.cz - sekce pro veřejnost, kapitola Celoživotní vzdělávání 
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Lékařská fakulta v Plzni 

 

Garant za fakultu: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, 

Ph.D. 

 

Kurz: Univerzita třetího věku – Člověk ve zdraví a nemoci 
Garant kurzu: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni 

Požadavky: nejsou 

Praxe: není poţadována 

Délka: 2 semestry ze čtyř, tj. 18 přednášek, 36 hodin 

Frekvence: 1x za 2 týdny  

Výukový den: úterý  

Termín: září 2013 – červen 2014 

Místo konání: Ústav sociálního lékařství, Alej Svobody 31, Plzeň 

Poplatek: 150 Kč za akademický rok 

Zakončení: písemný test, kolokvium 

Certifikace: osvědčení UK  

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: osobní předání přihlášky v den zápisu 

 

Způsob podání přihlášky: osobně v den zápisu 

 

Termín podání přihlášky: září 2013 (v srpnu 2013 bude termín upřesněn na webových 

stránkách; příp. telefonicky nebo mailem)  

 

Kontakt: Vanda Stříbrná, Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni 

Telefon: 377 593 540 

E-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz 

 

Poznámka: U3V je čtyřsemestrové studium. 

 

Obsah kurzu: Problematika gynekologie, zraku, neurologie, urologie, ORL, pohybového 

aparátu, transplantace, kardiologie, zubní lékařství, výţiva ve vyšším věku, problematika léčby 

bolesti a etické problémy v medicíně a embryologii 

 

www.lfp.cuni.cz - sekce pro veřejnost, kapitola Celoživotní vzdělávání 
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Lékařská fakulta v Plzni 

 

Garant za fakultu: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, 

Ph.D. 

 

Kurz: Klub aktivního stáří  
Garant kurzu: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni 

Požadavky: nejsou 

Praxe: není poţadována 

Délka: 2 semestry za 4, tj. 18 přednášek, 36 hodin 

Frekvence: 1x za 2 týdny 

Výukový den: úterý  

Termín: září 2013 – červen 2013 

Místo konání: Ústav sociálního lékařství, Alej Svobody 31, Plzeň 

Poplatek: 150 Kč za akademický rok 

Zakončení: kolokvium 

Certifikace: ţádná 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: osobní předání přihlášky v den zápisu 

 

Způsob podání přihlášky: osobně v den zápisu  

 

Termín podání přihlášky: září 2013 (v srpnu 2013 bude termín upřesněn na webových 

stránkách; příp. telefonicky nebo mailem)  

 

Kontakt: Vanda Stříbrná 

Telefon: 377 593 540 

E-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz slouţí k povzbuzení zájmů seniorů k aktivnímu přístupu k ţivotu, 

přednášky, exkurze s tématem sociálně - zdravotním, ale i společenské vědy s ohledem na zájem 

starší generace  

 

www.lfp.cuni.cz - sekce pro veřejnost, kapitola Celoživotní vzdělávání 
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Filozofická fakulta 
 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Dějiny dopravy v českých zemích v moderní době 
Garant kurzu: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav českých dějin 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10. 2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Dějiny dopravy v českých zemí v moderní době se budou zabývat vývojem 

silniční, vodní a ţelezniční dopravy, popřípadě vývojem komunikací (telegraf, telefon, pošta) v 

období 1800 aţ 2000. Důraz bude kladen také na socioekonomické trendy a na civilizační 

důsledky zavádění moderní strojové infrastruktury. Stranou nezůstanou ani politické a 

státoprávní změny, které výrazně ovlivnily provoz a výstavbu především ţelezniční a silniční 

sítě. 

 

www.cdv.ff.cuni.cz   



 

 

21  

Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Divadlo ve stínu: žánry, hnutí a jevy na okraji 
Garant kurzu: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra divadelní vědy 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Přednáškový cyklus se bude věnovat divadelním jevům (hnutím, ţánrům, stylům 

apod.), které z různých důvodů nebývají v centru pozornosti evropské divadelní historiografie. V 

přednáškách budou jednak vysvětleny příčiny tohoto opomíjení, jednak budou tyto jevy 

zasazeny do kontextu a bude osvětlen jejich význam pro vývoj divadelní historie a estetiky. 

 

http://www.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Etnologie, kultura, tradice 
Garant kurzu: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav etnologie 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 301 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz je volným navázáním na předchozí etnologické kurzy. Předkládá širší 

spektrum oborových témat v podání jednotlivých vyučujících. Kontinuitu s předešlými 

přednáškami představuje vystoupení prof. Leoše Šatavy, CSc., zaměřené na analýzu soudobé 

Srbské Luţice v etnickém, jazykovém, politickém a kulturním kontextu. Teoreticky a 

metodologicky je pojata přednáška PhDr. Miloše Tomandla, zachycující problematiku etnické 

identity a  migrantů na základě terénních výzkumů v ČR a Chorvatsku. Vystoupení je doplněno 

autentickými nahrávkami.  

 

Mgr. Daniel Dědovský se zaměří na česko – německé vztahy v Podkrkonoší od druhé poloviny 

20. století do současnosti. PhDr. Tereza Hejzlarová vystoupí s exkursem do materiální kultury a 

lidového umění, tradiční i novodobé výšivky a šperku Střední Asie. I zde se jedná o prezentaci 

výsledků vlastního výzkumu. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. představí  na základě výstupů 

dlouhodobého výzkumu soudobý, velmi aktuální, český folklór s autentickými ukázkami.      

 

http://www.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Jazyková a etnická rozmanitost Balkánu 
Garant kurzu: Mgr. Lucie Gramelová 

 

Pracoviště: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní 

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Cílem programu je seznámit zájemce s charakteristikou starých i současných 

jazyků Balkánu, včetně jazyků národnostních menšin. Úvodní přednášky jsou pojaty z obecného 

balkanistického hlediska, obsahují stručný úvod do dějin balkanistiky a vymezují základní 

pojmy. Větší část přednášek pak představuje jednotlivé balkánské jazyky. 

 

http://www.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Jazykový kurz – Latina pro seniory 
Garant kurzu: PhDr. Dana Slabochová, CSc. 

 

Pracoviště: Jazykové centrum 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pondělí 

Termín: od 3.2.2014 

Místo konání: Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5. patro 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test  

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2012 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz není určen pro úplné začátečníky, obrací se k těm, kteří se latinsky kdysi 

učili a nyní by si své vědomosti z nejrůznějších důvodů rádi osvěţili.  

Max. počet účastníků kurzu je 20 osob. 
 

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na rozvoj receptivních jazykových dovedností seniorů 

(porozumění psanému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování 

základních gramatických struktur a lexikálních jednotek, dále pak na systematickou práci se 

slovníkem. Zájemci si mohou vyzkoušet interaktivní gramatická a lexikální cvičení na počítači 

(ve studovně pro seniory, případně z domova přes internet). Vybrané jednoduché texty různých 

ţánrů se obsahově týkají všeobecných tematických okruhů (historie, společnost, apod.), zahrnují 

latinská rčení a přísloví, zkratky, nápisy, aj. 

 

http://www.ff.cuni.cz
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 Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Kapitoly z dějin českého překladu 
Garant kurzu: Mgr. David Mraček 

 

Pracoviště: Ústav translatologie 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: Špork, uč. 206 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2012 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu:  Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími kapitolami dějin českého 

(nejen) uměleckého překladu. Na převodech stěţejních děl anglicky, německy, francouzsky, 

španělsky a rusky píšících spisovatelů do češtiny kurz ukáţe obecnější trendy překládání platné 

v různých obdobích, připomene významné osobnosti českého uměleckého překladu a jejich roli 

v komunikaci českých zemí s jinými významnými kulturami a v přednášce o moderních 

metodách překládání se dotkne současnosti i budoucnosti překladatelské profese. 

 

http://www.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Konverzační jazykový kurz – Angličtina pro seniory 
Garant kurzu: PhDr. Libuše Drnková 

 

Pracoviště: Jazykové centrum 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pondělí  

Termín: od 3.2.2014 

Místo konání: Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5. patro 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test  

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz není určen pro začátečníky.  Max. počet účastníků kurzu je 20 osob. 

 

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností 

seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybraných textů, na procvičení 

porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování 

a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci 

obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům 

s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (historie, reálie, klima, společnost, kultura, apod.). 

 

http://www.ff.cuni.cz 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Konverzační jazykový kurz – Francouzština pro seniory 
Garant kurzu: PhDr. Dana Slabochová, CSc. 

 

Pracoviště: Jazykové centrum 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pondělí  

Termín: od 14.10.2013 

Místo konání: Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5. patro 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test  

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2014 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz není určen pro začátečníky, předpokládá se základní konverzační úroveň. 

Max. počet účastníků kurzu je 20 osob. 
 

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností 

seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, psaní vybraných textů, porozumění 

psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a 

upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci 

obecných komunikačních záměrů. Zájemci si mohou vyzkoušet interaktivní gramatická a 

lexikální cvičení na počítači (ve studovně pro seniory, případně z domova přes internet). Kurz se 

obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti 

(společenské konvence, kultura, média, historie, klima, apod.). 

 

http://www.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Konverzační jazykový kurz – Němčina pro seniory 
Garant kurzu: PhDr. Libuše Drnková 

 

Pracoviště: Jazykové centrum 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pondělí  

Termín: od 14.10.2013 

Místo konání: Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5. patro 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test  

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2014 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz není určen pro začátečníky, předpokládá se základní konverzační úroveň. 

Max. počet účastníků kurzu je 20 osob. 
 

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností 

seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, psaní vybraných textů, porozumění 

psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a 

upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci 

obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům s 

přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, média, historie, klima, 

apod.). 

 

http://www.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Mezigenerační pohledy na výchovu a vzdělávání 
Garant kurzu: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra pedagogiky 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr  

Zakončení: závěrečná písemná práce  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Nový cyklus přednášek tematizuje problémy a výzvy spojené s generačně 

podmíněnými pohledy na výchovu a vzdělávání. Vedle reflexe obecných a filosofických otázek 

plynoucích z povahy vývoje výchovně vzdělávací praxe (proměny pedagogického diskursu 

v průběhu dvacátého století, ideologizace a mytizace dětství a mládí, proměny chápání 

vzdělanosti apod.) nabízí sondu do soudobé situace ve školách a v rodině (kooperace a tvořivost 

v mezigeneračním dialogu a v kurikulární reformě, změna v nahlíţení postavení ţáka, 

mezigenerační problémy v oblasti rodiny, motivy z oblasti OSV atd.). Nahlíţet na vývoj 

výchovy a vzdělávání optikou mezigeneračních vztahů bylo odjakţiva přirozené, vedlo to 

dokonce k formulaci některých klasických definic výchovy (É. Durkheim). Z generačních 

akcentů ve výchovné oblasti však často plyne mnoţství předsudků a obecně jde o přístup velice 

problematický. Tento kurz by měl upozornit na některé obtíţe, ale i nové šance ve výchově a 

vzdělávání, jeţ vyplynuly z nedávných a stále probíhajících procesů transformace rodiny, školy a 

diskursu, v němţ jsou tyto instituce vytvářeny a v němţ existují. 

 

http://www.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Místa české historické paměti I. 
Garant kurzu: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav českých dějin 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test ve 2. ročníku 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz bude pokračovat 2. ročníkem v akademickém roce 2014/2015 

pod názvem Místa české historické paměti II. 
 

Obsah kurzu: Termín místa paměti evokuje představu, ţe kolektivní paměť sociální skupiny, 

společnosti či celého národa krystalizuje na určitých místech, přičemţ slovo místo lze různým 

způsobem interpretovat. Většinou se pod ním skrývá geografické místo, mýtická postava, 

událost, instituce, například muzeum, umělecké dílo apod. Tato místa vlastní velkou 

symbolickou hodnotu, která je pro společnost (národ) či sociální skupinu základem pro vytváření 

identity. Ještě donedávna věnovali v rámci humanitních a společenských věd pozornost 

fenoménu paměti pouze filozofové, psychologové a částečně i sociologové. Nyní se ho zmocňují 

historici, publicisté a politici. Tento dvousemestrální cyklus přednášek přiblíţí některá z  „míst“, 

která mají velkou symbolickou hodnotu pro českou společnost. 
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 Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Naše země a střední Evropa od doby halštatské do merovejského období 
Garant kurzu: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav pro archeologii 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Archeologický a historický obraz vývoje našich zemí a střední Evropy od doby 

halštatské do merovejského období. Počátek doby ţelezné, šíření ţelezné metalurgie. Vývoj ve 

střední Evropě – halštatský kulturní okruh (rozšíření kultur, jejich charakteristika, pohřebiště, 

sídliště, hospodářství). Konec starší doby ţelezné a nástup tzv. historických Keltů. Sklonek doby 

laténské, první Germáni. Reakce na historické události, úpadek ve střední Evropě. Konec 

laténského osídlení. Původ a raná expanze germánských kmenů. Jastorfská kultura. 

Archeologické doklady elit, římské importy. Archeologický odraz ţivota germánské společnosti 

– zemědělství a řemesla, domy a sídliště, pohřební ritus a náboţenství, zbraně a válečnictví, 

tělesný vzhled a oděv, umění. Příchod Markomanů, raný kulturní vzestup, pozdější změny 

v osídlení a rázu kultury v Čechách, kontakty s okolím, otázka vlivů a migrací. Nástin historie  

a archeologie merovejské říše. Vznik a rozmach říše Franků, Centra moci a vesnice, hroby králů 

a velmoţů, etnické a společenské poměry v odrazu řadových pohřebišť.   
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Poklady českého a evropského výtvarného umění 1. ročník 
Garant kurzu: Ing. Petr Macek, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav pro dějiny umění 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu ve 2. ročníku (akad. rok 

2014/2015) 

Certifikace: postup do dalšího ročníku 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o 1. ročník dvouletého vzdělávacího programu. Absolventi se budou 

moci přihlásit do 2. ročníku v akad. roce 2014/2015. 

 

Obsah kurzu: Umění na území Čech, Moravy a Slezska vţdy bylo integrální součástí 

evropského prostoru. Pro pochopení všech podstatných souvislostí je nutné sledovat základní 

trendy a umělecké směry, které určovaly charakteristické 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 kdyţ 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. Výběrové 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 snaţení počátku 20. století. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Polozapomenuté události světových dějin 
Garant kurzu: doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., PhDr. Jaroslav Valkoun 

 

Pracoviště: Ústav světových dějin 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Přednáškový cyklus je zaměřen na polozapomenuté události světových dějin, 

které výrazně ovlivnily události své doby, od temných dob středověku přes novověké období do 

současnosti. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického, 

sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané 

polozapomenuté události světových dějin. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Praktický kurz českého znakového jazyka 
Garant kurzu: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 34 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy českého znakového jazyka.  

Praktické lekce povede rodilý mluvčí tohoto jazyka, resp. prelingválně neslyšící lektorka. Výuka 

probíhá tzv. přímou metodou, tedy bez slyšícího tlumočníka. V jednotlivých lekcích se 

frekventanti kurzu – začátečníci – seznámí s úlohou manuálních i nemanuálních komponentů 

(mimiky) v českém znakovém jazyce, s rozvrstvením jeho slovní zásoby, osvojí si jednoruční a 

dvouruční prstovou abecedu.  
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Proměny vzdělávání dospělých, nároků na schopnosti pracovníků a jejich 

rozvoj v řízení organizací od počátku 20. století do současnosti 
Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz se orientuje na přiblíţení významných fenoménů moderní společnosti – 

vzdělávání dospělých, schopnosti pracovníků a jejich rozvoj v řízení organizací. Cílem 

přednášek je představit tyto oblasti v historickém vývoji od počátku 20. století do současnosti. 

Sledovány jsou spojitosti s širšími společenskými změnami i proměnami individuálních 

ţivotních drah, které se v současnosti stávají těţko předvídatelnými a doprovází je rozličná 

sociální rizika. Současně se tyto změny vyznačují pestrostí příleţitostí, s nimiţ se jedinec v 

průběhu různých fází dospělého ţivota a ve svých sociálních rolích setkává. 
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 Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Psychologické hry pro seniory 
Garant kurzu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra psychologie 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní 

Výukový den: čtvrtek  

Termín: od 6.2.2014 

Místo konání: Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5. patro 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: - 

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Na seminář se může přihlásit každý posluchač U3V FF UK (bez omezení). 

 

Obsah kurzu: Seminář je určen všem posluchačům U3V, kteří se zajímají o obor psychologie. 

Na seminář se můţe přihlásit kaţdý posluchač U3V FF UK (bez omezení). Jde o pilotní 

specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce v semináři. 

Obsah budou tvořit různé zábavné psychohry, ve kterých se posluchači můţou poučit i pobavit, 

ale také vyzkoušet svou pohotovost i smysl pro humor. To bude také záleţet na aktivitě a zájmu 

posluchačů. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Psychologické zajímavosti 
Garant kurzu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra psychologie 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: čtvrtek  

Termín: od 17.10.2013 

Místo konání: Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5. patro 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: - 

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Na seminář se může přihlásit každý posluchač U3V FF UK (bez omezení). 

 

Obsah kurzu: Seminář je určen všem posluchačům U3V, kteří se zajímají o psychologii. Jde o 

pilotní specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na 

jednotlivých tématech. Posluchači budou (po konzultaci s lektorem) prezentovat doma 

připravené domácí úkoly na dopředu domluvená témata. Je také moţné zvolit si vlastní témata, 

která jsou v centru jejich zájmu. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Psychologie pro všední den 1. ročník 
Garant kurzu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra psychologie  

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: 50% účast pro postup do 2. ročníku  

Certifikace: doklad o absolvování po absolvování 3. ročníku 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o tříletý vzdělávací program. Pro postup do druhého ročníku je třeba 

alespoň 50% docházka, ve druhém ročníku je poţadavkem seminární práce o rozsahu 5 stran, ve 

3. ročníku pak závěrečná práce o rozsahu 10 stran. 

