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ÚVOD

Vážené dámy, vážení pánové,
předkládáme Vám publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku (U3V) na Uni-
verzitě Karlově v Praze v akademickém roce 2014/2015 . 
U3V je součástí programu Celoživotního vzdělávání na UK . Kurzy U3V patří do 
kategorie zájmových kurzů . Cílem U3V je poskytnout seniorům možnost, aby se 
kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky 
v nabízených oblastech . V akademickém roce 2014/2015 budou kurzy U3V probí-
hat na většině fakult Univerzity Karlovy a dále jsou pořádány také Ústřední knihov-
nou UK – EDIS . 
Posluchačem U3V se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku . Na 
některých fakultách věková podmínka neplatí, pokud je zájemcem o kurzy držitel 
průkazu ZTP; přesnou informaci podávají kontaktní osoby na jednotlivých fakul-
tách . U většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s maturitou . 
Přenášky a exkurze jsou na většině fakult organizovány samostatně, přímo pro 
účastníky U3V . Na několika fakultách, např . HTF, FHS, PřF, však existuje zajímavá 
možnost účastnit se vybraných přednášek společně se studenty akreditovaných stu-
dijních oborů . Další zajímavostí 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 každý 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 kva-
lifikaci, řádný diplom, studiem na UK . K tomu je třeba říci, že studium v akredi-
tovaných oborech na UK není omezeno věkem . Studovat tedy může každý, kdo 
podá přihlášku a, jak je většinou požadováno, složí 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 stu-
dium zůstává na Právnické, Lékařských fakultách a u některých oborů na Pedago-
gické fakultě UK . Informace o aktuálně otevíraných oborech řádného studia jsou 
vždy 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 
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osoby zajišťují agendu kurzů Univerzity třetího věku . Přihlášky do kurzů se větši-
nou podávají přímo u těchto kontaktních osob na fakultách, písemně, telefonicky, 
osobně nebo e-mailem . Na webových stránkách některých fakult jsou k dispozici 
formuláře přihlášek . 
Informace o aktuálních změnách a úpravách proběhlých po datu vydání tohoto ka-
talogu poskytují webové stránky jednotlivých fakult a kontaktní osoby na fakul-
tách . Informace obecnějšího charakteru lze získat v Informačním, poradenském 
a sociálním centru (IPSC) a na webových stránkách UK .
Přejeme Vám, aby Vás nabídka kurzů i v tomto akademickém roce zaujala .

Pracovníci IPSC UK, březen 2014
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ADRESY FAKULT  
A KONTAKTNÍ OSOBY U3V 2014/2015

Husitská teologická fakulta UK
Pacovská 350/4, Praha 4 – Krč, 140 21
www .htf .cuni .cz
Kontakt: UK HTF, studijní oddělení
Telefon: 222 539 203
E-mail: Studijni@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 Vybrané kapitoly z filozofie a etiky:
Kontakt: I . Machuldová
Telefon: 267 102 904
E-mail: irena .machuldova@lf3 .cuni .cz
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kurz Zdravý životní styl:
Kontakt: Zdeňka Červenková
Telefon: 267 102 339
E-mail: zdenka .cervenkova@lf3 .cuni .cz

Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, Plzeň, 306 05
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
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Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 116 00
www .fsv .cuni .cz
Kontakt: Martina Hykešová
Telefon: 222 112 224
E-mail: hykesova@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 Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 150 00
www .fhs .cuni .cz
Kontakt: Miroslava Havelková
Telefon: 251 080 390
E-mail: U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Ústřední knihovna UK – EDIS
Senovážné 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
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: +420 224 227 797
E-mail: miriam .tumova@ruk .cuni .cz

Informační, poradenské a sociální 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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PŘEHLED KURZŮ U3V NA CELÉ UK

Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Husitská  
teologická 
fakulta

Dialog generací podle rozvrhu do 30 . 6 . 2014

500 Kč za  
1 akademický 

rok  
(za kompletní 
program U3V)

Dramatický závěr let 
třicátých 1 semestr do 30 . 6 . 2014

Ve stínu světové války 1 semestr do 30 . 6 . 2014

Vzdělávací exkurze U3V 1x za semestr do 30 . 6 . 2014

Uvedení do latinského 
jazyka a římských reálií 2 semestry do 30 . 6 . 2014

Angličtina pro Univerzitu 
třetího věku 2 semestry do 30 . 6 . 2014

Právnická 
fakulta Právo

2 semestry,  
2 hodiny 

týdně

12 . 5 . – 26 . 6 . 
2014 800 Kč za kurz

1. lékařská 
fakulta

Biologie člověka (1. r.),
Biologické principy péče 
o zdraví (2. r.)