 

Obsah kurzu: Cyklus přednášek je rozdělen do několika  na sebe navazujících semestrů. První  

semestr je obsahově  zaměřený na základní informace o psychologii, jako vědní disciplíně, 

seznamuje posluchače  s  některými významnými  představiteli  české psychologie a jejich 

odborným  přínosem pro   psychologickou teorii i praxi. Na několika příkladech ukazuje  

moţnosti vyuţití psychologických poznatků v běţném ţivotě. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Psychologie pro všední den 2. ročník 
Garant kurzu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra psychologie  

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin)  

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: seminární práce v rozsahu 5 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování po absolvování 3. ročníku 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: 2. ročník z celkem tříletého vzdělávacího programu Psychologie pro všední den. 

Vstupní podmínkou je absolvování 1. ročníku v akademickém roce 2012/2013. 

 

Obsah kurzu: Pokračující cyklus přednášek  je zaměřen na konkrétnější oblasti ţivota. 

Posluchači jsou seznámeni s informacemi, které mohou být uţitečné v praktickém ţivotě. 

Zaměřujeme se na prevenci negativních jevů i na některé aspekty pomoci  ve svízelných 

situacích. 
 

http://www.ff.cuni.cz 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Psychologie pro všední den 3. ročník 
Garant kurzu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra psychologie  

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin)  

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: 3. ročník z celkem tříletého vzdělávacího programu Psychologie pro všední den. 

Vstupní podmínkou je absolvování 2. ročníku včetně vypracování seminární práce 

v akademickém roce 2012/2013. 

 

Obsah kurzu: Navazující  kurz psychologie se  speciálním zaměřením na potřeby seniorů. Cílem 

je poskytnout informace, které mohou pomoci zlepšit kvalitu ţivota. 

 

http://www.ff.cuni.cz  
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Recepce literatur jihovýchodní Evropy v českém prostředí 
Garant kurzu: Mgr. Igor Mikušiak 

 

Pracoviště: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií  

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin)  

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s úrovní české (a částečně i slovenské) 

recepce literatur areálu jihovýchodní Evropy, které byly od obrozeneckých časů v centru 

pozornosti našich literárních vědců, komparatistů a překladatelů. Posluchačům budou selektivně 

vyloţeny nejzajímavější tendence v české recepci jednotlivých literatur v 19. a především ve 20. 

století. Náhled do problematiky otevřou dvě přednášky mapující méně frekventované literatury: 

v první půjde o panoramatický pohled na klíčové texty albánské literatury 20. století a druhá 

nastíní hlavní etapy vývoje moldavské literatury od 19. století do současnosti. Následovat bude 

přednáška o stěţejních textech bulharské literatury v českém prostředí do roku 1945. Česko-

rumunským vztahům budou věnovány dvě přednášky: první přiblíţí česko-rumunské kulturní 

styky v 19. a 20. století, druhá zmapuje české překlady z rumunské literatury. Empatickým 

přístupem k překládání slovinské literatury do češtiny se bude zabývat přednáška o recepci 

slovinské literatury u nás. Překlad jako základní kategorie meziliterárního procesu a komunikace 

bude předmětem přednášky o chorvatské literatuře v Česku. Cyklus bude zakončen dvěma 

úvahami o ohlasu srbské literatury v českém a slovenském prostředí po roce 1989 a pokusem o 

kritickou reflexi srbské literatury 19. století v pracích českých a slovenských komparatistů. 

 

http://www.ff.cuni.cz  
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Role knihoven a informačních institucí v informační společnosti 
Garant kurzu: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav informačních studií a knihovnictví 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: Jinonice, uč. 2014 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s hlavními problémovými okruhy 

informační společnosti, informačního průmyslu a informačně-knihovnických sluţeb v kontextu 

technologií 20. a 21. století. Součástí kurzu je mimo jiné představení online databází, funkcí a 

sluţeb tuzemských a zahraničních knihoven, historických knihovních fondů a procesů jejich 

digitalizace coby historického a kulturního dědictví, stejně jako současných trendů moderní 

vědecké komunikace. Na závěr kurzu proběhne praktická část úvodu do sluţeb internetu včetně 

současných prostředí typu web 2.0, neviditelného webu a sociálních sítí. Pro účast na kurzu 

nejsou nutné žádné předchozí znalosti ani technické dovednosti. 
 

http://www.ff.cuni.cz 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Rukopisná kniha v proměnách staletí I. 
Garant kurzu: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivního studia  

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 301 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test ve 2. ročníku (akad. rok 2014/2015) 

Certifikace: postup do dalšího ročníku 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o 1. ročník dvouletého vzdělávacího programu. Absolventi se budou 

moci přihlásit do 2. ročníku v akad. roce 2014/2015. 

 

Obsah kurzu: Cílem přednášek je zachytit vývoj rukopisné knihy od raného středověku aţ do 

19. století, představit kodikologii jako vědu, která se věnuje komplexnímu studiu rukopisů 

(kodexů). Přednášky se zaměří na samotné rukopisy, jejich vznik a účel, k němuţ byly 

pořizovány. Samostatná pozornost bude téţ věnována osobám, které tyto písemnosti vytvářely 

(písaři, malíři). Pominuty nebudou ani naše nejznámější rukopisné sbírky. Představeny budou i 

mnohdy dramatické osudy nejvýznamnějších kodexů a knihoven, jejichţ součástí rukopisy od 

samého počátku byly. Kromě literárních kodexů budou přiblíţeny i další zajímavé skupiny 

rukopisných pramenů, jako např. erbovníky, památníky a další. 
 

http://www.ff.cuni.cz 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do praktického čtení 

historických textů – 1. termín 
Garant kurzu: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivního studia  

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 215 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: Praktický přepis paleografického textu + převod dat 

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o totožný seminář, který probíhá v letním semestru. Posluchači, 

kteří mají o tento seminář zájem, se přihlašují pouze na jeden termín dle svého uvážení. 

 

Obsah kurzu: Seminář je prioritně určen absolventům Semináře k regionálním a osobním 

dějinám v akademickém roce 2012/2013. Cílem je, aby si posluchači formou praktických cvičení 

osvojili základy čtení paleografických textů z období především od přelomu 15. a 16. století do 

počátku 20. století. Cvičení budou probíhat na ukázkách písemných pramenů vztahujících se 

k regionálnímu a genealogickému výzkumu (urbáře, městské knihy, matriky, katastry…). 

V rámci jednoho cvičení budou posluchači rovněţ seznámeni se základy datování podle 

křesťanského kalendáře, které bylo uţíváno v historických pramenech v daném období. 
 

http://www.ff.cuni.cz 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do praktického čtení 

historických textů – 2. termín 
Garant kurzu: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivního studia  

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdý týden 

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 215 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: Praktický přepis paleografického textu + převod dat 

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o totožný seminář, který probíhá v zimním semestru. Posluchači, 

kteří mají o tento seminář zájem, se přihlašují pouze na jeden termín dle svého uvážení. 

 

Seminář je určen pro max. 20 posluchačů. 

 

Obsah kurzu: Seminář je prioritně určen pro absolventy Semináře k regionálním a osobním 

dějinám. 

 

Cílem je, aby si posluchači formou praktických cvičení osvojili základy čtení paleografických 

textů z období především od přelomu 15. a 16. století do počátku 20. století. Cvičení budou 

probíhat na ukázkách písemných pramenů vztahujících se k regionálnímu a genealogickému 

výzkumu (urbáře, městské knihy, matriky, katastry…). V rámci jednoho cvičení budou 

posluchači rovněţ seznámeni se základy datování podle křesťanského kalendáře, které bylo 

uţíváno v historických pramenech v daném období.  

 

http://www.ff.cuni.cz  
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Shakespeare a kultura anglické renesance I. 
Garant kurzu: prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav anglofonních literatur a kultur 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu ve 2. semestru (letní semestr) 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o dvousemestrální vzdělávací program. Zájemci se přihlašují do obou 

semestrů. 

 

Obsah kurzu: Čtení a interpretace díla Williama Shakespeare (sonety a básně, komedie, 

tragédie, historické hry, romance) v kontextech anglické renesance. 

 

http://www.ff.cuni.cz  
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Shakespeare a kultura anglické renesance II. 
Garant kurzu: prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav anglofonních literatur a kultur 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o dvousemestrální vzdělávací program. Zájemci se přihlašují do obou 

semestrů. 

 

Obsah kurzu: Čtení a interpretace díla Williama Shakespeare (sonety a básně, komedie, 

tragédie, historické hry, romance) v kontextech anglické renesance. 

 

http://www.ff.cuni.cz   
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Slavné svatyně a kulty antického světa 
Garant kurzu: PhDr. Mgr. Ladislav Stančo, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav pro klasickou archeologii 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Cílem tohoto cyklu přednášek je seznámit posluchače – z pohledu klasické 

archeologie – s některými z nejvýznamnějších náboţenských středisek a kultů antického světa. 

V řeckém světě jde převáţně o svatyně, přesahující svým věhlasem a vlivem své regiony a často 

i řecký kulturní okruh jako celek. Přednášky zaměřené na římské kulty mají ilustrovat typické 

náboţenské projevy v různých fázích vývoje římského státu s kulty lidovými i státními. Ve 

výkladu bude věnován prostor popisu vlastních chrámů i jejich zázemí a dalších souvisejících 

staveb, výzdobě těchto chrámů, dedikacím ve svatyních a samozřejmě také poznatkům o 

vlastním praktikování jednotlivých kultů a průběhu hlavních náboţenských svátků, zasvěcených 

daným boţstvům. 

 

http://www.ff.cuni.cz  
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 Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Sociální problémy současnosti I. 
Garant kurzu: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra sociální práce 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test ve 2. semestru  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o dvousemestrální vzdělávací program. Zájemci se přihlašují do obou 

semestrů. 

 

Obsah kurzu: Kolektivní přednáška, jejímţ cílem je poskytnout posluchačům základní přehled o 

aktuálních sociálních problémech v současné společnosti, s nimiţ se sociální pracovník ve své 

praxi setkává (u různých cílových skupin), a o metodách práce s nimi. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Sociální problémy současnosti II. 
Garant kurzu: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra sociální práce 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test  

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách   

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o dvousemestrální vzdělávací program. Zájemci se přihlašují do obou 

semestrů. 

 

Obsah kurzu: Kolektivní přednáška, jejímţ cílem je poskytnout posluchačům základní přehled o 

aktuálních sociálních problémech v současné společnosti, s nimiţ se sociální pracovník ve své 

praxi setkává (u různých cílových skupin), a o metodách práce s nimi. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Spisovná norma v současné češtině 
Garant kurzu: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 301 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti o současném 

českém jazyce, prohloubit si komunikační, stylizační a jiné dovednosti a zároveň vypěstovat 

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 aplikovány při praktických analýzách. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Společenské krize a změny: zlomová období moderních českých dějin 
Garant kurzu: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav hospodářských a sociálních dějin 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Krize a změny zasahují nejen oblast politiky, ale jsou důleţitou součástí 

společenského vývoje. Klíčová zlomová období českých dějin – revoluce 1848, rozpad 

Rakousko-Uherska roku 1918, nacistická okupace, stalinský utopismus, reformní projekt 

praţského jara i listopad roku 1989 – dokládají, ţe nejdůleţitějším politickým změnám můţeme 

porozumět pouze na pozadí krizí a změn na poli kultury, hospodářství a společnosti. Jak se 

klíčové společenské změny v českých dějinách projevovaly? Kde vedly k zásadním změnám 

v myšlení a jednání lidí a kde se naopak jednalo pouze o překódování starších vzorců? Lze 

historicky postihnout obecnější mechanismy konsensu a konformity? 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Starý Egypt v českých zemích 
Garant kurzu: doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D. 

 

Pracoviště: Český egyptologický ústav 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – letní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdý týden  

Výukový den: pátek  

Termín: od 21.2.2014 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Série přednášek přibliţuje jak počátky vědního oboru egyptologie v českých 

zemích a zvláště na praţské univerzitě, tak odkaz civilizace starého Egypta v umění, kultuře a 

vzdělanosti dodnes. Cyklus navazuje na 100. výročí zahájení výuky egyptologie na praţské 

univerzitě a na výstavu, která bude zahájena na podzim roku 2013. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Učení se ve třetím věku 
Garant kurzu: PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav světových dějin 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 200 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámení se základními aspekty vzdělávání ve třetím věku. 

Výchozí tematické celky (demografická situace v České republice, postavení seniorů v současné 

společnosti, meze a moţnosti jejich docility, aktivní stárnutí či analýza vzdělávací nabídky) 

budou v průběhu přednášek analyzovány v perspektivě širších socio-kulturních souvislostí. 

Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu pochopení seniorského vzdělávání a 

umoţnit posluchačům zkvalitnit proces vlastního učení se. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Velké osobnosti světových dějin 
Garant kurzu: doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., PhDr. Jaroslav Valkoun 

 

Pracoviště: Ústav světových dějin 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Přednáškový cyklus je zaměřen na velké osobnosti světových dějin, které výrazně 

ovlivnily události své doby, od východořímské (Byzantské) říše přes středověké a novověké 

období do současnosti. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z 

politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly velké 

osobnosti světových dějin chronologicky, tématicky a geograficky. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Velké postavy antického světa II. - Řím 
Garant kurzu: doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav řeckých a latinských studií 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 11.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Jedná se o 2. ročník dvouletého vzdělávacího programu. Do kurzu se mohou 

zapsat pouze absolventi prvního ročníku. 

 

Obsah kurzu: Tento kurz navazuje na loňský kurz Velké postavy antického světa I. – Řecko. 

Nově koncipovaný kurz, zaměřený na antickou kulturu, si klade za cíl seznámit posluchače s 

významnými postavami antického Říma, jejichţ činnost se zapsala nejen do římských 

politických a kulturních dějin, ale i do kulturních dějin Evropy vůbec. Jde o osobnosti z oblasti 

politiky, filozofie, vědy, literatury a divadla. Přednášky přinesou výklad o jejich díle a o 

významu jejich odkazu. 
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Významné osobnosti evropské a americké hudby 1. poloviny 20. století 
Garant kurzu: doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav hudební vědy 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr – zimní (18 hodin) 

Frekvence: 2 výukové hodiny kaţdých 14 dní  

Výukový den: pátek  

Termín: od 4.10.2013 

Místo konání: hlavní budova FF UK, uč. 131 

Poplatek:  500,- Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný písemný test 

Certifikace: doklad o absolvování 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Přednáškový cyklus seznamuje posluchače s ţivotem a dílem významných 

skladatelů evropské a americké hudby 1. poloviny 20. století. Kaţdá přednáška je věnována 

jednomu význačnému skladateli, který zasáhl do dynamického a velmi proměnlivého vývoje 

hudební kultury mezi lety  cca 1900-1960. Posluchači budou seznámeni s jeho biografií a 

hlavními díly ve zvukových ukázkách a náhledech do partitur. Jednotlivé lekce doprovodí i 

promítání bohaté ikonografie a krátkých filmů. Přednášky budou směřovat k hlubšímu poznání 

hudební kultury zmíněného období. Snaha vyučujících je vedena nejen snahou o seznámení 

s jednotlivými skladatelskými osobnostmi, ale i s hlubšími historickými souvislostmi jejich 

tvorby. Posluchači si oţiví prostřednictvím jednotlivých portrétů i obsah pojmů expresionismus, 

impresionismus, neoklasicismus, atonalita, dodekafonie ad. v hudbě. 
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 Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory I. (s použitím různého náčiní – 

overbaly, činky, ručníky, gumy) 

Garant kurzu: Mgr. Zdeňka Hrazdírová 

 

Pracoviště: Katedra tělesné výchovy 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry  

Frekvence: pravidelně kaţdou středu  

Výukový den: středa  

Termín: od 16.10.2013 

Místo konání: Opletalova 38, Praha 1 (tělocvična) 

Poplatek:  700,- Kč za oba semestry 

Zakončení: -  

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Ţádáme všechny účastníky kurzu, aby na první hodině předloţili lékařské 

potvrzení, ţe nemají ţádné zdravotní omezení /srdeční vady, těţší oční vady apod./ pro 

zdravotní cvičení (platnost potvrzení je 2 roky, účastníci loňského kurzu ho jiţ nemusí 

předkládat). 

 

Obsah kurzu: Teorie významu cvičení pro seniory, praxe posilovacích  a protahovacích  cvičení  

odstraňující svalovou dysbalanci, cvičení na zlepšení  svalové pruţnosti, fyzické kondice, 

oběhového a dýchacího aparátu.   

 

Zdravotní cvičení není rehabilitace, ale pohybová aktivita vyrovnávacích, posilovacích a 

protahovacích cviků ve stoji, sedu a lehu  s náročnější intenzitou.   
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Filozofická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Eva Drlíková, CSc. 

 

Kurz: Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory II. (s pouţitím různého náčiní – 

overbaly, činky, ručníky, gumy) 

Garant kurzu: Mgr. Zdeňka Hrazdírová 

 

Pracoviště: Katedra tělesné výchovy 

Požadavky: maturita, důchodový věk (od 55 let), výjimka – os. v plném invalidním důchodu 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry  

Frekvence: pravidelně kaţdou středu  

Výukový den: středa  

Termín: ukončení 23.4.2014 

Místo konání: Opletalova 38, Praha 1 (tělocvična) 

Poplatek:  700,- Kč za oba semestry 

Zakončení: -  

Certifikace: bez osvědčení 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. 

Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 

 

Způsob podání přihlášky: poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách 

 

Termín podání přihlášky: pouze od 2. 5. do 31. 5. 2013 
Kontakt: Mgr. Jitka Neumannová 

Telefon: 221 619 811 

E-mail: jitka.neumannova@ff.cuni.cz 

 

Poznámka: Pokračování kurzu ze zimního semestru. Posluchači se přihlašují na oba semestry. 

 

Obsah kurzu: Teorie významu cvičení pro seniory, praxe posilovacích  a protahovacích  cvičení  

odstraňující svalovou dysbalanci, cvičení na zlepšení  svalové pruţnosti, fyzické kondice, 

oběhového a dýchacího aparátu.   

 

Zdravotní cvičení není rehabilitace, ale pohybová aktivita vyrovnávacích, posilovacích a 

protahovacích cviků ve stoji, sedu a lehu  s náročnější intenzitou. 

 

http://www.ff.cuni.cz 
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Přírodovědecká fakulta 
 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Experimentální biologie rostlin 
Garant kurzu: Prof.RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: dva semestry, celkem 24 hodin 

Frekvence: 1 x za 14 dní 2 hodiny 

Výukový den: dle rozvrhu 

Termín: zahájení říjen 2013 

Místo konání: katedra experimentální biologie  rostlin UKPřF, Viničná 5, 128 44 Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek  500 Kč  za kurz 

Zakončení: pohovor na dané téma, diskuse u kulatého stolu k dotazům připraveným 

posluchači, po domluvě moţnost krátké písemné etudy 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: předpokládaný počet, 20 studentů, kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu 

zájemců, minimum deset účastníků 

 

Obsah kurzu: Čím novým obohatily moderní vědecké metody posledního dvacetiletí naší 

znalost ţivota rostlin ? Jak přispěly k pochopení  vzniku různých rostlinných druhů, jejich 

způsobů rozmnoţování, jejich šancí ve vzájemných konkurenčních vztazích? Jakou „přirozenou“ 

či „umělou“ formou mohou získat rostliny nové typy uţitečných vlastností?  Jsou i  v přírodě 

různé jejich geny předávány nejen „vertikálně“ na potomstvo, ale také „horizontálně“ – mezi 

rostlinami a mikroorganizmy, či  mezi rostlinami navzájem? Jakými čidly vnímají rostliny okolní 

svět, jak komunikují, přátelsky či nepřátelsky i mezi sebou navzájem ? Jak rozeznávají tělo 

vlastní a cizí ? Jak se brání patogenům a škůdcům? Nakolik je takové chování nahodilé, účelové, 

či dokonce „inteligentní“ ? Jak na straně jedné regenerují či nově se rodí  – a na druhé stárnou a 

programově umírají ? Potkávají se s chorobami podobnými lidským (poruchy 

imunity,hormonálního metabolizmu, rakovina)? Vnímají bolest ?  Můţe nám moderní výzkum  

jejich vlastností přinést praktický uţitek pouze ve zlepšení stavu jich samých a tím i produktů či 

funkcí pro něţ je pěstujeme – nebo mohou získané poznatky nalézt uplatnění i v poznáváni 

podstaty některých chorob lidských ?  Odpověď můţete nalézt ve jednotlivých lekcích tohoto 

kurzu. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Geografie a demografie 
Garant kurzu: Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 

 

Pracoviště: Katedra geografické sekce PřF UK v Praze 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry po 12 hod. (celkem 24 hod. a 2 hod. písemný test) 

Frekvence: jednou za 14 dní 2 hod 

Výukový den: pátek  14.00 -16.35 

Termín: říjen 2013 - květen 2014 

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz 

Zakončení: písemný test 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15.9.2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: předpokládaný počet, 30 studentů 

 

Obsah kurzu: Fyzicko-geografické rozdělení světa. Voda jako základ ţivota. Přírodní katastrofy. 

Politické a ekonomické rozdělení současného světa. Rozdíly v ekonomické úrovni států. 

Problémy zemí třetího světa. Vývoj urbanizace a největší světové aglomerace. Populační vývoj 

světa, Evropy a Česka. Romská populace. Demografické prognózy a proces demografického 

stárnutí. Problémy globalizace světa. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Geotechnické příčiny poruch na stavbách 
Garant kurzu: doc. Ing. Karel Drozd, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav hydrogeologie, inţenýrské geologie a uţité geofyziky 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (letní) 

Frekvence: 2 hod. 1x za 14 dní, celkem 16 hodin 

Výukový den: dle rozvrhu 

Termín: zahájení únor 2014 

Místo konání: Albertov 6, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz 

Zakončení: - 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do konce roku 2012 
Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: předpokládaný počet, 20 studentů 

 

Obsah kurzu: Poruchy na inţenýrských a civilních stavbách a jejich příčiny. Přehled faktorů, 

které způsobují poruchy na stavbách (geologické, geotechnické klimatické aj.). Návrh moţných 

řešení a sanace. Praktické příklady (poruchy vyvolané lokálními geologickými nebo 

geotechnickými poměry, nesprávným zaloţením stavby, nadměrnými dynamickými účinky, 

projekčními a konstrukčními chybami, nevhodností pouţitých stavebních materiálů, 

klimatickými vlivy, změnami reţimu povrchových a podzemních vod, důlní činností). 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Chemie – zajímavá a užitečná věda 
Garant kurzu: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK v Praze, Albertov 3, Praha 2 

Požadavky: maturita se nepoţaduje, důchodový věk (není podmínkou) 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry, celkem 48 hodin 

Frekvence: 12 témat po 4 hodinách 

Výukový den: upřesní se podle rozvrhu 

Termín: říjen 2013 – květen 2014 

Místo konání: Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK, Albertov 3, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz 

Zakončení: - 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: předpokládaný počet, 20 studentů 

 

Obsah kurzu: Program obsahuje 12 témat, vybraných z jednotlivých chemických oborů, to je 

chemie anorganické a organické, chemie analytické a chemie polymerů a biochemie. Témata 

jsou zaměřena především na zajímavé a uţitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a jejich 

praktickou aplikaci (chemické a přírodní látky, toxikologie včera a dnes, sloţení a vlastnosti 

litosféry, role a význam koordinačních sloučenin, nové způsoby analýzy přírodních látek, 

vyráběných materiálů a ţivotního prostředí, polymery a jejich pouţití, potraviny a jejich 

chemické sloţení, molekulární gastronomie aj.). Jednotlivá témata o celkovém rozsahu čtyři 

hodiny tvoří obvykle přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastníky kurzu. 

Součástí kurzu jsou také ukázky zajímavých a jednoduchých pokusů s běţně dostupnými 

látkami, které si mohou účastníci kurzu i sami vyzkoušet, a odborná exkurze na vybrané 

pracoviště v Praze nebo jejím okolí. 

 
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Mineralogie 
Garant kurzu: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (28 hodin celkem) 

Frekvence: 2 hod. 1x za 14 dní 

Výukový den: středa 16.30 – 18.00 nebo dle rozvrhu 

Termín: zahájení říjen 2013 

Místo konání: Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz 

Zakončení: pohovor formou všeobecné rozpravy 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: předpokládaný počet, 25 studentů 

 

Obsah kurzu: Planeta Země jako úţasný stroj: Vznik sluneční soustavy a Země. Co nám říkají 

meteority? Hlavní geologické procesy v zemském nitru a na zemském povrchu. 

Úvod do obecné mineralogie: Čím se zabývá mineralogie? Co je minerál? Co je krystal 

a amorfní látka? Jak krystaly vznikají a rostou? Tvar a vnitřní uspořádání krystalů, jejich 

chemické sloţení a fyzikální vlastnosti. Krátce o metodách studia minerálů. Úvodní 

mineralogická literatura. 

Povídání o nejrozšířenějších a technicky důleţitých minerálech, jejich vlastnostech, výskytu 

v přírodě a pouţití (rudní a nerudní suroviny), s ukázkami minerálů. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Mineralogie vybraných rudních ložisek a výskytů v České republice 
Garant kurzu: doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: jeden semestr (letní) 

Frekvence: 1x týdně 

Výukový den: čtvrtek 16.30 – 18.10 

Termín: únor – květen 2014 

Místo konání: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Albertov 6, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz 

Zakončení: ústní pohovor 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do konce roku 2013 
Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Cílem úpřednášky je seznámit posluchače s mineralogicko-loţiskovými poměry 

vybraných loţisek a výskytů v Českém masivu. U historicky  významných rudních loţisek 

budou uvedeny kromě základní mineralogické charakteristiky také loţiskově ekonomické 

parametry (přehledy těţby a jejich historie), včetně historie dobývání a následného zpracování a 

moţného mincování. Historie dobývání vybraných rudních loţisek bude zasazena do politicko-

ekonomického vývoje v rámci Českého království aţ do dalšího státoprávního uspořádání Čech, 

Moravy a Slezska. Přednáška se bude týkat následujících loţisek: Jílové u Prahy a další vybraná 

loţiska zlata v Českém masívu; z polymetalických loţisek: Kutná Hora, Příbram, výskyty 

polymetalických rud v okolí Prahy a Rudolfov. Pětiprvkovou asociaci budou zastupovat: 

Jáchymov, Měděnec a Planá u Mar. Lázní a uranová mineralizace na Příbramsku. Přednáška 

bude doplněna bohatým grafickým materiálem (mapy, řezy, přehlednými tabulkami těţeb, 

fotografiemi minerálů, včetně fotografií důlních objektů a mincí) a také historickými přehledy 

vývoje daného rudního revíru nebo oblasti. Přednáška by měla být doplněna jednodenní exkurzí 

spojenou mj. se sběrem minerálů a s návštěvou některého muzea. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Mořská fauna Středomoří 
Garant kurzu: RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra ekologie a Katedra zoologie PřF UK v Praze 

Požadavky: maturita, důchodový věk (není podmínkou) 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (letní) 

Frekvence: 1x týdně 2 vyučovací hodiny 

Výukový den: fakulta stanoví dodatečně dle rozvrhu 

Termín: zahájení únor 2014 

Místo konání: PřF UK, Viničná 7, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz 

Zakončení: test 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do konce roku 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: Seminář je zároveň pojat jako teoretická příprava na stejnojmennou terénní 

exkurzi pro studenty PřF UK (2 týdny, pravděpodobně v září). Exkurze se ovšem odehrává v 

poměrně primitivních podmínkách, proto není vhodná pro většinu seniorů. Účast fyzicky 

zdatných posluchačů U3V na exkurzi však není vyloučena. Výuka běţných studentů PřF UK a 

studentů U3V probíhá společně. 

 

Obsah kurzu: Seznámení s nejběţnějšími a nejzajímavějšími zástupci fauny Středozemního 

moře, s důrazem na diverzitu a ekologii jednotlivých forem. Těţištěm přednášek je zejména 

fotodokumentace ţivočichů, pokud moţno v jejich přirozeném prostředí. Úvodní přednáška je 

věnována mořskému prostředí obecně a Středozemnímu moři, následuje série přednášek 

představujících jednotlivé skupiny: 1) houby, ţebernatky; 2) ţahavci; 3) malé kmeny (pásnice, 

ploštěnky, rypohlavci); 4) korýši; 5) měkkýši; 6) mnohoštětinatci, mechovky; 7) ostnokoţci; 8–

9) pláštěnci, paryby, ryby. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Mykologie 
Garant kurzu: Mgr. Karel Prášil, CSc., RNDr. Alena Kubátová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra botaniky PřF UK v Praze 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (letní) 

Frekvence: 1x za 14 dní 4 hodiny 

Výukový den: pátek dopoledne 

Termín: únor aţ polovina června 2014 

Místo konání: Praha 2, Benátská 2 

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz 

Zakončení: závěrečná práce 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky:  - 

 

Termín podání přihlášky: do konce roku 2013 
Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Mykologie v celé šíři. Makro-i mikroskopické houby. Co to vlastně houby jsou a 

kam je zařazujeme? Jak a kde rostou? Jak se rozmnoţují? Houby v prostředí člověka. Houby na 

potravinách. Houby a zahrada. Houby na louce a v lese. Houby, které nám škodí. Houby, které 

nám prospívají. Ţivotní prostředí hub a jak je chráníme. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Paleontologie 
Garant kurzu: doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav geologie a paleontologie PřF UK 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: dva semestry 

Frekvence: 1x za 14 dní 2 hodiny 

Výukový den: středa, od 16.30 do 18.00 hod. 

Termín: říjen 2013 – květen 2014 

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2, velká paleontologická 

posluchárna 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz 

Zakončení: pohovor 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: předpokládaný počet, 20 studentů 

 

Obsah kurzu: Čím se zabývá paleontologie, co to jsou zkameněliny, jak vznikají, jak se 

zachovávají, jakým způsobem a kde je moţno je sbírat, úprava zkamenělin pro sbírku, jména 

zkamenělin (taxonomie), co lze ze zkamenělin vyčíst (paleoekologie, stratigrafie apod.). 

Základní paleontologická (a zejména populárně paleontologická literatura). Jak si naplánovat 

paleontologickou vycházku, co si vzít s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické 

průvodce, jak se vyznat v geologické mapě. Stručná historie světové i české paleontologie a 

paleontologických výzkumů. Vývoj ţivota na Zemi od jeho vzniku aţ po současnost (zajímavé a 

důleţité momenty, základní informace o evoluci). Stručná informace o jednotlivých skupinách 

rostlin a ţivočichů, které se nacházejí jako zkameněliny (s důrazem na ty, co uţ dnes neţijí). 

Stručná geologie a paleontologie okolí Prahy doplněná v letním semestru jednou i více (podle 

zájmu) vycházkami do Národního muzea a do okolí Prahy. Podle zájmu lze přednášky 

modifikovat směrem k problémům, které posluchače zajímají, určovat přinesené vzorky 

zkamenělin apod. - jakákoli vlastní aktivita posluchačů je vítána.    

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Rostlinná buňka 
Garant kurzu: doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: jeden semestr (zimní), celkem 12 hodin a závěr kurzu 

Frekvence: 1x za 14 dní 2 hodiny 

Výukový den: čtvrtek od 9.00 hod. nebo dle rozvrhu  

Termín: říjen 2013 – leden 2014 

Místo konání: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2  

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz 

Zakončení: závěrečná diskuse u kulatého stolu 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: Předpokládaný počet, 20 studentů. 

 

Obsah kurzu: Rostliny a ţivočichové jsou si na úrovni základních jednotek ţivota – buněk – 

velmi podobní. Ukázalo se to během staletého vývoje nauky o buňce – cytologie. Přesto se 

buňky rostlin a ţivočichů také významně liší. Základem stavby a rozčlenění buněk jsou 

biologické membrány. Pro uspořádání membrán v rostlinných buňkách je charakteristická 

přítomnost vakuol vyplněných buněčnou šťávou. Vakuoly byly příčinou vzniku stěn rostlinných 

buněk. Buněčné jádro, základní hmota buněk a „buněčná kostra“ rostlinných a ţivočišných 

buněk jsou si velmi podobné, jaderné a buněčné dělení u rostlin a ţivočichů se ale poněkud liší. 

Také rostlinné buňky dýchají, ale rostliny si jako jediné z vyšších organismů samy vytvářejí 

organické látky (v chloroplastech), jsou autotrofní. Rostliny ţijí pevně připoutány k půdě a 

vakuoly a buněčné stěny jim dovolují vytvářet mohutná těla. Také rostliny, podobně jako 

ţivočichové, mají těla sloţená z různých tkání (pletiv). Ve srovnání se ţivočichy, rostliny snadno 

dokáţou regenerovat celé své tělo z jediné buňky. Tuto schopnost rostlinných buněk (ale i 

mnohé jiné) vyuţíváme v biotechnologiích a při vegetativním mnoţení rostlin.   

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Svět buňky 
Garant kurzu: doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra buněčné biologie 

Požadavky: důchodový věk a věk 8–14 let 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 10 x 2 h v rámci 1 semestru (20 h) 

Frekvence: 2 h 1x týdně 

Výukový den: středa odpoledne nebo dle rozvrhu 

Termín: letní semestr, únor–duben 2014 

Místo konání: budova Biologické sekce PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2 

Poplatek: 300 Kč za semestr 

Zakončení: závěrečný pohovor 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do konce roku 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz je primárně určen pro důchodce se svými vnoučaty/pravnoučaty! Kurz 

je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců (10); doporučujeme po podání přihlášky ověřit 

zahájení kurzu. 

 

Obsah kurzu: Kurz je vstupem do fascinujícího světa buněk, jejich organel, vzájemných vztahů 

v mnohobuněčném organismu. Probíranými tématy budou např. vznik ţivota, vznik buněk, 

metody výzkumu buněk, typy buněk, změna normální buňky v buňku nádorovou, energetický 

metabolismus, funkce jednotlivých buněčných organel ve vtahu k patologickým stavům. 

Součástí kurzu bude praktická část věnovaná mikroskopování typických buněk, příprava 

preparátů, fluorescenční mikroskopie. 

Jednotlivé přednášky: 1. Vznik ţivota a buněk 2. Buněčné organely 3. Buněčné dělení 4. Jaderná 

kostra (cytoskelet) 5. Lidské chyby spojené se špatnou funkcí buněk 6. Rakovina – sobecké 

nesmrtelné buňky 7. Metody zkoumání buněk 8. Praktické cvičení z buněčné biologie 9. 