2 roky 
1x týdně

od 2 . 6 . 2014 
do naplnění 500 Kč za kurz

2. lékařská 
fakulta

Význam prevence  
v medicíně

4 semestry 
2 hodiny 

týdně

do 31 . 5 . 2014, 
do naplnění

500 Kč za  
1 akademický 

rok

3. lékařská 
fakulta

Vybrané kapitoly z filosofie 
a etiky

2 semestry 
2 hodiny 1x za 

14 dnů

15 . 5 . – 15 . 6 . 
2014 150 Kč za kurz

Zdravý životní styl
3 semestry 

vždy LS
1x týdně

květen-listopad 
příslušného 

roku

150 Kč 
za semestr

Lékařská  
fakulta  
v Plzni

Akademie třetího věku 9 měsíců (říjen 
– červen) 18 . 9 . 2014 200 Kč za 

akademický rok

Člověk ve zdraví a nemoci 
dvouletý kurz

říjen 2014 – 
červen 2016 17 . 9 . 2014

300 Kč za 
1 akademický 

rok

Klub aktivního stáří 9 měsíců (říjen 
– červen) 16 . 9 . 2014 200 Kč za  

akademický rok

Filozofická 
fakulta

Archeologie Řecka a Itálie 
1. ročník – Starověké Řecko

2 semestry 
/2 roky

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč  
za semestr

Balkán ve 20. století I. 2 semestry od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Filozofická 
fakulta

Balkán ve 20. století II. 2 semestry od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

České filmy 1 sem . LS  
1x týdně

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Čeština dnes: jazyková 
situace a vědecký popis I

2 sem . 1x za 
14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Čeština dnes: jazyková 
situace a vědecký popis II.

2 sem . 
1x týdně

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Estetické otázky 
v každodenním životě 1. 
ročník

2 sem . 1x za 
14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Etnologie v tematickém 
spektru I.

2 sem . 1x za 
14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Etnologie v tematickém 
spektru II.

2 sem . 1x za 
14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Evropa v době kamenné 
a bronzové 1. ročník

2 sem . 1x za 
14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Hlavní města starého 
Egypta – metropole živých 
i mrtvých 1. ročník

2 sem . 
1x týdně

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Jak se žilo a pracovalo 
v 19. a 20. století v českých 
zemích 1. ročník

2 sem . 
1x týdně

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Jazykový kurz – Latina 1 sem . LS  
1x týdně

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Kapitoly z dějin českého 
překladu

1 sem . LS  
1x týdně

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Konverzační jazykový kurz 
– Angličtina

1 sem . LS  
1x týdně

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Konverzační jazykový kurz 
– Francouzština

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Konverzační jazykový kurz 
– Němčina

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Konverzační jazykový kurz 
– Ruština

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Místa české historické 
paměti, 2. ročník

2 sem . 1x za 
14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Neznámá antika: antické 
divadlo po klasické době

1 sem . LS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do  
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Poklady českého 
a evropského výtvarného 
umění 2. ročník

2 sem . 1x za 
14 dnů

od 5 . 5 . do 3 
0 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Filozofická 
fakulta

Praktická cvičení 
z paleografie a historické 
chronologie pro genealogy 
a regionální historiky ZS

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Praktická cvičení 
z paleografie a historické 
chronologie pro genealogy 
a regionální historiky LS

1 sem . LS  
1x týdně

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Praktický kurz českého 
znakového jazyka 1. ročník

2 sem . /2 roky 
1x týdně

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Přelomové události 
světových dějin 1. ročník

2 sem . /2 roky 
1x týdně

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Psychologické zajímavosti 1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Psychologie pro všední den 
1. ročník

3 sem . /3 roky  
1x týdně

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Psychologie pro všední den 
2. ročník

3 sem . /3 roky, 
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Psychologie pro všední den 
3. ročník

3 sem . /3 roky 
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Psychologie 
v každodenním životě

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Role knihoven 
a informačních institucí  
v informační společnosti

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Rukopisná kniha 
v proměnách staletí  
2. ročník

2 sem . /2 roky 
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Shakespeare a kultura 
anglické renesance

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Smrt jako historický 
fenomén I. semestr

3 semestry 
1x týdně

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Učíme se po celý život – 
Proměny a specifika 
vzdělávání dospělých  
1. ročník

2 sem . /2 roky 
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Velké postavy antického 
světa 2a – Řecko 1. ročník

2 sem . /2 roky 
1x týdně

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Výchova věc společná. 
Vybrané otázky ped. teorie 
a praxe 1. ročník

2 sem . /2 roky 
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Filozofická 
fakulta

Významné skladatelské 
osobnosti 1. poloviny 20. 
století, 1. ročník

2 sem . /2 roky 
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Zdravotní a kondiční 
cvičení pro seniory  
I. a II. semestr

2 sem .  
1x týdně

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

700 Kč 
za semestr

Země a lidé – Osudy Ruska 
ve víru staletí 1. ročník

2 sem . /2 roky 
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Život a jeho proměny: 
odborné přednášky pro 
praktický život

1 sem . ZS
1x za 14 dnů

od 5 . 5 . do 
30 . 5 . 2014

500 Kč 
za semestr

Přírodovědecká 
fakulta

Experimentální biologie 
rostlin 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Geografie a demografie 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Geotechnické příčiny 
poruch na stavbách 1 semestr LS do 15 . 12 . 2014 300 Kč za kurz

Chemie – zajímavá 
a užitečná věda 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Lázně, minerální a léčivé 
vody 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Mineralogie 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Mineralogie vybraných 
rudních ložisek v ČR 1 semestr LS do 15 . 12 . 2014 300 Kč za kurz

Mořská fauna Středomoří 1 semestr LS do 15 . 12 . 2014 300 Kč za kurz

Mykologie 1 semestr LS do 15 . 12 . 2014 300 Kč za kurz

Paleontologie 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Rostlinná buňka 1 semestr ZS do 31 . 8 . 2014 300 Kč za kurz

Svět buňky 1 semestr LS do 15 . 12 . 2014 300 Kč za kurz

Svět hornin 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Svět rostlin 2 semestry do 31 . 8 . 2014 500 Kč za kurz

Vodní ekosystémy 1 semestr LS do 15 . 12 . 2014 300 Kč za kurz
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Matematicko-
fyzikální fakulta

Finanční matematika 2 semestry od 1 . 2 . do  
15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Fyzika pro nefyziky 2 semestry od 1 . 2 . do  
15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Geometrie všude kolem nás 2 semestry od 1 . 2 . do  
15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Matematika pro každý den 2 semestry od 1 . 2 . do  
15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Několik pohledů do 
historie matematiky 2 semestry od 1 . 2 . do  

15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Oblačná elektřina, 
konvektivní bouře, bouřka 2 semestry od 1 . 2 . do  

15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Vesmír na Internetu IV – 
moderní přístroje a cesty 
ke kosmickým objevům

2 semestry od 1 . 2 . do  
15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Základy práce na počítači 2 semestry od 1 . 2 . do  
15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Pedagogická 
fakulta

Česká filosofie 
v evropském kontextu 2 semestry do 31 . 7 . 2014 100 Kč za kurz

Hry v rodině jako mentální 
i sociální trénink

4 setkání 
12 vh do 31 . 7 . 2014 400 Kč za kurz

Matematika a město 1 sem .  LS do 15 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Péče o kulturní dědictví 
v kontextu vzdělávání 2 semestry do 3 . 10 . 2014 100 Kč 

za semestr
Praktický hudební místopis 
České republiky 2 semestry do 30 . 1 . 2015 500 Kč za kurz

Přírodniny v exkurzní 
praxi II. 2 semestry do 30 . 9 . 2014 500 Kč za kurz

Fakulta 
sociálních věd

2 000 let na pokraji Evropy 1 semestr ZS do 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Američtí autoři 20. století 1 semestr ZS do 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Bohové, válečníci, 
mírotvorci… a spisovatelé 
detektivek (Historie, 
politika a kultura 
Skandinávie)

1 semestr ZS do 20 . 9 . 2014 300 Kč

Český hraný film v letech 
1987–1996 1 semestr LS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Člověk (senior) před 
mikrofonem a kamerou 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
sociálních věd

Demokracie a lobbing 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Dějiny a kultura muslimské 
Střední Asie 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Dějiny lásky pohledem 
sociologie 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Dva rozpady Jugoslávie 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Filmový seminář 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Filmový seminář 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Globální svět a komunikace 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Historie 20. století očima 
dokumentárního filmu 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Historie fotografie I. 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Historie fotografie II. 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Historie podnikání: od 
Ringhoffera a Podolské 
přes Baťu až k Babišovi

1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Je televize mrtvé médium? 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Kdo rozumí dějinám – 
historici nebo pamětníci? 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Keltské kořeny a národní 
zájmy v současné Evropě 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Kurz práce s PC – základní 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Kurz práce s PC – 
pokročilý 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Lesk a bída détente 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Média zblízka 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč 

Média zblízka 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Mezinárodní bezpečnost 
a konfliktní zóny 
současnosti

1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Mýty a realita Evropské 
unie 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Nefoť to, natoč to! 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Fakulta 
sociálních věd

Osobnosti USA a jejich 
doba, aneb vybrané 
kapitoly z americké historie

1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Populismus v současné 
Evropě 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Pracovní a soukromé osudy 
mužů a žen pražského 
nakladatelského života

1 semestr ZS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Proměny žurnalistiky od 
dob vzniku internetu do 
současnosti

1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Přistěhovalci v Evropě. 
Představují hrozbu? 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Rizika internetové 
komunikace 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Seminář výtvarného umění 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Seminář výtvarného umění 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Současná čeština v praxi 
a médiích 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Současná čeština v praxi 
a médiích 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Současná německá 
literatura 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Staré umění subsaharské 
Afriky 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Střetávání staletých tradic 
a moderní doby v britské 
politice

1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

Teorie a praxe rozhlasové 
publicistické tvorby 1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč

Teorie a praxe 
rozhlasového zpravodajství 1 semestr ZS 20 . 9 . 2014 300 Kč

„Západ by to nedovolil“? 
Střední a východní Evropa 
mezi Západem a Východem 
v letech 1943-1953

1 semestr LS 9 . 2 . 2015 300 Kč 

Fakulta tělesné 
výchovy a sportu

Teorie a praxe 
v tělovýchově seniorů

2 roky –  
4 semestry

do naplnění 
počtu

700 Kč 
za semestr, plus 

pobyty
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
humanitních 
studií

Budoucnost demokracie: 
občanská participace 
a politika stará a nová

2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Cesty k filosofii I, II 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Česká otázka v evropském 
kontextu I. a II. 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Člověk a náboženství I, II 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Člověk jako osoba 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Duchovní dějiny české od 
Masaryka… ke komu? 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Etapy (výtvarné) moderny 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Etika a život 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Kognitivní psychologie 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Kořeny evropské tradice 
I, II 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Kořeny evropské tradice 
III, IV 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Moc, peníze a právo I, II 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Moderní společnost 
a sociologické teorie 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Oikoumenou časem 
a prostorem 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Psychologie osobnosti 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Tendence poválečného 
výtvarného umění 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Úvod do antropologie 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Úvod do ekonomie 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Úvod do etnologie I, II 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Úvod do filosofického 
myšlení 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Úvod do historie 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz
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Fakulta Název kurzu Délka kurzu Podání 
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
humanitních 
studií