Histologie – věda o buňkách v těle 10. In vivo veritas – filmy ze ţivota buněk. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Svět hornin 
Garant kurzu: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 

 

Pracoviště: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (24 hodin celkem) 

Frekvence: 2 hod. 1x za 14 dní 

Výukový den: středa 16.30 – 18.00 nebo dle rozvrhu 

Termín: zahájení říjen 2013 

Místo konání: Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz 

Zakončení: pohovor formou všeobecné rozpravy 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: Předpokládaný počet 25 studentů. 

 

Obsah kurzu: Petrologie – věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je 

poznat. Kde se berou? Koloběh hornin. Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické 

horniny – tvary těles, stavba, sloţení, systém. Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces. 

Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní. 

Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny. K čemu jsou horniny 

dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Svět rostlin 
Garant kurzu: prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. 

 

Pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry, 40 hodin 

Frekvence: 1x týdně 

Výukový den: dle rozvrhu 

Termín: říjen 2013 – květen 2014 

Místo konání: zasedací místnost Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, 

Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz  

Zakončení: závěrečná práce na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161 

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Základní struktury vyšších rostlin (stavba a funkce rostlinné buňky, typy pletiv, 

orgány – kořeny, stonky, listy, květy a plody). Fotosyntéza jako základ ţivota na Zemi. Příjem, 

výdej a význam vody pro ţivot rostlin. Čím se rostliny ţiví a proč je půda nenahraditelná? 

Charakteristika růstu a vývoje rostlin. Praktické základy pěstování a mnoţení rostlin. Rostliny a 

stres. Přínos šlechtění a GMO, genové banky a zachování biodiverzity. Rostliny a globální 

oteplování. Jak souvisejí rostliny se sluţbami ekosystémů a trvale udrţitelným rozvojem ţivota 

na Zemi?  

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Voda v ČR – úvod do hydrologie  
Garant kurzu: RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. 

 

Pracoviště: Ústav hydrogeologie, inţenýrské geologie a uţité geofyziky, VÚV TGM 

Požadavky: maturita 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry  

Frekvence: 2 hodiny 1x za 14 dní, celkem 16 hodin za semestr 

Výukový den: pátek 14:00 nebo dle rozvrhu 

Termín: říjen 2013 – květen 2014  

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 500 Kč za kurz 

Zakončení: písemná práce 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 

Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161  

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz  

 

Poznámka: Předpokládaný počet studentů 30. 

 

Obsah kurzu: 1. Voda jako cenný přírodní zdroj, výskyt vody v ČR a druhy vod (atmosférická, 

povrchová, půdní a podzemní voda) hydrologický cyklus, hydrologická bilance. 2. Voda v 

atmosféře, sráţky, měřené klimatické parametry. 3. Povrchová voda (význam vody v krajině, 

vodní toky a jejich reţim, hydrologie jezer a baţin). 4. Voda pod povrchem terénu (půdní voda, 

voda v nesaturované zóně hornin, podzemní voda). 5. Úvod do regionální hydrogeologie ČR. 6. 

Jakost a sloţení vod, ochrana a znečišťování vodních zdrojů, ekologické havárie a nápravná 

opatření. 7. Škodlivé účinky vod (povodně, sucho, eroze). 8. Globální klimatická změna a její 

dopady na vodní zdroje, adaptační opatření. 9. Návštěva vodárenského muzea. 10. Základy 

vodárenství (jímací objekty, ochranná pásma, jakost surové a pitné vody, úprava vody, 

vodovodní systémy a jejich součásti, výpočet potřeby vody), balené vody. 11. Druhy odpadních 

vod, kanalizace, čistírny odpadních vod, vypouštění odpadních vod. 12. Další uţívání vod – 

odběry pro uţitkové účely, plavba, koupání a rekreace, energie (vodní, geotermální), rybářství a 

rybníkářství. 13. Minerální vody a přírodní léčivé zdroje I. – obecná charakteristika. 14. 

Minerální vody a přírodní léčivé zdroje II. – regionální přehled. 15. Další aspekty výskytu vody 

– voda jako zdroj suroviny, voda jako problém ve stavebnictví, voda v územním plánování, voda 

při těţbě nerostných surovin, meliorační opatření na zemědělských pozemcích a jejich dopady. 

16. Exkurze dle moţností (ekotechnické muzeum, analytické laboratoře apod.)  

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Přírodovědecká fakulta 

 

Garant za fakultu: proděkan pro CŢV 

 

Kurz: Vodní ekosystémy 
Garant kurzu: RNDr. Martin Černý, Ph.D., doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra ekologie PřF UK v Praze 

Požadavky: maturita, důchodový věk (není podmínkou) 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (letní) 

Frekvence: 1x za týden 2 hod. 

Výukový den: bude upřesněn dle rozvrhu 

Termín: únor aţ květen 2014 

Místo konání: Viničná 7, Praha 2 

Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz 

Zakončení: - 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, 

Praha 2, 128 43 

 

Způsob podání přihlášky: - 

 

Termín podání přihlášky: do konce roku 2013 
Kontakt: Olga Kaiglová 

Telefon: 221 951 161  

E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz  

 

Poznámka: Předpokládaný počet 15-20 studentů. 

 

Obsah kurzu: Přehled jednotlivých typů vodních ekosystémů na pevnině i ve světovém oceánu – 

charakteristika, funkční vztahy a faktory ovlivňující oţivení. Vlastnosti vody a její vztah k 

vodním organismům. Hluboká jezera, mělké trvalé vody (rybníky, slepá ramena, litorály apod.), 

malé dočasné a periodické vody, extrémní vodní ekosystémy (např. horké prameny, saliny, 

podzemní voda, sníh a led), toky (prameniště, potoky, řeky, údolní nádrţe). Mořské ekosystémy: 

otevřené moře; hlubinné ekosystémy; skalnaté, písečné a bahnité pobřeţí; produktivní pobřeţní 

ekosystémy – korálové útesy, chaluhové lesy, mořské louky, mangrovy. 

Exkurze: 1. stojatá voda, 2. tekoucí voda. 

 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v 
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Matematicko-fyzikální fakulta 
 

Garant za fakultu: RNDr. Jan Kašpar, CSc. 

 

Kurz: Finanční matematika  
Garant kurzu: RNDr. Jan Kašpar, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 

Požadavky: důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x za 2 týdny 

Výukový den: čtvrtek 

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

 

Obsah kurzu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji, které se 

uplatňují tam, kde hraje hlavní roli hodnota peněz v reálném čase. Základem je úrokový počet. 

Dále budou probírány peněţní toky, důchod jako posloupnost plateb a pojmy počáteční a 

koncová hodnota, které umoţní porovnávat, vliv inflace. Aplikací pak bude mj. splácení dluhů a 

spoření. Mezi dalšími pojmy budou peněţní fondy, cenné papíry, oceňování investic. Důleţitým 

prostředím, kde se uplatňuje finanční matematika, je pojišťovnictví. Budou probrány základní 

pojmy teorie pravděpodobnosti a ţivotního pojištění kapitálového a důchodového. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 
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Matematicko-fyzikální fakulta 

 

Garant za fakultu:  RNDr. Jan Kašpar, CSc. 

 

Kurz: Fyzika pro nefyziky 
Garant kurzu: doc. RNDr. Jan Obdrţálek, CSc.  

 

Pracoviště: Ústav teoretické fyziky 

Požadavky: důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x týdně 

Výukový den: pondělí odpoledne 

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

 

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi 

fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, 

klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou 

součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compass v UFP AV 

ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště 

Leksellova Gama noţe v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec patřící FJFI 

ČVUT. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 
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 Matematicko-fyzikální fakulta 

 

Garant za fakultu: RNDr. Jan Kašpar, CSc.  

 

Kurz: Geometrie užitečná a krásná 
Garant kurzu: RNDr. Alena Šarounová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra didaktiky matematiky 

Požadavky: důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x za dva týdny 

Výukový den: středa  

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

 

Obsah kurzu: Počátky geometrie. Geometrie v zemědělství. Za co vděčíme architektuře. 

Geometrie v umění. Geometrické paradoxy. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 
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Matematicko-fyzikální fakulta 

 

Garant za fakultu: RNDr. Jan Kašpar, CSc.  

 

Kurz: Historie matematiky ve starém Řecku 
Garant kurzu: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 
 

Pracoviště: Matematický ústav UK 

Požadavky: důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x za dva týdny 

Výukový den: středa 

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

 

Obsah kurzu: Několik pohledů na vývoj matematiky v antickém Řecku. Pythagoras a jeho 

škola. Kvadrivium. Aritmetické pojetí matematiky. Objev nesouměřitelnosti, první krize 

matematiky. Východiska z krize. Řecká geometrická algebra. Klasické úlohy řecké matematiky. 

Platon, Aristoteles, Eukleides. Eudoxova teorie proporcí a exhaustivní metoda. Archimedes, jeho 

ţivot a matematické výsledky. Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření Země. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 
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Matematicko-fyzikální fakulta 

 

Garant za fakultu: RNDr. Jan Kašpar, CSc.  

 

Kurz: Jak porozumět meteorologickým mapám 
Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 
 

Pracoviště: Katedra meteorologie a ochrany prostředí 

Požadavky: důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x za dva týdny 

Výukový den: čtvrtek 

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

 

Obsah kurzu: Informace o tom, co lze z meteorologických map vyčíst. Základní vysvětlení 

souvisejících meteorologických dějů. Historický vývoj konstrukce meteorologických map. 

Přínos moderních metod souvisejících s druţicovými a radiolokačními metodami 

meteorologických pozorování. Současné zdroje meteorologických informaci pro veřejnost. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 
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Matematicko-fyzikální fakulta 

 

Garant za fakultu: RNDr. Jan Kašpar, CSc.  

 

Kurz: Matematika pro každý den 
Garant kurzu: RNDr. Jan Kašpar, CSc. 
 

Pracoviště: Katedra didaktiky matematiky 

Požadavky: - 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x za dva týdny 

Výukový den: čtvrtek odpoledne 

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

 

Obsah kurzu: Základní pojmy a vztahy v matematice. Funkce jako matematické vyjádření 

vztahů. Vlastnosti a vyšetřování funkcí, základy vyšší matematiky. Rovnice a jejich řešení, 

podmínky řešitelnosti. Geometrie konstruktivní a analytická. Posloupnosti a řady, základy 

finanční matematiky. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti. Základy matematické statistiky. 

Teorie grafů. Výpočetní technika ve výuce matematiky. Historie matematiky. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 
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Matematicko-fyzikální fakulta 

 

Garant za fakultu: RNDr. Jan Kašpar, CSc. 

 

Kurz: Vesmír na Internetu III, Astronomie v kontextu kultury a dějin  
Garant kurzu: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. 

 

Pracoviště: Astronomický ústav UK 

Požadavky: důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x týdně 

Výukový den: středa odpoledne 

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

 

Obsah kurzu: Poznávání vesmíru bylo jiţ od starověku součástí kultury – mytologie souhvězdí, 

čas a kalendář, orloje jako umělecká díla, astrologická tématika v umění a zvláště v architektuře, 

kosmologické představy a filosofie. Některé astronomické problémy dokonce ovlivňovaly chod 

dějin – například úspěšnost v řešení problému určování zeměpisných délek výrazně ovlivnila boj 

o kolonie a zámořský obchod. Řada známých osobností se věnovala astronomii (u nás např. 

M.R. Štefánik vystudoval astronomii na Karlově univerzitě) a naopak, řada astronomů se 

uplatnila i v občanském ţivotě (Ole Römer, objevitel konečné rychlosti světla a primátor v 

Kodani; Jan Hevelius, autor hvězdných atlasů, představený cechu pivovarníků a primátor v 

Gdaňsku). Přednášky budou doplněny exkurzemi a aktualitami o nových objevech ve vesmíru. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 

 



 

 

82  

Matematicko-fyzikální fakulta 

 

Garant za fakultu: RNDr. Jan Kašpar, CSc. 

 

Kurz: Základy práce na počítači 
Garant kurzu: RNDr. Jan Kašpar, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra didaktiky matematiky 

Požadavky: důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 1x za dva týdny 

Výukový den: pondělí nebo středa, údaj poskytne fakulta 

Termín: akademický rok 2013/14 

Místo konání: MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, bude 

upřesněno 

Poplatek: 500 Kč / kurz 

Zakončení: zápočet na základě účasti 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 

3, Praha 2, 121 16 

 

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK nebo na webové stránce 

http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ 

 

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2013 
Kontakt: Lucie Šimůnková 

Telefon: 221 911 259  

E-mail: lucie.simunkova@mff.cuni.cz  

 

Poznámka: Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení 

poplatku (ústřiţek sloţenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným formulářem Záznam 

o školení z PO a BP (CŢV) a jednou fotografií předloţí zájemci o kurzy U3V pro nadcházející 

akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK. Formulář je umístěn na výše 

uvedené webové stránce, stejně jako přihláška. 

Číslo bankovního spojení:21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec. symbol: rodné číslo bez 

lomítka. 

Počet účastníků kurzu je limitován kapacitními možnostmi počítačových laboratoří! 

 

Obsah kurzu: Kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé, kteří zatím neměli mnoho 

moţností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači, 

standardní software (textový a tabulkový editor), moţnosti komunikace prostřednictvím počítače 

(vyuţití sítí, Internet). V letním semestru budou účastníci seznámeni s dalšími typy software 

(např. výukové programy, grafické editory apod.) a s moţnostmi vytvoření vlastních produktů 

(např. webové stránky atd.). Budou souběţně pořádány dva kurzy, jeden pro úplné začátečníky, 

druhý pro mírně pokročilé.  

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm 
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Pedagogická fakulta 
 

Garant za fakultu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

 

Kurz: Česká filozofie v evropském kontextu 
Garant kurzu: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK 

Požadavky: - 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 2 hodiny 1x za 14 dní  

Výukový den: pátek 

Termín: říjen 2013 – květen 2014 

Místo konání: PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 

Poplatek: 100 Kč/ kurz  

Zakončení: - 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Mgr. Romana Říhová (studijní oddělení) PedF UK, M. D. 

Rettigové 4, Praha 1, 116 39 

 

Způsob podání přihlášky:  poštou nebo osobně v úředních hodinách, nelze zadat elektronicky 

 

Termín podání přihlášky: 15. 9. 2013 
Kontakt: Mgr. Romana Říhová 

Telefon: 221 900 220 

E-mail: romana.rihova@pedf.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: K fenoménu domova, problém samoty ve stáří, fenomenologie zdraví a nemoci, 

daseinsanalýza a její význam pro psychické problémy v dnešní době, výkonová doba a její 

důsledky pro postavení člověka ve společnosti, etická reflexe výkonové doby, autentický a 

neautentická existence v době postmoderní, problém disipace a usebrání v sebepoznávání, vztah 

mladých a starých, péče o duši a tělo jako celoţivotní úkol, filosofie a věda, filosofie výchovy, 

politika a filosofie. 

 

Literatura: 

Platon: Faidón, Faidros, Ústava 

Aristoteles: O sofistických důkazech, Topiky, Analytiky, O sylogismu 

Tomáš Akvinský: De anima 

Descartes: Úvahy o první filosofii 

Spinoza: Etika 

Kant: Kritika čistého rozumu 

Hegel: Logika 

Carnap: Der logische Aufbau der Welt 

Popper: Problematik der wissenschaftlichen Forschung 

Husserl: Krize evrops. věd a transcendentální fenomenologie 

Heidegger: Logika 
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Patočka: Péče o duši I. II. II 

Bělohradský: Myslet zeleň světa 

Jan Hus: O církvi 

J. A. Komenský: Porada o nápravě věcí lidských  

Masaryk: Ideály humanitní 

Hogenová: K fenoménu poznání 

Nietzsche: Der Wille zur Macht 

 

http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=371 
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Pedagogická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

 

Kurz: Hry v rodině jako mentální i sociální trénink 
Garant kurzu: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., PhDr. Michaela Kaslová  

 

Pracoviště: Katedra matematiky PedF UK 

Požadavky: - 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 12 vyučovacích hodin 

Frekvence: 4 setkání  

Výukový den: středa 

Termín: 2013/2014, moţno oba semestry 

Místo konání: PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 

Poplatek: 400 Kč  

Zakončení: - 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Mgr. Romana Říhová (studijní oddělení) PedF UK, M. D. 

Rettigové 4, Praha 1, 116 39 

 

Způsob podání přihlášky:  poštou nebo osobně v úředních hodinách, nelze zadat elektronicky 

 

Termín podání přihlášky: 15. 9. 2013 
Kontakt: Mgr. Romana Říhová 

Telefon: 221 900 220 

E-mail: romana.rihova@pedf.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: První – úvod - různé pohledy na hru (v návaznosti na semináře dr. Duplinského 

pojetí hračky; zásobník her Kučera a  kol.); hra s pravidly v domácnosti – zabaví, rozvíjí určité 

schopnosti – kromě přijetí pravidel i pronikání do jejich logické struktury, posílení algoritmů 

chování, rozvoj komunikace (nejen verbální), schopnost číst reakce druhého prostřednictvím 

jeho kroků - rozhodnutí, posílení korekce a autokorekce, stimulace schopností potřebných pro 

matematiku (např. rovinná orientace a paměť, představa o počtu, proces porovnávání, třídění) 

včetně zrodu prvních strategií atd. – tudíţ i příprava na školu; na závěr shrnutí zahrnující i 

schéma „prarodiče stimulují vnoučata a naopak“, posilující postoje: „prohrát není ostuda, ale 

opakovat chyby ano“, „pro výhru musím zapojit mozek“. Dotazy, přání, která lze reflektovat 

v následujících částech. 

Druhý – hry pro předškolní věk, jak seznamovat děti se hrou s pravidly, jaké mít nároky, co která 

hra přináší včetně přípravy na školní matematiku; výběr her, osvojování pravidel, analýza toho, 

co hra můţe přinášet; rozdíl mezi způsobem hry dospělého a dítěte; strategie 

ztíţení/zjednodušení pravidel a důsledky těchto kroků; ukázka hry vnoučat s prarodiči (video) a 

analýza. Diskuse. 