Úvod do psycholingvistiky 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Úvod do psychologie 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Ústřední 
knihovna UK – 
EDIS

Úvod do sociologie 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Vybrané problémy českých 
dějin I. 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Vybrané problémy českých 
dějin II. 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Vybrané problémy sociální 
filosofie a filosofie dějin 2 semestry do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Vývojová psychologie 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2014 150 Kč za kurz

Vývojová psychologie 
školního věku a dospělosti 1 semestr LS do 28 . 2 . 2015 150 Kč za kurz

Aktivita seniorů v EU  
Senioři a informační 
společnost Senioři 
a duševní zdraví

2 semestry 2 . – 30 . 6 . 2014;  
1 . – 19 . 9 . 2014 bez poplatku

Duchovnost (spiritualita) 
v každodennosti. Jaký je 
význam spirituality pro 
dnešního člověka?

1 semestr ZS 
a LS

viz podrobnosti 
v katalogu bez poplatku

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

1 semestr ZS 
a LS

do 26 . 9 . 2014 
a do 30 . 1 . 2015 bez poplatku
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HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

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

Kurz:  Dialog generací
Garant kurzu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Pracoviště:  Husitská teologická fakulta UK
Požadavky:  penzijní věk
Praxe:  nepožaduje 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 (za kompletní program U3V)
Zakončení:  dle zakončení vybraných přednášek
Certifikace:  osvědčení UK – při absolvování nejméně 4 předmětů včet-

ně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přenášek 
U3V

Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21

Způsob podání přihlášky: Písemně s  čitelným uvedením jména a  adresy nebo 
mailem na: Studijni@htf .cuni .cz

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2014 
Kontakt:  UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
Telefon:  222 539 203
E-mail:  Studijni@htf .cuni .cz

Poznámka: Pro studenty U3V využívající program Dialog generací jsou přístupné 
i další speciální exkurze a přednášky pro U3V na UK HTF .

Obsah kurzu: Dialog generací je forma výuky společná pro studenty řádného 
studia a seniory zároveň . Studenti U3V si mohou vybrat jakýkoliv předmět z akre-
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ditovaných studijních oborů na UK HTF s  výjimkou jazyků (přednášky) nebo 
navštěvovat předměty po dohodě s vyučujícími (semináře) .

http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
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Garant za fakultu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Kurz:	 	Dramatický	závěr	let	třicátých
Garant kurzu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Pracoviště:  UK HTF
Požadavky:   žádné
Praxe:   nepožaduje se
Délka:  1 semestr
Frekvence:  1 x 2,5 hodiny týdně
Výukový den:  úterý 10 .15–12 .30
Termín konání:  zimní semestr 2014
Místo konání:  UK HTF – aula
Poplatek:  500 Kč za rok (za kompletní program U3V)
Zakončení:  na základě většinové docházky
Certifikace:  osvědčení UK – při absolvování nejméně dalších tří předmětů
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21

Způsob podání přihlášky: písemně s  čitelným uvedením jména a  adresy nebo 
mailem na: Studijni@htf .cuni .cz

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2014
Kontakt:  UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
Telefon:  222 539 203
E-mail:  Studijni@htf .cuni .cz

Poznámka:  -

Obsah kurzu: Jedná se o cyklus přednášek, které jsou tematicky zaměřeny v širo-
kém kulturně-historickém spektru na období druhé poloviny 30 . let dvacátého 
století a jsou vedeny pedagogy UK HTF i externími spolupracovníky na základě 
jejich odborného zaměření pro jednotlivá témata .

http://www.htf.cuni.cz



24	 HUSITSKÁ	TEOLOGICKÁ	FAKULTA

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

Kurz:	 	Ve	stínu	světové	války
Garant kurzu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Pracoviště:  UK HTF
Požadavky:   žádné
Praxe:   nepožaduje se
Délka:  1 semestr
Frekvence:  1 x 2,5 hodiny týdně
Výukový den:  úterý 10 .15–12 .30
Termín konání:  letní semestr 2015
Místo konání:  UK HTF – aula
Poplatek:  500 Kč za rok (za kompletní program U3V)
Zakončení:  na základě většinové docházky
Certifikace:  osvědčení UK – při absolvování nejméně dalších tří předmětů
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21

Způsob podání přihlášky: písemně s  čitelným uvedením jména a  adresy nebo 
mailem na: Studijni@htf .cuni .cz

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2014
Kontakt:  UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
Telefon:  222 539 203
E-mail:  Studijni@htf .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Jedná se o cyklus přednášek, které jsou tematicky zaměřeny v širo-
kém kulturně-historickém spektru na období přelomu 30 . a 40 . let dvacátého století 
a  jsou vedeny pedagogy UK HTF i externími spolupracovníky na základě jejich 
odborného zaměření pro jednotlivá témata .