Třetí – hry pro mladší školní věk, jak pomoci hrou k zlepšení v matematice – práce 

s dlouhodobým cílem. 

Čtvrtý –vyuţití her s matematickou tématikou pro rozvoj matematického myšlení. Tvorba 

vhodného edukačního prostředí. Hádanky a hlavolamy. 

 

kmdm.pedf.cuni.cz 
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Pedagogická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

 

Kurz: Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání: klášterní tajemství 
Garant kurzu: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Požadavky: - 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry 

Frekvence: 2 hodiny 1x za týdně  

Výukový den: středa 

Termín: akademický rok 2013/2014 

Místo konání: PedF UK v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1 

Poplatek: 500 Kč/ kurz 

Zakončení: - 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Mgr. Romana Říhová (studijní oddělení) PedF UK, M. D. 

Rettigové 4, Praha 1, 116 39 

 

Způsob podání přihlášky:  poštou nebo osobně v úředních hodinách, nelze zadat elektronicky 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Mgr. Romana Říhová 

Telefon: 221 900 220 

E-mail: romana.rihova@pedf.cuni.cz 

 

Poznámka: Součástí kurzu jsou exkurze - náklady na případnou dopravu a vstupné si účastníci 

exkurzí hradí zvlášť 

 

Obsah kurzu: Jaká je skutečná hodnota kulturního dědictví? A za jakou cenu jsme ochotni ho 

chránit? Jak souvisí ochrana kulturního dědictví s naší identitou? A proč některá místa, stavby či 

artefakty hýčkáme a na jiné zapomínáme? To jsou jen některé z otázek, kterými se budou 

zabývat přednášky na téma: vymezení pojmu kulturní dědictví; změny (ve) vlastnictví kulturního 

dědictví od středověku po dnešek; ztráty a nálezy paměti (hodnota, dědictví, identita, paměť); 

tvář země – krajina domova; ochrana archeologického dědictví; paměťové instituce (muzea, 

galerie, archivy); ochrana architektonického dědictví a památková péče; výchova ke vztahu ke 

kulturně historickému dědictví. 

 

http://kdddweb.pedf.cuni.cz/ 
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Pedagogická fakulta 

 

Garant za fakultu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

 

Kurz: Praktický hudební místopis České republiky 
Garant kurzu: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

 

Pracoviště: Katedra hudební výchovy PedF UK 

Požadavky: schopnost základního vnímání hudby s porozuměním, schopnost absolvovat pěší 

exkurze do 10 km ve zvlněné krajině 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry, 60 hodin 

Frekvence: 1x za 2 týdny 

Výukový den: sobota 

Termín: zimní a letní semestr 2013/2014 

Místo konání: Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha 1, hudebněhistoricky významná 

místa České republiky 

Poplatek: 500 Kč 

Zakončení: koncepce vlastní hudebně místopisné prezentace pro vybranou cílovou skupinu 

účastníků 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: Mgr. Romana Říhová (studijní oddělení) PedF UK, M. D. 

Rettigové 4, Praha 1, 116 39 

 

Způsob podání přihlášky:  poštou nebo osobně v úředních hodinách, nelze zadat elektronicky 

 

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2013 
Kontakt: Mgr. Romana Říhová 

Telefon: 221 900 220 

E-mail: romana.rihova@pedf.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz je určen zájemcům o hudební místopis České republiky, tedy o místa, která 

jsou spjata s významnými osobnostmi či událostmi české hudební historie v kontextu obecně 

historickém. Probíhá formou exkurzí na místa spojená se ţivotem skladatelů, hudebníků a 

osobností významných pro českou kulturu za podmínky, ţe se na takovém místě nalézá objekt, 

který je dostatečně výrazným předmětem poznání, návštěvy a je průkazným zdrojem impulsů pro 

poznávání dalších kulturně-historických národních, případně mezinárodních souvislostí. 

Komplexní pohled na zvolené objekty umoţňuje zohlednit vlivy, jeţ přispěly k utváření ţivota 

v daném regionu i k formování skladatelských i jiných hudebnických osobností. Vybraná místa 

představují:  

Jabkenice (působiště B. Smetany),  

Vysoká u Příbrami (působiště A. Dvořáka) 

Nelahozeves (rodiště A. Dvořáka) 

Kublov (rodiště J. L. Zvonaře) 

Křečovice (rodiště J. Suka) 

Zbiroh (působiště D. Vačkáře) 

Cítoliby u Loun (působiště K. B. Kopřivy, J. A. Galliny, J. Venta, J. N. Lokaje) 

Louňovice pod Blaníkem (rodiště J. D. Zelenky) 

Strahovský klášter v Praze (středisko soudobé varhanní improvizace)  
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Nymburk (rodiště B. M. Černohorského) 

Byt J. Jeţka v Praze 

Zlonice (působiště A. Dvořáka) 

Roţmitál pod Třemšínem (působiště J. J. Ryby) 

Hrad Pecka (působiště Kryštofa Haranta).    

Primární cíl kurzu spočívá v seznámení účastníků se specifiky daných míst, s významem 

příslušných osobností pro českou a evropskou (či světovou) kulturu i s evropskými vlivy, jeţ 

přispěly k utváření specifického hudebního myšlení skladatelů, případně k rozvoji hudební 

tvorby na daných místech v širším měřítku. V tomto světle se účastníci seznámí s obecnými i 

zvláštními znaky hudební tvorby příslušných skladatelů a s jejich tvorbou vázanou na daná 

místa. Sekundární cíl spočívá v seznámení s dalšími místopisnými charakteristikami 

umoţňujícími pohled na zvolenou oblast v národním a evropském kulturně-historickém 

kontextu.  

 

http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=371
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Fakulta sociálních věd 
 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Aktuální otázky sociální politiky v České republice 
Garant kurzu: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., Mgr. Karolína Dobiášová  

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: -  

Praxe:  - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: čtvrtek 10,30 – 12,00 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na vybrané aktuální téma z oblasti sociální politiky.  

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: -  

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábřeţí 6, 110 01, Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na teorii a praxi sociální politiky v České republice v 

mezinárodním kontextu. Studenti se seznámí s funkcí, cíli a nástroji sociální politiky.  Prostor 

bude věnován i historickému vývoji české sociální politiky. Po absolvování kurzu se studenti 

budou orientovat v problematice sociálního zabezpečení a sociálních sluţeb, budou seznámeni se 

současnými problémy i trendy budoucího vývoje sociální politiky.  

Budou diskutovány důsledky stárnutí obyvatelstva, změny v trendech v zaměstnanosti, proměny 

rodiny a dalších "nových sociálních rizik“ pro sociální politiku.  

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  



 

 

90  

Fakulta sociálních věd  

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Aktuální problémy současné japonské společnosti  
Garant kurzu: doc. ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: -  

Praxe:  - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: dopoledne 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: seminární práce 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: -  

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábřeţí 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Japonsko prošlo za posledních sto padesát let bezprecedentním vývojem. Jako 

jedna z mála zemí nezápadního kulturního okruhu si na přelomu 19. a 20. století úspěšně 

osvojilo západní model modernizace. Snaha zajistit si odpovídající místo mezi světovými 

mocnostmi přivedla Japonsko na pokraj válečné zkázy a výsadní postavení mezi vyspělými 

zeměmi mu zajistila aţ poválečná orientace na ekonomický růst. Od počátku 90. let se však 

japonská společnost potýká s mnoha zásadními problémy. Některé jsou přímým důsledkem 

překotného hospodářského rozvoje, jiné jsou odrazem obecných společenských změn. Nemalý 

dopad na ţivot japonské společnosti mají také zásadní změny v regionu celé východní Asie. 

Japonsko se tak v posledních dvaceti letech nachází ve stavu vleklé společenské krize. 

Cyklus přednášek se zaměřuje na vybrané problémy, se kterými se dnes potýká japonská 

společnost. Hlavní pozornost je věnována zejména příčinám a důsledkům krize politického a 

ekonomického systému, ztrátě identity a krizi hodnot v současném Japonsku.  V centru 

pozornosti však budou i širší společenská témata jako například stárnutí populace a problémy 

sociálního systému, postavení národnostních menšin a jejich diskriminace či problém ţivotního 

prostředí a postoje japonské veřejnosti k jaderné energetice. Jednotlivá témata nebudou 

přednášena izolovaně, ale vţdy v širším historickém kontextu s uvedení řady konkrétních 

příkladů a osobních zkušeností, které přednášející získal během svého více jak sedmiletého 

působení na různých japonských univerzitách.  

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Balkán včera, dnes a zítra (?) 
  

Garant kurzu: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní semestr 2013/2014 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Krátká esej 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Vývoj balkánského regionu od poslední čtvrtiny 19. století do současnosti, s 

pokusem o perspektivy následujících desetiletí. 

a) Jihovýchodní Evropa po vzniku prvních nezávislých států, uspořádání po Berlínském 

kongresu 1878. Politika velmocí. Budování států. První a druhá balkánská válka. 

b) Národy Balkánského poloostrova za 1. světové války. Dopad mírových konferencí pro 

další vývoj nových „následnických států“ (Stát Srbů, Chorvatů a Slovinců - Jugoslávie, 

Rumunsko, Řecko, Albánie) a zemí, které skončily mezi poraţenými (Bulharsko, Maďarsko). 

Postupné selhání parlamentních systémů a nastolení diktatur. Vnitropolitický, hospodářský a 

sociopolitický vývoj. Politika velmocí, především Itálie a Německa. Druhá světová válka. 

c) Sovětizace velké části poloostrova (Jugoslávie, Albánie, Rumunsko a Bulharsko) – 

vytvoření sovětského bloku, občanská válka v Řecku. Roztrţka s Jugoslávií. 

d) Jihovýchodní Evropa 60. a 70. let – lidové demokracie, nezávislost Kypru (turecká 

okupace severní části ostrova), roztrţka s Albánií, samosprávný socialismus v Jugoslávii, 

„národní cesta Rumunska“,  řecko - turecké spory (egejské krize) 

e) Narůstání krize v komunistických zemích, pád reţimů jedné strany na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let. Občanská válka v Jugoslávii, rozpad státních struktur v Albánii, 

sloţitá cesta k demokracii v Bulharsku a Rumunsku, první rozpory mezi novými státy bývalé 

Jugoslávie. 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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f) Současné vztahy mezi jednotlivými zeměmi regionu jsou výsledkem globálního vývoje 

Evropy, ale i vzájemných územních sporů a novou vlnou nacionalismu. Některé z nich jsou v 

dohledné době snad i řešitelné, i za cenu kompromisů, některé nikoli. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Balkán ve válce a v revoluci 1939-1945 
Garant kurzu: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.   

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: letní semestr 2013/2014 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: krátká esej 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014  

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

 

Obsah kurzu: Obraz politických, vojenských, hospodářských i společenských dějin balkánských 

zemí v krátké, avšak co do následků významného období, kdy se mj. i  vytvářely předpoklady 

poválečného rozdělení světa i Evropy. 

a) Boj o Balkán 1939-1941, jednotlivé státy hledají nejprve spásu v neutralitě, pak se 

přiklánějí na stranu Osy, nebo jsou jí vojensky napadeny (Albánie, Jugoslávie, Řecko). 

b) Válka na Balkáně 1941-1944: b 1 Okupace a kolaborace – integrace regionu a 

jednotlivých zemí do tábora fašistické Osy, podivná politika Turecka, genocida balkánských 

Ţidů a Cikánů; b 2 Rezistence; b 3 Rok zlomu od léta 1943 do léta 1944; b 4 Velmoci a Balkán. 

c) Cesta k Jaltě a Postupimi 1944-1945 – Německo vyklízí Balkán, od revoluce k občanské 

válce sovětizace, velmoci a Balkán. 

d) Důsledky druhé světové války pro země jihovýchodní Evropy, které se z valné části (s 

výjimkou Řecka) stávají součástí vytvářejícího se sovětského bloku. 

  

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

  

 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Bohové, válečníci, mírotvorci... a spisovatelé detektivek(Historie, politika a 

kultura Skandinávie) 
Garant kurzu: doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.   

  

Pracoviště: FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: pátek 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní semestr 2013/2014 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: krátká esej 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

 

Obsah kurzu: Kurs bude zaměřen na vybrané otázky minulosti a současnosti skandinávských 

zemí (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Faerské ostrovy, Grónsko), zvláštní pozornost 

bude věnována kulturním dějinám a aktuálním politickým problémům. 

Hlavní témata: 

1. Vymezení regionu; severská mytologie, prehistorie a počátky historie (doba vikingská) 

2. Vrcholný středověk a raně novověké dějiny (Kalmarská unie, reformace, baltská 

imperiální politika 17. století, absolutismus a reformy 18. století) 

3. Moderní dějiny (skandinávská národní hnutí v kontextech evropské politiky „dlouhého“ 

19. století) 

4. Soudobé dějiny („mýty“ a realita 20. století, mj. skandinávská neutralita od první světové 

války přes druhou světovou válku ke studené válce v bipolárním světě) 

5. Minulost a současnost modelu skandinávského sociálního státu a výzvy počátku 21. 

století (imigrace, ekologie, ropný boom) 

6. Kultura skandinávských zemí od středověku do současnosti (středověká literatura - 

eddická poezie, ságy a jejich ohlasy v moderní kultuře; novověká literatura od realismu k 

současnému detektivkářskému boomu; severský film; výtvarné umění a architektura; hudba) 

7. Skandinávie a střední Evropa – paralely, ohlasy, inspirace 

  

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html


 

 

95  

Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Český hraný film v letech 1969-1979 
Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

 

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou týdně 

Výukový den: pátek 14.00-15.30  

Termín: letní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Rozprava o jednotlivých tvůrcích a filmech období druhé poloviny normalizace 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 31.1.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu ve druhé polovině 

normalizace (1980-1989). V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného 

období. Budou sledovány profesní kariéry jednotlivých tvůrců, vztah kinematografie a KSČ, 

proměny ţánrů. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků i 

odborné kritiky. Přednášky budou koncipovány v průběhu semestru chronologicky od roku 1980 

do listopadu 1989. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Demokracie a lobbing 
Garant kurzu: Ing. Petr Kotlas,  Ph.D. 

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou týdně 

Výukový den: pátek poledne 

Termín: letní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej či seminární práce na zadané téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 31.1.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Cílem kurzu je podat ucelený výklad lobbingu, který je často mylně pokládán za 

neslučitelný s demokratickým uspořádáním. V kontrastu ke zkreslenému a negativnímu vnímání 

lobbingu je předloţen plastický obraz sloţitých informačních vazeb mezi občany, zájmovými 

skupinami a politickou reprezentací. Dílčí témata: 

1. Co je demokracie: klasická a neklasická verze demokracie, pluralitní demokracie, R. 

Dahl a jeho pojem polyarchie. 

2. Jak se dělá politika: politický cyklus, arénový přístup, sítě tvorby politiky. 

3. Štěpení, střetávání a sdílení zájmů: historické kořeny zájmových odlišností, od 

skupinových zájmů k veřejnému zájmu. 

4. Lobbing jako prosazování zájmů v politickém rozhodování: právo být slyšen, informační 

obsah lobbingu, vztah lobbingu, klientelismu a korupce. 

5. Kdo, kde a jak lobbuje: nejrůznější typy aktérů, profesionální lobbing v legislativě a 

exekutivě, formy a metody lobbingu. 

6. Lobbing v praxi: případové studie lobbingu v ČR, EU a jinde ve světě, mediální obraz 

lobbingu.   
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Estetika moderního divadla 
Garant kurzu: Mgr. et BcA. David Pizinger 

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno  

Termín: zimní nebo letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: V přednášce se budeme zabývat dějinami současného myšlení o divadle. Na 

vybraných příkladech prozkoumáme vlivné formy, které se vyvinuly do podoby tak zvaného 

post-dramatického divadla. Kurz nám pomůţe porozumět některým tendencím v divadle 

současnosti, budeme je rozkrývat s ohledem na jeho historický kontext a společenskou funkci. 

Při uvaţování o místě divadla ve světě budeme uvaţovat o pojmech jako slovo, tělo, čas, realita 

atd.., v rámci herní a divadelní situace. Budeme se zabývat kořeny divadla nové syntézy: divadla, 

které je multiţánrové a interdisciplinární; divadla, které je sociálně angaţované a provokuje.  V 

rámci seminářů budeme společně navštěvovat vybraná divadelní představení a poté o nich 

diskutovat. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Evropská sounáležitost v kulturní oblasti 
Garant kurzu: Jaroslav Šonka 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno  

Termín: zimní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: předvedení vlastního videa o délce cca 3 – 5 minut 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Jednotlivé dny jsou tématicky soustředěné na jeden respektivní motiv a jde o 

porozumění verbálním a nonverbálním znakům a o jejich zařazení do kulturní historie 

kontinentu. 

Víno a Římané: Regiony s vinařskou tradicí, boţstva a kultura kolem vína, výtvarná reflexe v 

různých periodách, konnotace vína, vinice boţí, poslední večeře, ţidovská svatba, dnešní Evropa 

a víno 

Káva a Turecko: Odkud a odkdy máme kávu, Bach a výchovná, ač i humorná kantáta, souvislost 

s cukrem. Čaj a kakao v souvislosti evropského kolonializmu 

Brambory a vojsko: Odkud pocházejí brambory, jakou mají funkci, Branoborsko a jméno, „Irish 

famine“, jaká je konkurence – knedlíky a halušky, jak se sdílejí recepty v různých národních 

kulturách 

Opera jako evropský kulturní útvar: Vznik, dramaturgie, 18. století, vícevrstevnost operní 

sémiotiky, humor a tragika 

Kulturní citáty v divadelní a filmové tvorbě: Barva, symboly, tradice 

Rozdělování Evropy koncem 19. století: Jak vznikají zdánlivě staleté identity, na co musí 

reagovat evropská integrace 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Evropská unie dnes a zítra 
Garant kurzu: Viera Knutelská, PhD. 

  

Pracoviště: IPS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jednou za 14 dní 

Frekvence: bude upřesněno 

Výukový den: zimní semestr 2013/14 

Termín: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Poplatek: závěrečná esej 

Zakončení: osvědčení 

Certifikace: - 

Kvalifikace:  

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz se zabývá hlavními současnými debatami o evropské integraci a její 

budoucnosti, jako je například reakce na ekonomickou krizi, pravomoci evropských institucí a 

jejich změny, politická unie, demokratický deficit, volby do Evropského parlamentu 2014 apod. 

Kurz si klade za cíl poskytnout posluchačům přehled o hlavních faktorech a argumentech 

formujících evropskou i českou debatu, zvláštní pozornost je věnována zejména pozici české 

vlády a českých politických stran k těmto otázkám.   
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Fašizmus v 20. storočí 
Garant kurzu: Mgr. Jakub Drábik 

  

Pracoviště: FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní semestr 2013/2014 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Krátka seminárna práca (4-8 strán) na ľubovoľnú tému týkajúcu sa kurzu. Môţe 

ísť o esej, úvahu, recenziu/anotáciu knihy, štúdie, výstavy alebo filmu, viac odborne ladenú esej 

či akékoľvek iný krátky text, ktorý bude nejakým spôsobom naviazaný na témy jednotlivých 

prednášok. 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz sa bude snaţiť o nový pohľad na fašizmus; na jeho mýty, ideológiu, 

propagandu, lídrov, na vzťah fašizmu k modernizmu, ţenám, kultúre, filozofii a histórii. 

Vychádzať pri tom bude z najnovších vedeckých poznatkov a teórii vo fašistických štúdiách, 

predovšetkým z tzv. ´nového konsenzu´ ktorý vznikol koncom 90-tych rokov. Kurz sa pri tom 

bude snaţiť dať dôraz nie len na taliansky fašizmus a nemecký nacizmus. Zameria sa aj na menej 

známe fašistické hnutia (britskú B.U.F., francúzsku Action Francaise, rumunskú Ţeleznú gardu, 

maďarskú Stranu šípových kríţov a ďalšie hnutia). Bude sa snaţiť odhaliť, čo mali tieto hnutia 

spoločné a čo ich, naopak, rozdeľovalo. Kurz bude vedený v slovenskom jazyku. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Filmový seminář 
Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou týdně 

Výukový den: úterý odpoledne 

Termín: zimní semestr, letní semestr 2013/2014 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: recenze vybraného filmového díla.  

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: pro ZS: 14.9.2013, pro LS: 31.1.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 205 

  

Obsah kurzu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové 

kritiky a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Globální svět a komunikace 
Garant kurzu: Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní semestr, letní 2013/2014 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Kurs bude zakončen rozpravou nad seminární prací. 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Jak je moţné se v kaţdodenní komunikaci vyrovnat s důsledky globalizačních 

procesů proběhnuvších v průběhu posledních dvaceti letech? Jakou úlohu sehrává verbální a 

neverbální komunikace pro pochopení kulturních rozdílů, kterým jsme vystaveni při cestování 

nebo při působení na trhu práce? V průběhu přednáškového cyklu budou vysvětleny rozdíly mezi 

nízkokontextovou a vysokokontextovou kulturou (například Německo versus Japonsko), odlišné 

vnímání času v různých kulturních systémech (Německo versus latinskoamerický okruh), 

podstatné rozdíly mezi individualistickými a kolektivistickými systémy (anglosaské versus 

asijské kulturní systémy), odlišné pojetí teritoriality v různých kulturních celcích, a řada dalších 

proměnných. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Historické kořeny parlamentní demokracie: úvod do politologie pro 

nepolitology 
Garant kurzu: Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 

  

Pracoviště: IPS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno  

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej k tematice probírané v rámci kurzu 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz se zaměřuje na genezi britského a francouzského parlamentarismu od 

středověku do současnosti. Součástí přednášek a diskusí je nejen problematika institucí a jeich 

fungování, ale i otázky související s tzv. keltskou periferií obou států (Skotsko, Wales, Irsko, 

Bretaň) a utvářením národní identity. Cílem kurzu je seznámit zájemce s genezí současné 

politické scény, politickou kulturou, symboly národní identity a významnými osobnostmi 

politického ţivota 19. a 20. století včetně odkazů na kulturní (především umělecké a literární) 

dějiny oboru zemí včetně vztahů česko-britských, resp. česko-francouzských.    
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Historie organizovaného zločinu   
Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v dopoledních hodinách  

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: krátká esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz se zabývá vývojem organizovaného zločinu v jeho nejtemnějších formách. 

Zvláštní důraz je kladen na fenomén Mafie a její prorůstání do společnosti ve státech jako USA 

či Itálie. Popsán je postupný vývoj organizovaného zločinu od výpalného a vydírání na konci 19. 

století po pašování drog a prorůstání do politických sfér v současnosti. Rozebrán bude současný 

mezinárodní obchod s drogami a také další aktuální aktivity zločineckých organizací 

v podnikatelské sféře. Kurz také představí významné populární autory a jejich díla popisující 

organizovaný zločin (např. Roberto Saviano). 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html


 

 

105  

Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Jak se orientovat v sociálních službách 
Garant kurzu: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D. 

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr  

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,-   

Zakončení: esej na vybrané aktuální téma z oblasti sociální politiky. 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 237 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Uvaţovali jste někdy o domově seniorů či pečovatelské sluţbě? Znáte další druhy 

sociálních sluţeb? Víte, kdy a s čím se na ně obrátit? Jaké jsou podmínky poskytování a kdo 

rozhoduje o umístění? Kolik se za sluţby hradí a co je moţno poţadovat? Co je dobrou a špatnou 

praxí poskytovatelů? To je hrubý výčet otázek, na které bude kurz odpovídat, aby si senior a jeho 

rodina uměli vybrat vhodnou a kvalitní sociální sluţbu.   
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Japonské moderní dějiny vizuálně 
Garant kurzu: David Labus, Ph.D. 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr  

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek dopoledne 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,-   

Zakončení: esej na zadané téma  

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 237 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz osvětluje základní pojmy a události a vazby mezi nimi v průběhu 

japonských moderních dějin (1868-1945). Je zvláště zaměřen na prolínání domácí a zahraniční 

politiky, která zprvu byla velkou inspirací pro úspěšný rozvoj země, později se však stala 

kamenem úrazu ve vztazích k asijským sousedům. Kurz je zaměřen spíše interpretativně neţ 

faktograficky. Výklad je postaven na velmi názorném promítání prezentací (text, mapy, grafy, 

fotografie). Nepředpokládá se předběţná hlubší znalost historie Japonska, i kdyţ orientace v 

souvisejících dějinách 20. stol. je samozřejmě výhodou. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html


 

 

107  

Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Kurz práce s PC - základní 
Garant kurzu: Bc. Dušan May, Lukáš Procházka 

  

Pracoviště: Centrum informatiky a výpočetní techniky 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: 7 setkání kaţdý čtvrtek 14.00-16.00 hod  

Výukový den: čtvrtek 

Termín: zimní semestr  

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: test 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01, Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu:  

1. Seznámení s počítačem ( úvodní slovo, rozdání loginů, práce s myší) 

2. Práce se soubory a adresáři ( tento počítač, vytvářet adresáře) 

3. a 4. WordPad (word), (psaní, formátování, kopírování textu), kopírování a tvorba souborů… 

5. Internet + email 

6. MS excel, dotazy 

7. závěrečný test  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Kurz práce s PC - pokročilý 
Garant kurzu: Bc. Dušan May, Lukáš Procházka 

  

Pracoviště: Centrum informatiky a výpočetní techniky 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: 7 setkání kaţdý čtvrtek od 14.00-16.00 hod 

Výukový den: čtvrtek 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: test 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 31.1.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu:  

1. Úvod a opakování ( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování) 

2. Excel (tvorba tabulek, grafy, rovnice) 

3. Excel a základy PowerPointu 

4. PowerPoint 

5. Internet + email + ICQ + Skype 

6. Internet + email + ICQ + Skype 

7. Opakování + závěrečný test 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Komunismus v západní Evropě 
Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v dopoledních hodinách 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Krátká esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Obsah kurzu: Kurz se zabývá vývojem komunismu v evropských zemích na západ 

od ţelezné opony. V západní Evropě, zejména po 2. světové válce, bylo velmi silné 

komunistické hnutí mezi obyčejnou populací (Francie, Itálie, Španělsko). Cílem kurzu je 

představit hlavní komunistické strany a jejich představitele a jejich vztah se Sovětským svazem a 

ostatními socialistickými zeměmi. Důraz je kladen na dopad hlavních událostí, které otřásly 

důvěrou ve správnost komunistické cesty (Maďarské povstání 1956, Srpnová invaze 1968). 

Popsán je také nezanedbatelný vliv komunistických myšlenek na evropské umělce – spisovatele, 

básníky, filmaře či malíře – a jejich nejvýznamnější díla. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Lesk a bída détente 
Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: písemná práce na téma dohodnuté s posluchačem 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013  

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Přednáška se zabývá vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem během 

studené války v období, pro které byla charakteristická politika uvolňování napětí – détente. 

Zkoumáno je zejména období ohraničené dvěma sovětskými invazemi – do Československa v 

roce 1968 a do Afghánistánu v roce 1979. Pozornost je zaměřena i na roli tehdejší střední a 

východní Evropy a její vnímání na Západě v této fázi studené války. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Média v našich životech 
Garant kurzu: Mgr. Radim Wolák 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní – vţdy sudý týden 

Výukový den: pátek 9:30–11:00 

Termín: zimní semestr, letní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na domluvené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 / 31.1.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz se zamýšlí nad rolí médií v současném světě, jejich vlivem na podobu 

kaţdodennosti i na ţivot celé společnosti. Předpokládané tématické oblasti (jejich finální 

rozřazení bude upraveno na základě zájmu účastníků): Média a kaţdodennost, média a volný čas, 

média a negativita, proměny médií v historii, média a děti, nové technologie a jejich role v 

našich ţivotech, výhody a rizika vyuţívání sociálních sítí, jak pracují novináři, etika práce 

novináře, role médií v současném světě, média a politika, média a reklama a další. 

V průběhu kaţdého setkání seznámí přednášející účastníky s pohledem oboru mediální studia na 

sledovanou problematiku, vystoupení bude doplněno ukázkami mediálních obsahů a praktickými 

aktivitami.V závěru přednášky proběhne diskuse nad daným tématem. Podmínkou pro 

absolvování kurzu je sepsání eseje na vybrané diskutované téma. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Moderní dějiny jižní Evropy 
Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v dopoledních hodinách 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Krátká esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz se zabývá moderním vývojem zemí jiţní Evropy – Španělskem, Itálií a 

Portugalskem. Bude v něm popsán vývoj těchto zemí od konce 19. století aţ po současnost. 

Zvláštní důraz bude kladen na období fašismu v Itálii a autoritativní reţimy ve Španělsku a 

Portugalsku. Zmíněn bude také jejich přechod k demokracii a postupné zapojení do evropské 

integrace. Popsána bude také příčina současných ekonomických problémů daných států. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Mýty a realita Evropské unie 
Garant kurzu: PhDr. Jan Hauser 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: čtvrtek nebo pátek v dopoledních hodinách 

Termín: zimní, letní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na domluvené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz se bude věnovat diskusi o nejčastějších mýtech, které jsou spojovány s 

Evropskou unií. Četli jste o zákazu pomazánkového másla, o nařízení EU o velikosti včelích úlů 

nebo o předpisech o povoleném zakroucení okurek a banánů? A víte jak je to ve skutečnosti? 

Přednášky a diskuse se zaměří na mýty a fakta o „zbytečných“ úřadech v Bruselu, o 

„demokratickém deficitu“ Evropské unie, o ztrátě národní suverenity členských států a německé 

nadvládě v Evropě, o nadřazenosti bruselských rozhodnutí nad českými zákony, o 

přerozdělování peněz formou dotací, o negativních vlivech zavedení eura nebo o druhořadém 

postavení České republiky mezi evropskými státy. 

Tento kurz je vhodný pro všechny, kdo chtějí diskutovat o rozporech mezi tím, jak nám Evropu 

prezentují média a politici, a skutečností. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Národní obrození a jeho odkaz dnešku.  Aneb: ke kořenům češství? 
Garant kurzu: Prof. PhDr. Miroslav Hroch, dr.h.c. 

  

Pracoviště: IPS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v odpoledních hodinách 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurs se zabývá obdobím 1790-1848  a pokusí se hledat ony sloţky obrozeneckých 

snah, které mají vztah k pozdějšímu vývoji českého národa aţ po dnešní dobu. Bude kombinovat 

charakteristiku situací od napoleonského období  aţ k revoluci 1848  s nástinem myšlenkového 

světa klíčových osobností – zejména Josefa Jungmanna, Františka Palackého a Karla Havlíčka 

Borovského. Bude zvaţovat, které alternativy – pokud vůbec nějaké -  se na tomto rozcestí 

českých dějin otevíraly a zároveň se ptát, zda některé dnešní projevy „národního charakteru“ 

mají své kořeny v době  obrozenecké. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Nefoť to, natoč to! 
Garant kurzu: PhDr. Martin Lokšík 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: vlastní digitální fotoaparát s funkcí videa nebo malá digitální kamera. 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní – vţdy sudý týden 

Výukový den: pátek 9:30–11:00 

Termín: zimní semestr  

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: předvedení vlastního videa o délce cca 3 – 5 minut 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Umět si poradit s digitálním fotoaparátem a kamerou při natáčení  

nejen významných rodinných událostí,  ale i nejrůznějších  zájmových  činností a akcí. Poznat 

technické a realizační limit těchto zařízení a naučit se je vyuţívat ve svůj prospěch. Ukázat si 

vhodné natáčecí postupy, které to umoţňují. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html


 

 

116  

Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Obrana proti ohrožení kriminalitou 
Garant kurzu: PhDr. Martin Cejp, CSc. 

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v odpoledních hodinách 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Smyslem kurzu bude hledat poučení z výsledků výzkumů kriminality v České 

republice ve srovnání se zahraničím. Obsahově: Počet zjištěných trestných činů za rok i 

dlouhodobě – celkově i podle jednotlivých oblastí. Dlouhodobá tendence. Kolik je objasněno? O 

kolik je skutečná kriminalita větší neţ zjištěná? Charakteristiky pachatelů a pachatelek. Oběti 

trestné činnosti, vztah pachatele a oběti, stimulační a tlumivé chování obětí, pomoc obětem. 

Názory veřejnosti na okolnosti, související s kriminalitou, vězeňstvím a sociálně patologickými 

jevy. Společenské příčiny kriminality, kriminogenní faktory. Obrana proti kriminalitě: situační a 

sociální prevence, trestní represe. Specifická témata: organizovaný zločin, ekonomická 

kriminalita, terorismus, korupce, domácí násilí, násilí na seniorech. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Politické strany - Teoritické úvahy a praktické otázky 
Garant kurzu: Doc. Michel Perottino, PhD. 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v odpoledních hodinách 

Termín: letní semestr  

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Seminární práce 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Jiţ klasicky se politologie, zjm. na vysokých školách, zabývá politickými 

stranami z pohledu definice politické strany, ale především stranickým systémem, ve kterém se 

strany pohybují. Klasické přístupy jsou občas doplněné faktografií o konkrétních politických 

stranách. Takové analýzy politických stran, které se zaměřují téměř výhradně na vývoj (vládní) 

elity, na programatiku ("ideově-politický profil"), pozice a role či volební výsledky, vytvářejí 

dojem jednoty či jednoduchosti politické strany. Nicméně jen okrajově se (nejen česká) 

politologie zabývá politickou stranou chápanou jako (sociální) organizace, která má mimo výše 

uvedených záleţitostí i "svůj" ţivot (od členství aţ po vnitrostranický boj při prosazování a 

obhajování určitých zájmů - straníků, skupin straníků, např. elity, nebo zájmy sympatizantů a 

voličů- a převzetí či udrţování se u moci ve straně a případně následně ve vládě). Vycházeje z 

klasických přístupů (zjm. otázka definice strany či např. z funkcionalistického přístupu), 

předmětem semináře je sociologie politické strany, tj. přístup, který doplňuje klasické 

politologické bádání (zjm. otázka stranického systému) zaměřováním se na analýzu politické 

strany samotné. Takový přístup je nutný k pochopení podstaty strany a stranictví tím, ţe se 

zabývá primárně stranickou strukturou moci (zjm. jaká jsou pravidla hry, resp. stanovy), 

analýzou stranictví (proč jedinec vstupuje a posléze zůstává ve straně, vnitřní soupeření, atd.) a 

také jaké jsou přidruţené formy politického aktivismu. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Politika ve Velké Británii: střetávání staletých tradic a moderní doby 
Garant kurzu: PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 

  

Pracoviště: IPS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na zadané téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz seznamuje zájemce se současnou podobou politického systému Velké 

Británie, ve které se moderní politika snoubí se staletými tradicemi panovnické vlád. 