http://www.htf.cuni.cz
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Garant za fakultu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Kurz:	 	Vzdělávací	exkurze	U3V
Garant kurzu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Pracoviště:  UK HTF
Požadavky:   žádné
Praxe:   nepožaduje se
Délka:  individuálně dle konkrétní exkurze
Frekvence:  zpravidla 1x za semestr
Výukový den:  bude upřesněno vždy na začátku semestru
Termín konání:  bude upřesněno vždy na začátku semestru
Místo konání:  bude upřesněno vždy na začátku semestru
Poplatek:  přibližně 870 Kč při dvoudenní exkurzi s noclehem
Zakončení:  referát tematicky související s programem exkurze
Certifikace:  Osvědčení UK – při absolvování nejméně dalších tří předmětů 

včetně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přenášek 
U3V

Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21

Způsob podání přihlášky: písemně s  čitelným uvedením jména a  adresy nebo 
mailem na: Studijni@htf .cuni .cz

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2014
Kontakt:  UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
Telefon:  222 539 203
E-mail:  Studijni@htf .cuni .cz

Poznámka: Konkrétní název, program exkurze a její přesná cena, zahrnující částeč-
né náklady na ni, je uveřejněn vždy na počátku každého semestru .

Obsah kurzu: Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní, organizovanou 
každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na UK HTF .

http://www.htf.cuni.cz
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Garant za fakultu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Kurz:	 	Uvedení	do	latinského	jazyka	a římských	reálií
Garant kurzu:  Mgr . Lucie Kopecká

Pracoviště:  UK HTF
Požadavky:   aktivní spolupráce s vyučujícím
Praxe:   nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1 x 2 hodiny týdně
Výukový den:  úterý 15–16 .30
Termín konání:  zimní a letní semestr 2014/2015
Místo konání:  UK HTF – učebna dle rozvrhu
Poplatek:  500 Kč za rok (za kompletní program U3V)
Zakončení:  písemný test
Certifikace:  Osvědčení UK – při absolvování nejméně dalších 3 předmětů včet-

ně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přenášek U3V
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21

Způsob podání přihlášky: písemně s  čitelným uvedením jména a  adresy nebo 
mailem na: Studijni@htf .cuni .cz

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2014
Kontakt:  UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
Telefon:  222 539 203
E-mail:  Studijni@htf .cuni .cz

Poznámka: Přesný termín výuky je předběžný, může být pozměněn dle dohody 
přihlášených studentů s vyučujícím .

Obsah kurzu: Náplní kurzu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy  
z římských dějin .
Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe 
a metodikou překladu z latiny . V rámci procvičování probrané látky se překládají 
jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté 
mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu . Výuka jazyka bude 
v návaznosti na lingvistickou látku doplněna tematickými okruhy z římských dějin .

http://www.htf.cuni.cz
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Garant za fakultu:  ThDr . Mgr . Pavel Helan, Th .D .

Kurz:	 	Angličtina	pro	Univerzitu	třetího	věku
Garant kurzu:  Mgr . Hana Ptáčková

Pracoviště:  UK HTF
Požadavky:   aktivní spolupráce s vyučujícím
Praxe:   nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1 x 2 hodiny týdně
Výukový den:  pondělí, 14 .45–16 .15 hod
Termín konání:  zimní a letní semestr 2014/2015
Místo konání:  UK HTF – učebna dle rozvrhu
Poplatek:  500 Kč za rok (za kompletní program U3V)
Zakončení:  test
Certifikace:  Osvědčení UK – při absolvování nejméně dalších 3 předmětů včet-

ně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přenášek U3V
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21

Způsob podání přihlášky: písemně s  čitelným uvedením jména a  adresy nebo 
mailem na: Studijni@htf .cuni .cz

Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2014
Kontakt:  UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
Telefon:  222 5392 03
E-mail:  Studijni@htf .cuni .cz

Poznámka: Přesný termín výuky je předběžný, může být pozměněn dle dohody 
přihlášených studentů s  vyučujícím . Kurz bude otevřen pouze při dostatečném 
počtu zájemců .

Obsah kurzu: Náplní kurzu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teo-
logickou slovní zásobu .
Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj . základní slovní zásobu, skladbu 
anglické věty, základní časy . Výuka je rozšířena o základní teologickou terminolo-
gii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů .

http://www.htf.cuni.cz
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PRÁVNICKÁ FAKULTA

Garant za fakultu:  Doc . JUDr . Helena Prášková, CSc .

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

Pracoviště:  Právnická fakulta UK
Požadavky:  maturita (nutno doložit) a důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (celkem 44 hodin)
Frekvence:  2 hodiny týdně
Výukový den:  pondělí 10 .00–12 .00 hod .
Termín:  6 . 10 . 2014–15 . 12 . 2014 (zimní semestr)
 16 . 2 . 2015–11 . 5 . 2015 (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:  žádná

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

Způsob podání přihlášky: Přihlášky přijímá od 12 . 5 . 2014 v úředních hodinách 
paní Pálková . Spolu s vyplněnou přihláškou je nutno předložit 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: 12. 5. 2014 – 26. 6. 2014
Kontakt:  Eva Pálková, studijní referentka, místnost 349
Telefon:  221 005 480
E-mail:  palkova@prf .cuni .cz