Prolínání starého a nového světa v britské politice často vede k (zdánlivým) paradoxům, z nichţ 

vyplývá celá řada otázek, na něţ bude v kurzu soustředěna pozornost. Např.: Jakou roli dnes 

hraje panovník, jestliţe se jeho panování smršťuje na čistě symbolické procedury a slavnostní 

akty? Kdo vystřídá Alţbětu II. na panovnickém trůnu a jaká jsou pravidla pro nástupnictví? 

Velká Británie má tzv. nepsanou ústavu. Co to znamená? Jiţ před sto lety byla řada pozorovatelů 

přesvědčena, ţe se tradiční britský volební systém dávno přeţil. Proč však zůstává nadále v 

platnosti? 

V kurzu budou jednotlivé aspekty britské politiky porovnávány s mnohem mladší demokracií v 

České republice s cílem osvětlit, ţe funkční demokratické systémy nelze budovat na „zelené 

louce“ ale naopak je nutné se při jejich formování opřít o některé osvědčené, tradiční principy a 

také o po dlouhé generace budovanou politickou kulturu. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Problematika spolupráce pobaltských států ve 20-21 století 
Garant kurzu: PhDr. Iivi Zájedová Ph.D. 

  

Pracoviště: IPS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na zadané téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Ke státům, které se opět objevily na politické mapě v roce 1991, patří Estonsko 

Lotyško a Litva. Při úsilí o mezinárodní uznání v posledním desetiletí 20. století se pobaltské 

státy musely vyrovnat s několika úkoly. Například redefinice třístranné pobaltské spolupráce, 

rozvoj vztahů a spolupráce mezi severskými a pobaltskými státy v celém prostoru Baltského 

moře a integrace do EU a ostatních mezinárodních organizací.  

     Předmětem zájmu tohoto kurzu jsou tyto rozdílné, ale přesto vzájemně propojené aspekty 

spolupráce, zmapování vývoje vzájemných vztahů Estonska, Lotyšska a Litvy v různých 

oblastech spolupráce. Baltský region je velmi zajímavý a radikální změna politické orientace 

pobaltských států směrem k západním státům a velmocím přináší potřebu průzkumu relevantních 

aspektů tohoto vývoje. Studium tohoto regionu také vytváří zajímavou a přínosnou alternativu 

vůči středoevropskému pohledu na společné jmenovatele mezi Západem a Východem.  

Na kurzu budou promítané ukázky filmu pobaltského  regionu.  

PROGRAM PŘEDNÁŠEK: 

• Úvodní přednáška. Historické pozadí.  

• Pobaltské státy mezi dvěma světovými válkami a problematika spolupráce  

• Model ruského zájmu v Pobaltí. Ruská politika vůči pobaltským státům a vztahy s 

Ruskou Federací. 

• Faktory ovlivňující pobaltskou spoluprací  

• Spolupráce mezi pobaltskými a severskými státy.  

• Pobaltské státy a jejích členství v EU a v NATO. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Proč, jak a kdy s námi média manipulují 
Garant kurzu: PhDr. Jiří Závozda 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v dopoledních hodinách 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Napsání zajímavého článku/rozhovoru/úvahy 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Komu patří média v ČR, jak to ovlivňuje jejich obsah, nejznámější manipulace v 

tisku, televizi a na internetu. Můţeme médiím rozumět? Můţeme se proti nim nějak bránit? 

Účastníci si mohou také vyzkoušet, jak vznikají články, jak se v nich odráţejí nejrůznější 

preference. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti  
Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v dopoledních hodinách 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Zpracování eseje na téma "Média v mém kaţdodenním ţivotě" o rozsahu jedna aţ 

tři stránky 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v 

současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně vyuţívá. I vývoj 

komunikace úzce souvisí s vývinem technologií, které umoţňují, nebo přinejmenším usnadňují 

přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o vyuţívání jak technologických novinek, 

tak jiţ zaběhlých prostředků, díky čemuţ vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. 

Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století 

výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude 

posluchačům přiblíţit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti ţurnalistiky a jaké 

důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny 

jejich fungování. 
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Rizika internetové komunikace 
Garant kurzu: Jan Jirků 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v dopoledních hodinách 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Zpracování eseje na téma "Jak při pouţívání internetu předcházím jeho moţným 

nástrahám" o rozsahu jedna aţ tři stránky 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14. 9. 2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Internet dokáţe být dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Jeho uţivatelé by si 

měli být vědomi rizik, s nimiţ se mohou setkat, a snaţit se jim vyvarovat. Cílem kurzu bude 

seznámit posluchače s nástrahami, na něţ mohou při pouţívání internet u narazit. Při úvodním 

setkání proběhne beseda o pozitivních i negativních zkušenostech posluchačů s uţíváním 

internetu. V další části kurzu budou vysvětleny a konkrétními ukázkami či příklady doloţeny 

různé nástrahy internetové komunikace jako spam, phishing, pharming, hoax, cyberstalking, 

cybergrooming, happy slapping, SMS spoofing, flaming, bombing či social engineering. 

Pozornost rovněţ bude věnována kyberšikaně a jejím projevům. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Rozhlasové zpravodajství a publicistika 
Garant kurzu: PhDr. Josef  Maršík, CSc. 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní – vţdy 

Výukový den: čtvrtek odpoledne 

Termín: zimní,letní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: splnění zadaných cvičných úkolů 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 / 31.1.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: V teoretické části  se zájemci seznámí  se současným rozhlasovým 

zpravodajstvím a publicistikou ve veřejnoprávním rozhlase a ve vybraných soukromých 

rozhlasových stanicích. Získají základní poučení o postavení a funkci rozhlasu v současné 

společnosti, o rozhlasových zpravodajských a publicistických ţánrech v historickém kontextu a o 

základních zásadách mluvního projevu na mikrofon (vč. vymezení hlavních nedostatků při 

interpretaci ţurnalistických textů). 

V praktické části si  účastníci vyzkouší v rozhlasovém a televizním studiu přípravu základních 

rozhlasových ţurnalistických ţánrů – čtené rozhlasové zprávy, vystoupení na mikrofon, 

zpravodajského rozhovoru, komentáře (poznámky, recenze) a jejich interpretaci na mikrofon.V 

případě zájmu bude jedna lekce věnována vystoupení před televizní kamerou (interpretace 

připraveného zpravodajského textu, popř. zpravodajského rozhovoru na zadané téma). Součástí 

kurzu bude také exkurze na vybrané pracoviště Českého rozhlasu. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Seminář výtvarného umění 
Garant kurzu: PhDr. Hanka Sládková 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v odpoledních hodinách 

Termín: zimní nebo letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej nebo recenze k vybrané výstavě 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013/14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) 

a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. 

Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s 

nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních 

prostor i ateliérů. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Společnost v době internetu 
Garant kurzu: Mgr. Marie Dlouhá 

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: Pátek  9,00 – 11,00 

Termín: zimní nebo letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013/14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Internet se stává součástí našich ţivotů, ať uţ jsme jeho aktivními uţivateli či 

nikoliv, ať uţ k němu máme pozitivní či negativní vztah. Téma internetu plní stránky novin, díky 

internetu část z nás provádí platební transakce, komunikuje se známými, či jeho prostřednictvím 

pracuje. Jak ale vnímáme jeho roli my sami? Jakým způsobem se sociální vliv internetu, o 

kterém se často mluví, promítá konkrétně do našich osobních příběhů?Kurz by měl posluchačům 

nejen interaktivní formou poskytnout základní pohled na vzájemný vztah internetu a společnosti, 

měl by zároveň dát podnět k hlubšímu zamyšlení a k debatám nad skutečným vlivem, který 

elektronická komunikace má. Koncepce kurzu by měla vycházet z konkrétních zkušeností a 

přání posluchačů, kromě základních poznatků ze sociologie internetu by tak měla u posluchačů 

rozvíjet i kritické uvaţování o tématech současné společnosti. 

Cílem kurzu není vylepšování internetových dovedností (jako podmínka pro zapsání kurzu 

nejsou vyţadovány ţádné specifické znalosti), spíše jde rozšíření znalostí o vztahu internetu a 

společnosti, jeho vlivu a (negativních i pozitivních) dopadů v různých oblastech, o trendech a 

budoucím vývoji; součástí je i řízená debata o těchto tématech. V závěrečné práci posluchači 

napíší reflexi na některý z demonstrovaných fenoménů, případně pokud bude zájem, tak mohou 

jako alternativu vytvořit heslo do Wikipedie. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Sociologický pohled na současnou nejen společnost 
Garant kurzu: Doc. Milan Tuček, CSc. 

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou týdně 

Výukový den: středa odpoledne 

Termín: zimní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Seminární práce 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 31.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 205 

  

Obsah kurzu: Cílem přednášky je seznámit studenty s problematikou současného vývoje 

společnosti obecně a české společnost zvlášť s důrazem na proměny sociálních nerovností, jak je 

odraţena v relevantních monografiích a výzkumech z posledních let. 

Jednotlivá témata budou prezentována téţ na aktuálních datech zahrnujících údaje o 

demografickém sloţení, vzdělanostní a socioprofesní struktuře, příjmech jednotlivců a 

domácností, ţivotní úrovni a ţivotním stylu, hodnotových orientacích a postojích ke společnosti 

s vyuţitím diskursu probíhajícího v odborné veřejnost či v mediích.  

-změny v organizačních strukturách, společnost sítí 

1. Obecné trendy vývoje soudobých společností  

-proměny výrobní a nevýrobní sféry 

-individualizace 

-multikulturalismu 

-globalizace 

2. Sociální nerovnosti: stav, vývojové trendy 

-pojmy, kategorie, koncepty 

-stratifikace x třídní uspořádání 

-elita, střední třída, vyloučené skupiny 

 -ţivotní úroveň, příjmové a majetkové nerovnosti, chudoba a    bohatství 

 -otevřenost, uzavřenost, sociální mobilita 

 -askriptivní nerovnosti: gender, věk, etnicita, region 

3. Fungování společnosti 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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 -soudrţnost, důvěra, sociální kapitál společnosti 

 -sociální spravedlnost a legitimita společenského řádu 

 -hodnotové orientace, ţivotní cíle a strategie 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Současná čeština v praxi a médiích 
Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: zimní nebo letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Podmínkou ke splnění kurzu je průběţné plnění zadaných úkolů 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických 

poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů 

psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové 

vazby či výrazy a vhodnost jejich uţití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba 

odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností 

(mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, 

výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Střední a východní Evropa mezi Západem a Východem v letech 1943-1953 
Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek odpoledne 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: písemná práce na téma dohodnuté s posluchačem 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Přednáška se zabývá postavením střední a východní Evropy v období mezi 

sovětským vítězstvím u Stalingradu a Stalinovou smrtí, v  tomto pro ni klíčovém období, 

v souvislosti s jejím rozdělením a začleněním do tzv. východního bloku. Pozornost je věnována i 

vývoji vnímání tohoto teritoria na Západě v rozhodujících letech 1943, 1945, 1948 a 1953 a 

politice Moskvy v tomto kontextu.      

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Totalitní režimy na Dálném východě ve 20. století 
Garant kurzu: Mgr. Denisa Hilbertová, M.A. 

  

Pracoviště: FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v odpoledních hodinách 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: esej na libovolné téma týkající se obsahu kurzu 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na vybrané totalitní reţimy na Dálném východě ve dvacátém 

století. A to konkrétně na kořeny, průběh a současný stav či odkaz komunistických reţimů v 

Číně, Severní Koreji a Kambodţi. Kaţdá z těchto zemí si zvolila svoji vlastní verzi komunistické 

ideologie a kaţdý z těchto experimentů měl odlišný dopad na místní populaci. Přednášky 

chronologicky provedou posluchače základním historickým vývojem s důrazem na to, jak 

vypal/vypadá ţivot pod jhem těchto reţimů; poukáţe na specifika a odlišnosti jednotlivých zemí; 

a zároveň nastíní jejich současnou politickou situaci. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Úvod do ekonomie I, II 
Garant kurzu: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. 

  

Pracoviště: IES FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou týdně 

Výukový den: pátek 

Termín: Zimní,letní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Krátká esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 31.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 205 

  

Obsah kurzu: Mohou politikové ovlivnit hospodářské procesy? Můţe případný vliv politiků na 

ekonomiku naplnit slibované záměry nebo očekávání občanů? 

Kurz nabídne výklad základních ekonomických dějů na úrovni státu. Zkusí povzbudit dovednost 

posluchačů vysvětlovat tyto události s přihlédnutím k teorii. Naučí je odlišovat svět 

ekonomických jevů od (většinou laických) obrazů a představ. A to bez pouţití matematiky, s 

odkazy na osobní zkušenosti. Popíše hlavní národohospodářské procesy jak z pohledu účastníků, 

tak i z hlediska hospodářské politiky státu. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Úvod do francouzského politického systému 
Garant kurzu: Doc. Michel Perottino, PhD. 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v odpoledních hodinách 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: test 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty s francouzským politickým systémem V. 

republiky, zjm. logika a fungování tzv. poloprezidentského reţimu, zaměřením jak na 

dlouhodobější politický a institucionální vývoj (od poloviny 19.století do r. 1958), tak i na 

současnou formu francouzských politických institucí a politickou kulturu. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Základy marketingové komunikace a public relations 
Garant kurzu: PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 

  

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek dopoledne 

Termín: zimní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Krátká esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.9.2013 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz je základním vstupem do problematiky marketingové komunikace a public 

relations (MKPR), které významnou měrou ovlivňují a formují náš kaţdodenní ţivot. Posluchači 

se v něm seznámí jak se základními typy marketingové komunikace, jako jsou reklama, inzeráty 

či kampaně, tak s méně známými a sloţitějšími typy - zejména persvazivními obsahy v médiích 

či ve veřejném prostoru (public relations, public affairs). Kurz nabídne vhled do toho, jak se 

marketingová komunikace vytváří, jaká jsou její pravidla, komunikační prostředky a cíle. 

Představí komunikaci různých typů institucí - komerčních, neziskových, vládních či politických. 

Závěrem se posluchači seznámí také s legislativním rámcem a problematikou etiky v MKPR. 

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům lepší porozumění světu, v němţ ţijeme, naučit je 

analyzovat různé postupy v persvazivní (přesvědčovací) komunikaci a trénovat kritické myšlení. 

Na výuce kurzu se budou podílet pedagogové z katedry marketingové komunikace a PR na FSV 

UK. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Zaměstnanost a trh práce 
Garant kurzu: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 

  

Pracoviště: ISS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní – vţdy sudý týden 

Výukový den: pátek, 9:30 – 11:00 

Termín: letní semestr 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: písemná zkouška formou zpracování textů na zadané téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 30.1.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Kurz je koncipován jako přehled základních sociálních souvislostí procesu 

utváření trhu práce a postavení jednotlivce na tomto trhu. Cílem je seznámit zájemce se 

současnými trendy, projevujícími se na trhu práce, s mezinárodními souvislostmi fungování trhu 

práce a se způsoby řešení otázek zaměstnanosti a nezaměstnanosti. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd  

  

Garant za fakultu: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

  

Kurz: Komunismus v západní Evropě 
Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík 

  

Pracoviště: IMS FSV UK 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: jeden semestr 

Frekvence: jednou za 14 dní 

Výukový den: pátek v dopoledních hodinách 

Termín: letní semestr 2013/14 

Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeţí 6, Praha 1 

Poplatek: 300,- 

Zakončení: Krátká esej na zvolené téma 

Certifikace: osvědčení 

Kvalifikace: - 

  

Adresa zaslání přihlášky: Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1 

  

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška 

  

Termín podání přihlášky: 14.2.2014 

Kontakt: Alena Stará 

Telefon: 222 112 230 

E-mail: stara@fsv.cuni.cz 

  

Poznámka: Přihlášku je moţné stáhnout na internetu http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 

nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř. 6, P-1, místnost č. 209 

  

Obsah kurzu: Obsah kurzu: Kurz se zabývá vývojem komunismu v evropských zemích na západ 

od ţelezné opony. V západní Evropě, zejména po 2. světové válce, bylo velmi silné 

komunistické hnutí mezi obyčejnou populací (Francie, Itálie, Španělsko). Cílem kurzu je 

představit hlavní komunistické strany a jejich představitele a jejich vztah se Sovětským svazem a 

ostatními socialistickými zeměmi. Důraz je kladen na dopad hlavních událostí, které otřásly 

důvěrou ve správnost komunistické cesty (Maďarské povstání 1956, Srpnová invaze 1968). 

Popsán je také nezanedbatelný vliv komunistických myšlenek na evropské umělce – spisovatele, 

básníky, filmaře či malíře – a jejich nejvýznamnější díla. 

  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html  

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta tělesné výchovy a sportu 
 

Garant za fakultu: PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 

 

Kurz: Teorie a praxe v tělovýchově seniorů 
Garant kurzu: PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 

 

Pracoviště: Katedra zdravotní TV a Tělovýchovného lékařství 

Požadavky: maturita, důchodový věk 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 roky – 4 semestry (celkem 200 vyučovacích hodin) 

Frekvence: 1x za 14 dní 4 vyučovací hodiny  

Výukový den: středa odpoledne 

Termín: říjen – květen 

Místo konání: FTVS UK, J. Martího 31, Praha 6, 162 52 

Poplatek: 700 Kč za semestr  

Zakončení: zpracování písemné práce na zadané téma 

Certifikace: osvědčení o absolvování 

Kvalifikace: ne 

 

Adresa zaslání přihlášky: UK FTVS – Univerzita 3. věku, J. Martího 31, Praha 6,162 52  

 

Způsob podání přihlášky: elektronická přihláška na webových stránkách FTVS 

 

Termín podání přihlášky:  do naplnění počtu přijatých 

 

Kontakt: PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 

Telefon: 220 172 081 

E-mail: prajerova@ftvs.cuni.cz 

 

Poznámka: Úvodní turistický kurz v Krkonoších – poplatek 2.000,-Kč 

Cyklisticko-turistický kurz v jiţních Čechách – 2.500,-Kč 

 

Obsah kurzu: Teoretické i praktické znalosti z oblasti tělovýchovy  

Výuka je zahájena úvodním pětidenním kurzem s názvem Turistika jako cesta za poznáním, 

který bude probíhat ve dvou termínech mezi 7. a 15. zářím 2013 v Krkonoších, v Peci pod 

Sněţkou na horské chalupě UK FTVS.  

Následně v prvním semestru studia posluchači absolvují přednášky zaměřené na téma 

fyziologie člověka, fyziologie tělesných cvičení, sport a vyšší věk, sport a zdraví, výţiva v 

seniorském věku, stres a jeho prevence, posturální aspekty sportovní lokomoce.   

Od druhého semestru je výuka dělena do skupin. Je zařazena výuka Regeneračních procedur, 

která obsahuje zejména výuku masáţí. Studenti se učí na rehabilitačních stolech masírovat 

navzájem dolní a horní končetiny, záda, krční páteř.  Závěrečný blok výuky je věnován 

automasáţi.  

Třetí semestr je zahájen volitelným (tzn. nepovinným) šestidenním cyklisticko-turistickým 

kurzem v jiţních Čechách. Následně v semestru je zařazena zdravotní tělesná výchova, která je 

soustředěna na cvičení pro správně drţení těla, cvičení dechová a relaxační, doplněna o ukázky 

cvičení s overbally, therabendy, gymbally a je střídána po dvou vyučovacích hodinách s 

dvouhodinovou výukou práce s počítači. Posluchači v počítačové učebně se seznámí se základy 

operačního systému Windows, práce v programu MS WORD, získají základní informace o síti 

Internet, práce s prohlíţečem apod., a to tak, aby si následně sami mohli doplňovat teoretické 
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přednášky k jednotlivým tématům na internetu a na konci čtyř semestrálního studia byli všichni 

schopni zpracovat na počítači svoji závěrečnou práci. Pro pokročilé je zařazena práce s digitální 

fotografií, práce s videokamerou apod. Výuka v semestru je doplněna o zdravotní plavání a 

cvičení ve vodě v Tyršově domě – Sokol Malá Strana.  

Ve čtvrtém semestru se posluchači seznamují s prvky jógy, motorickými cvičeními, chodeckým 

testem zdatnosti a různými gymnastickými cvičeními přizpůsobené věku. Na závěr jsou zařazeny 

Lidové tance Čech a Moravy za klavírního doprovodu v Nosticově hale na Malé Straně. 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/czv2/univerzita.3. veku.htm 
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Fakulta humanitních studií 
 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Cesty k filosofii I, II 
Garant kurzu: Mgr. Richard Zika, Ph.D. 
 

Pracoviště: Filosofický modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (36 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS a LS 2013/2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Interpretování filosofických textů (Descartes, Hobbes, Anselm, Platón a další). 

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Člověk a náboženství I, II 
Garant kurzu: Mgr. Ondřej Skripnik 

 

Pracoviště: Společenskovědní modul 

Požadavky: ţádné  

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (36 hodin výuky)  

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS a LS 2013/2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Historický a antropologický výklad povahy náboţenství a náboţenských kořenů 

evropské tradice, role náboţenství v ţivotě společnosti a jednotlivce, vztahu náboţenských forem 

ke způsobu ţivota v různých epochách. Zvláštní důraz je kladen na tradici ţidovskou a 

křesťanskou, na bibli, postavu Jeţíše z Nazaretu a dějiny křesťanství. 

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Člověk jako osoba 
Garant kurzu: prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

 

Pracoviště: Filosofický modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: LS 2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 28. 2. 2014 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce února 2014 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Jedná se o přednášky z filosofické antropologie, jejichţ cílem je zprostředkovat 

základní znalosti o povaze a moţnostech lidské osoby. V několika úvodních přednáškách bude 

shrnuto to nejdůleţitější, co o člověku a jeho vývoji říkají různé dílčí vědy, počínaje fyzickou 

antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii aţ po jazykovědu a 

kulturní antropologii. V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad 

naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým. Závěrečné 

přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi. 

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Dějiny každodennosti I, II 
Garant kurzu: PhDr. Roman Zaoral 

 

Pracoviště Historický modul 

Požadavky: ţádné  

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (36 hodin výuky) 

Frekvence: 1x týdně  

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS a LS 2013/2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: V současné historiografii frekventovaná tématika dějin všedního dne je 

prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do 

jednotlivých sociálních prostředí středověké Evropy 10. – 15. století. Dokládáno rozborem 

písemných a ikonografických pramenů. V letním semestru bude zaměřen na kaţdodenní ţivot  

v šlechtickém a městském prostředí, cesty a cestování ve středověku a na změny mentality 

středověkého člověka na prahu novověku.  

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Etika a život 
Garant kurzu: prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

 

Pracoviště Fakulta humanitních studií UK 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS 2013 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Kurz je úvodem do praktické filosofie a chce ukázat moţnosti filosofického, tj. 

univerzálně platného zakotveni mravních norem a etických poţadavků. V první časti, půjde o 

upřesnění pojmů (svoboda, mrav, morálka, etika, ţivot a ţivé atd.). Druhá část obsahuje stručný 

přehled hlavních myšlenek západní praktické filosofie, ne ovšem v historickém, nýbrţ 

systematickém uspořádání. Ve třetí části rozebereme rozdíly mezi etikou soukromě jednající 

osoby a etickými nároky na jednání ve společenských rolích. Konečně v jisté návaznosti na  

H. Jonase navrhneme nový princip praktické filosofie, totiţ odpovědnost za dědictví lidského 

ţivota, kultury a institucí. 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Kořeny evropské tradice I, II 
Garant kurzu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Pracoviště Filosofický modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (36 hodin výuky) 

Frekvence: 1x za týden 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS a LS 2013/2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi 

archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím ţijícím v mýtu a 

společenstvím, v němţ se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde 

vykládán jako symbolická forma, pro niţ platí, ţe zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká 

jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod 

nohama. Filosofie je vţdy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy neţ mýtus a souvisí  

s proţitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, 

reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje 

výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou 

nejdůleţitější výklady Husserlovy, zejména z „Krize evropských věd“. Důleţitým pojmem je 

výměr diskurzu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy zaloţenými teoreticky, tedy matematikou, 

filosofií, antickou vědou a přístupy zaloţenými prakticky – mýtem, ţivotem, moderní 

vědotechnikou. Ţánr filosofického diskurzu je vyloţen na příkladu sokratického dialogu,  

s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.  
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Kořeny evropské tradice III, IV 
Garant kurzu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Pracoviště Filosofický modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (36 hodin výuky) 

Frekvence: 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS a LS 2013/ 2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Kurz navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice a představuje reflexi 

motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak 

u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, 

Órigena, Grégoria z Nyssy atd.). 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Moc, peníze a právo I, II 
Garant kurzu: prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

 

Pracoviště Filosofický modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 2 semestry (36 hodin výuky) 

Frekvence: 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS a LS 2013/ 2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz 

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Přehledný kulturně-antropologický výklad tří důleţitých oblastí společenské 

kontroly a jejich souvislostí. Vývoj mocenských (politických), ekonomických (majetek, směna, 

peníze) a právních struktur a institucí. Moderní společnost jako komunikace. Hlavní linie 

společenského vývoje: od kmene k individuu, od daru ke směně a trhu, od síly a autority přes 

privilegia ke smlouvě.  
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Úvod do antropologie 
Garant kurzu: Mgr. Hedvika Novotná 

 

Pracoviště Společenskovědní modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: LS 2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 28. 2. 2014 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce února 2014 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Kurz seznámí studenty se základy sociokulturní antropologie jako vědecké 

disciplíny odlišující se od ostatních společenskovědních disciplín a na základě rozboru tradičních 

antropologických témat (příbuzenství, náboţenství, subsistenční strategie, politická organizace, 

kulturní změna ad.) představí kulturní diverzitu lidstva. Za cíl si klade zprostředkovat studentům 

antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury. Přednášky tematicky 

kopírují knihu Roberta F. Murphyho: Úvod do kulturní a sociální antropologie. 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Úvod do ekonomie 
Garant kurzu: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

Pracoviště Společenskovědní modul  

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS 2013 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy makro a mikroekonomie, 

poukázat na souvislosti ekonomie s dalšími obory jako jsou antropologie, dějiny, právo, morálka, 

občanský sektor. Dalším cílem je také poloţit společný vědomostní základ pro studenty prvních 

ročníků podobným způsobem jako v dalších povinných úvodních kurzech společenskovědního 

modulu (Úvod do sociologie, Úvod do psychologie). 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Úvod do etnologie I, II 
Garant kurzu: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 

 

Pracoviště Společenskovědní modul  

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS a LS 2013/2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Cílem kurzu je analýza předmětu etnologie, jejího vztahu k etnografii, 

antropologii, historii, místa etnologie ve společenských vědách, metod a technik etnologického 

výzkumu (terénního a archivně-historického), jejich kombinace. Dále kurz usiluje o výklad 

základních etnologických pojmů na konkrétním materiálu – jde o vstup do aktuálních úkolů 

etnologického výzkumu.  
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Úvod do historie 
Garant kurzu: Mgr. Milena Seligová, Ph.D. 

 

Pracoviště: Historický modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: LS 2014 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 28.2.2014 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce února 2014 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními dějezpytnými otázkami 

k jednotlivým problémům a obdobím českých dějin a s hlavní odbornou literaturou k nim. 

Přednášky sledují tyto tématické okruhy: starověké mocenské systémy, stavovské rozdělení 

společnosti ve středověku, města ve středověku, přerod myšlení v renesanci, reformace, evropská 

religiozita na prahu moderní doby, osvícenství a evropské revoluce, revoluční rok 1948, vývoj 

koncepce dějin v 19. a 20. stol. 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Úvod do psychologie  
Garant kurzu: Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 

 

Pracoviště: Společenskovědní modul 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS 2013 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Kurz Úvod do psychologie je uvedením do psychologie jako vědecké disciplíny. 

Vychází z předepsané literatury a ve formě přednášek nabízí také uvedení do diskurzu 

psychologie a základních metod výzkumu v psychologii. Přednášky se věnují těmto tematickým 

okruhům: úvod do psychologické metodologie, vnímání – základní pojmy, psychologický pohled 

na stres, sociální opora a její poskytování, vývoj v pojetí pojmu inteligence, psychologické 

směry 20. stol, a další. 

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html 
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Fakulta humanitních studií 

 

Garant za fakultu: doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

 

Kurz: Úvod do sociologie 
Garant kurzu: doc. PhDr. Jiří Šubrt CSc. 

 

Pracoviště: pracoviště Historické sociologie 

Požadavky: ţádné 

Praxe: nepoţaduje se 

Délka: 1 semestr (18 hodin výuky) 

Frekvence: výuka 1x týdně 

Výukový den: bude upřesněno 

Termín: ZS 2013 

Místo konání: Fakulta humanitních studií, U Kříţe 8, Praha 5 

Poplatek: 150 Kč za kurz 

Zakončení: moţnost písemného testu v případě zájmu účastníka 

Certifikace: osvědčení UK 

Kvalifikace: ţádná 

 

Adresa zaslání přihlášky: FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříţe 8, Praha 5, 158 00 

 

Způsob podání přihlášky: Přihlášku na zimní semestr lze podat osobě ve vypsaných úředních 

hodinách v průběhu září 2013 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na 

adrese U3V@fhs.cuni.cz. Přihlášku na letní semestr lze podat v průběhu února 2014 tamtéţ. 

 

Termín podání přihlášky: 30. 9. 2013 
Kontakt: Eva Benetková 

Telefon: 7251 080 390 

E-mail: U3V@fhs.cuni.cz nebo eva.benetkova@fhs.cuni.cz  

 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně 

časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2013 na webových stránkách FHS 

UK. 

 

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty s tématy, jimiţ se sociologie zabývá, představit 

základní sociologické koncepty, teorie a sociologickou terminologii a v neposlední řadě také 

otázky, které si sociologie klade. K tomu jsou určeny jednotlivé tématické přednášky, které 

připravuje tým sociologů společenskovědního modulu. Tyto přednášky zahrnují témata jako 

např. praktická a poznávací úloha sociologie, sociologický pohled na společnost a její instituce, 

kultura, socializace a interakce, pohlaví a gender, atd. 

 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html 
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Ústřední knihovna UK – EDIS  
 

Garant za fakultu, součást UK: PhDr. Marcela Vašíčková 

 

Kurz: Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní 

zdraví 
Garant kurzu: PhDr. Marcela Vašíčková 

 

Pracoviště: Ústřední knihovna UK – EDIS 

Požadavky: základní znalost práce s PC 

Praxe: - 

Délka: 2 semestry, 24 týdnů 

Frekvence: 3 hod/ týden 

Výukový den: středa, 13,00 – 15,30 

Termín: zimní a letní semestr (ZS a LS) ak.r.2013/2014, 2. 10. 2013 – 14. 5. 2014 

Místo konání: Ústřední knihovna UK – EDIS, Senováţné nám. 26, Praha 1 

Poplatek: - 

Zakončení: závěrečná práce na zadané téma za ZS a za LS 

Certifikace: osvědčení UK v Praze 

Kvalifikace: - 

 

Adresa zaslání přihlášky: Ústřední knihovna UK-EDIS, Senováţné nám. 26, 110 00 Praha 1 

 

Způsob podání přihlášky: mailem, telefonem, poštou 

 

Termín podání přihlášky: 3.6.2013 – 28.6.2013; 2.9.2013 – 13.9.2013 
Kontakt: PhDr. Marcela Vašíčková, Bc.Jan Jersák 

Telefon: 224 227 797, 224 398 315 

E-mail: marcela.vasickova@eis.cuni.cz, jan.jersak@eis.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Kurz vytváří a rozvíjí informační gramotnost - představuje základy internetu a 

práce s elektronickým zařízením, informuje o elektronických zdrojích, o online službách, 

seznamuje s nejnovějšími moţnostmi informačních technologií. Vytváří a stimuluje zájem o 

komunikační strategii, o informace a materiály EU, vztahující se zejména k seniorům a jejich 

potřebám v širokém okruhu témat. Záţitková forma práce s informacemi nabízí i aktivizační 

přístupy podněcující vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost a 

tvořivost. Duševní zdraví je přiblíţeno z celistvého pohledu na člověka.  

Jednotlivá témata programu kurzu  obsahují jak teoretickou  část, tak  i bezprostředně navazující 

praktická cvičení.  

Praktikování ve cvičeních reaguje,  v rámci tématu kurzu, i na přání auditoria. 

 

www.edis.cuni.cz
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Ústřední knihovna UK – EDIS  

 
Garant za fakultu, součást UK: Mgr. Marie Paráková 

 

Kurz: Toulky italskou frontou aneb po stopách našich předků za první světové 

války 
Garant kurzu: Mgr. Miriam Tůmová 

 

Pracoviště: Ústřední knihovna UK – EDIS 

Požadavky: - 

Praxe: - 

Délka: 1 semestr = 10 lekcí 

Frekvence: 2 vyučovací hodiny / týden 

Výukový den: pondělí, 15:30 – 17:00 

Termín: 30. 9. – 9. 12. 2013 a 10. 2. – 14. 4. 2014 

Místo konání: Ústřední knihovna UK – EDIS, Senováţné nám. 26, Praha 1, budova R 

Poplatek: - 

Zakončení: - 

Certifikace: - 

Kvalifikace: - 

 

Adresa zaslání přihlášky: Ústřední knihovna UK-EDIS, Senováţné nám. 26, 110 00 Praha 1, 

miriam.tumova@ruk.cuni.cz 

 

Způsob podání přihlášky: mailem, telefonem, poštou 

 

Termín podání přihlášky: do 26. 9. 2013 a do 6. 2. 2014 

Kontakt: Mgr. Miriam Tůmová 

Telefon: 224 398 313, 224 398 315 

E-mail: miriam.tumova@ruk.cuni.cz 

 

Poznámka: - 

 

Obsah kurzu: Cílem tohoto kurzu je seznámení s denním ţivotem na italské frontě, s proţíváním 

válečných skutečností očima obyčejných vojáků na frontě, která byla svědkem krvavých bitev a 

stejně strategicky důleţitá jako ostatní známější bojiště 1. světové války. 

Doplněno o dobové i současné fotografie, ukázky z deníků vojáků, historické filmy. 

 

www.edis.cuni.cz 
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Informačně-poradenské centrum Univerzity Karlovy (IPC UK) 

 
 

Kontaktní údaje IPC: 

 

Adresa: Celetná 13, Praha 1, 116 36 

Tel: 224 491 850 

E-mail: ipc@ruk.cuni.cz 

Web: http://www.ipc.cuni.cz 

 

Provozní doba: 

Po – Čt: 9.00–18.00 

Pá: 9.00–16.00 

 

UK – POINT prodejna propagačních a upomínkových předmětů: 

 

Adresa: Celetná 14, Praha 1, 116 36 

Tel.: 224 491 842 

E-mail: point@cuni.cz 

Web: http://point.cuni.cz 

Facebook: http://facebook.com/ukpoint 

 

Webová stránka U3V na UK: http://www.cuni.cz/UK-51.html 
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Informace o programech celoţivotního vzdělávání 

Katalog kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2013/2014 

 

Zpracovala: Mgr. Silvie Nedvědová 

 

Obálka a grafická úprava: 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Informačně-poradenské centrum UK 

Praha 2013 

 