Poznámka: Bližší informace o kurzu na webových stránkách Právnické fakulty . 
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Obsah kurzu: Kurz seznamuje se základy práva a s vybranými otázkami z jednotli-
vých právních oborů . Přednášky jsou orientovány především na témata z tradič-
ních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, 
obchodního, finančního, správního a trestního . Akcentovány jsou však i novější 
právní obory (např . právo evropské, právo životního prostředí) a aktuální otázky, 
při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např . otázky zdravotnického 
práva, internetové právo) . Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin 
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 .

www.prf.cuni.cz/univerzita-tretiho-veku1404044242.html



30 

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:  nepožaduje se
Délka:  dva akademické roky (4 semestry) 
Frekvence:  jedenkrát týdně
Výukový den:  středa (1 . ročník), čtvrtek (2 . ročník)
Termín:  říjen 2014 – květen 2016 (1 . ročník)
Místo konání:  Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 1
Poplatek:  500 Kč za celý kurz
Zakončení:  písemný test
Certifikace:  osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky:   –

Způsob podání přihlášky: pouze osobně na studijním oddělení

Termín podání přihlášky: od 2. 6. 2014 do naplnění kapacity (70 posluchačů)
Kontakt:  Ing . Barbora Kasalová
Telefon:  224 964 243
E-mail:  barbora .kasalova@lf1 .cuni .cz

Poznámka: Přihlášky jsou k  dispozici na studijním oddělení na děkanátu 1 . LF 
v Kateřinské 32, Praha 2 . Vyplněním přihlášky je student přijat a získá informace 
o zahájení kurzu .

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:  nepožaduje se
Délka:  4 semestry (100 hodin celkem)
Frekvence:  2 hod/týden
Výukový den:  středa (1. roč.), úterý (2 . roč .) vždy 14 .00–15 .30
Termín:  říjen 2014 – květen 2015
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:  žádná

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. 2014 (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 stažení na webo-
vých stránkách 2 . LF .

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, Kožní změny ve vyšším věku atd .

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



32 

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:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  2 hod . 1x za 14 dní
Výukový den:  čtvrtek
Termín:  říjen – červen 2014/15
Místo konání:  3 . LF UK Ruská 87, Praha 10
Poplatek:  150 Kč za celý kurz, po zahájení kurzu
Zakončení:  pohovor
Certifikace:  osvědčení 
Kvalifikace:  žádná

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

Způsob podání přihlášky: osobně, přihlášky je možné si vyzvednout ve vrátnici 
fakulty vyplnit na místě a vyplněné odevzdat tamtéž

Termín podání přihlášky: 15. 5. – 15. 6. 2014
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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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 mládeže
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  3 roky, vždy v letním semestru
Frekvence:  1x týdně v letním semestru
Výukový den:  úterý 15 .15–16 .45
Termín:  zahájení únor 2015 – zakončení červen 2017
Místo konání:  3 . lékařská fakulta UK v Praze, Ruská 87, Praha 10 
Poplatek:  150 Kč za semestr
Zakončení:  seminární práce, účast na seminářích
Certifikace:  každý rok obdrží účastníci diplom 3 . LF UK, po absolvování 

tříletého studia obdrží osvědčení UK .
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Ústav zdraví dětí a mládeže, 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:  267 102 339
E-mail:  zdenka .cervenkova@lf3 .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu  
k životním 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 preventiv-
ními programy zaměřenými na snižování těchto rizik .

http://www.lf3.cuni.cz
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Garant za fakultu:  doc . MUDr . Dana Müllerová, Ph .D .

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

Pracoviště:  Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
Požadavky:  důchodový věk, případně invalidní důchod
Praxe:  není požadována
Délka:  9 měsíců (říjen – červen)
Frekvence:  1x za 14 dní
Výukový den:  úterý 
Termín:  říjen 2014 – červen 2015
Místo konání:  Plzeň, Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň,  

velká posluchárna ŠAF
Poplatek:  200 Kč za akademický rok
Zakončení:  kolokvium
Certifikace:  žádná
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Alej Svobody 31, 323 00, Plzeň  

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: 18. 9. 2014  
Kontakt:  Vanda Stříbrná
Telefon:  377 593 540
E-mail:  vanda .stribrna@lfp .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 120 účastníků .

Obsah kurzu: Problematika zdravotního stavu osob vyššího věku . Přednášky jsou 
zaměřeny na prevenci, způsoby léčby a nové postupy v oborech napříč spektrem 
medicíny .

www.lfp.cuni.cz
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Garant za fakultu:  doc . MUDr . Dana Müllerová, Ph .D .

Kurz:	 	Univerzita	třetího	věku	–	Člověk	ve	zdraví	
a nemoci

Garant kurzu:  doc . MUDr . Dana Müllerová, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
Požadavky:  středoškolské vzdělání, důchodový věk, 
 případně invalidní důchod
Praxe:  není požadována
Délka:  18 měsíců (říjen – červen)
Frekvence:  1x za 14 dní
Výukový den:  úterý 
Termín:  říjen 2014 – červen 2016 (2 letý obor)
Místo konání:  Plzeň, Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň, 
 velká posluchárna ŠAF
Poplatek:  300 Kč za akademický rok
Zakončení:  písemný test na konci každého ročníku
Certifikace:  certifikát o absolvování
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: 17. 9. 2014

Kontakt:  Vanda Stříbrná, Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
Telefon:  377 593 540
E-mail:  vanda .stribrna@lfp .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 120 účastníků .

Obsah kurzu: Problematika zdravotního stavu osob vyššího věku . Jedná se o kurz, 
který seznámí posluchače s  problematikou prevence a  léčby nemocí, které se 
vyskytují především ve vyšším věku . Pomůže orientovat se v jednotlivých klinic-
kých oborech, nastíní základy anatomie, somatologie, fyziologie, zásady správné 
výživy, účelné farmakoterapie a etické problémy v medicíně .  

www.lfp.cuni.cz
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Garant za fakultu:  doc . MUDr . Dana Müllerová, Ph .D .

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

Pracoviště:  Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
Požadavky:  ukončené středoškolské vzdělání, důchodový věk, 
 případně invalidní důchod
Praxe:  není požadována
Délka:  9 měsíců (říjen – červen)
Frekvence:  1x za 14 dní
Výukový den:  úterý 
Termín:  říjen 2014 – červen 2015
Místo konání:  Plzeň, Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň, 
 velká posluchárna ŠAF
Poplatek:  200 Kč za akademický rok
Zakončení:  –
Certifikace:  –
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň

Způsob podání přihlášky: – 

Termín podání přihlášky: 16. 9. 2014

Kontakt:  Vanda Stříbrná
Telefon:  377 593 540
E-mail:  vanda .stribrna@lfp .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Kurzy slouží k  povzbuzení zájmu seniorů k  aktivnímu přístupu 
k  životu, přednášky, exkurze s  tématem sociálně-zdravotním, ale i  společenské 
vědy s  ohledem na zájem starší generace . V  rámci tohoto kurzu se pořádají též 
jazykové kurzy angličtiny a němčiny ve třech úrovních .

www.lfp.cuni.cz 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA

Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Archeologie	Řecka	a Itálie	 
1.	ročník	–	 
Starověké	Řecko

Garant kurzu:  PhDr . Ladislav Stančo, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK, nám . Jana Palacha 2
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu ve 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .
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Obsah kurzu: První část dvouletého přednáškového cyklu, nazvaného „Archeologie 
Řecka a Itálie“ představí hlavní výsledky archeologického bádání o antickém Řecku 
s důrazem na umění a materiální kulturu jednotlivých období od doby bronzové 
po ovládnutí Řecka římskou říší .

www.cdv.ff.cuni.cz 



FILOZOFICKÁ	FAKULTA	 39

Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Balkán	ve	20.	století	I.
Garant kurzu:  Mgr . Lucie Gramelová, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o  I . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Přednášky volně navazují na program Jazyková a etnická rozmanitost 
Balkánu . Tentokrát chceme posluchače uvést do některých otázek historického 
a  kulturního vývoje Balkánského poloostrova v  moderní době . Těžiště výuky 
v prvním semestru spočívá v nástinu politického a historického vývoje jednotli-
vých zemí jihovýchodní Evropy . V druhém semestru se pak zaměříme na otázky 
národní identity .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Balkán	ve	20.	století	II.
Garant kurzu:  Mgr . Lucie Gramelová, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o II . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Přednášky volně navazují na program Jazyková a etnická rozmanitost 
Balkánu . Tentokrát chceme posluchače uvést do některých otázek historického 
a  kulturního vývoje Balkánského poloostrova v  moderní době . Těžiště výuky 
v prvním semestru spočívá v nástinu politického a historického vývoje jednotli-
vých zemí jihovýchodní Evropy . V druhém semestru se pak zaměříme na otázky 
národní identity .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	České	filmy
Garant kurzu:  doc . PhDr . Ivan Klimeš

Pracoviště:  Katedra filmových studií FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  – 
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 .

Obsah kurzu: Přednášky, na kterých se budou podílet pedagogové katedry, 
výjimečně i externisté z Národního filmového archivu, se zaměřují na díla české, 
respektive československé kinematografie z různých období . Filmy jsou vybrané 
tak, aby odrážely zásadní historickou, kulturní a  společenskou situaci, výrazné 
trendy, stylové a  žánrové prvky (národní) kinematografie . Přednášky budou 
provázeny řadou ukázek z konkrétního filmu .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Čeština	dnes:	jazyková	situace	a vědecký	popis	I.
Garant kurzu:  doc . Mgr . Robert Adam, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o  I . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Kurz je určen posluchačům, kteří se zajímají o současný stav češtiny 
a jejího poznání a kteří si chtějí rozšířit své teoretické znalosti v oblasti vědy o čes-
kém jazyce . Kurz bude účastníky orientovat v nejnovějších metodách lingvistic-
kého výzkumu a v nových jazykových zdrojích a poskytne jim vědecky podložené 
základy pro posuzování jazykové úrovně konkrétních textů a současné jazykové 
situace v České republice .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Čeština	dnes:	jazyková	situace	a vědecký	popis	II.
Garant kurzu:  doc . Mgr . Robert Adam, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o II . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Kurz je určen posluchačům, kteří se zajímají o současný stav češtiny 
a jejího poznání a kteří si chtějí rozšířit své teoretické znalosti v oblasti vědy o čes-
kém jazyce . Kurz bude účastníky orientovat v nejnovějších metodách lingvistic-
kého výzkumu a v nových jazykových zdrojích a poskytne jim vědecky podložené 
základy pro posuzování jazykové úrovně konkrétních textů a současné jazykové 
situace v České republice .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Estetické	otázky	v každodenním	životě	1.	ročník
Garant kurzu:  PhDr . Helena Jarošová

Pracoviště:  Katedra estetiky
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Přednášky jsou teoretickou a empirickou sondou do běžného života 
současnosti, kde se  nabízí  k estetickému vnímání pestrý svět věcí a jevů, s jejichž 
hodnocením si často nevíme rady, jiné se nám bezvýhradně líbí . Čím jsme dnes 
běžně obklopeni, je důsledkem historického vývoje, avšak s  narůstající mírou 
produkce a  intenzitou spotřeby míra estetizace nebývale stoupá, aniž bychom 
mohli říci, že žijeme obklopeni krásou . Zaměříme se na obecné rysy této estetizace 
i  konkrétní fakta týkající se například estetizace lidského těla, oděvu, jídla, věcí 
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každodenní potřeby a přírodního environmentu .  Obecná estetika tyto otázky řeší 
v rámci tzv . mimouměleckého estetična a tento cyklus přednášek je možno pova-
žovat za úvod do jeho teorie .  

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Etnologie	v tematickém	spektru	I.
Garant kurzu:  doc . PhDr . Irena Štěpánová, CSc .

Pracoviště:  Ústav etnologie FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu v závěru  

2 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o  I . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Program představuje průnik několika vybraných témat, kterými 
se zabývá současná etnologie . Je rozdělen do dvou jednosemestrálních kurzů, 
ve kterých vystoupí jednotliví pedagogové s přednáškami reprezentujícími jejich 
specializaci . Zimní semestr je zaměřen na kulturu Evropy a českých zemí . Přiblíží 
pravěké evropské umění, lidovou slovesnost 20 . století, vztahy Čechů a Němců ve 
vybrané pohraniční oblasti a problematiku imigrantů v ČR .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Etnologie	v tematickém	spektru	II.
Garant kurzu:  doc . PhDr . Irena Štěpánová, CSc .

Pracoviště:  Ústav etnologie FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu v závěru
  2 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o II . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Předkládaný program představuje průnik několika vybraných témat, 
kterými se zabývá současná etnologie . Program je rozdělen do dvou jednosemest-
rálních kurzů, ve kterých vystoupí jednotliví pedagogové s přednáškami reprezen-
tujícími jejich specializaci . Kurz Etnologie v tematickém spektru II . bude uveden 
problematikou etnicity a (jazykové) kultury Lužických Srbů . Ostatní témata jsou 
mimoevropská . Pozornost bude věnována náboženství, rituálům a každodennímu 
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životu nomádského obyvatelstva Střední Asie, přehledu paradigmat řízení spo-
lečnosti na různém stupni vývoje v interpretaci politické antropologie – převážně 
africké kontexty a antropologii Melanésie – vybraným tématům z okruhu nábo-
ženství a kultů, (cyklických) rituálů, sociálního uspořádání a koloniální a postko-
loniální situaci ve výzkumech 20 . a 21 . století .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Evropa	v době	kamenné	a bronzové	1.	ročník	
Garant kurzu:  doc . PhDr . Miroslav Popelka, CSc .

Pracoviště:  Ústav pro archeologii FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry/ 2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Cyklus přednášek je zaměřen obecně na problematiku archeologie 
jako oboru a na vybrané problémy staršího pravěku od starší doby kamenné po 
dobu bronzovou ve střední Evropě . Posluchači se seznámí se základní terminolo-
gií, prameny a metodami oboru archeologie . Další přednášky jsou věnovány vývoji 
lidské společnosti a její kultury od dob nejstarších lovecko-sběračských společností 
starší doby kamenné po nástup prvních zemědělských civilizací v  mladší době 
kamenné . Rozvoj zemědělských aktivit a počátky metalurgie mědi jsou tématem 
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přednášek o pozdní době kamenné . Kurz je uzavřen přehledem základní charakte-
ristiky doby bronzové jako nové epochy vývoje lidské kultury . Všechny přednášky 
jsou doprovázeny plošnou obrazovou prezentací nejdůležitějších archeologických 
nalezišť a nálezů . Přednášející jsou specialisty na jednotlivá chronologická období 
a nabízejí prostor k diskuzi s posluchači na konci každého tematického bloku .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Hlavní	města	starého	Egypta	–	 
metropole	živých	i mrtvých	1.	ročník

Garant kurzu:  doc . Mgr . Jiří Janák, Th .D .

Pracoviště:  Český egyptologický ústav FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry/ 2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Cyklus přednášek je zaměřen na problematiku hlavních městských 
center starověkého Egypta a jejich postupné proměny v místě i čase, a to od prehis-
torie až po konec staroegyptské civilizace v době antiky . Jednotlivé přednášky jsou 
věnovány jak vývoji jednotlivých středisek městského rázu, tak rozsáhlým pohře-
bištím, která byla s těmito městskými celky spojena a která představují jedinečný 
pramen pro poznání jejich vývoje . Staroegyptská civilizace je tak rozsáhle předsta-
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vena ve svém dlouhodobém rozvoji a jeho různých aspektech . Jednotlivá témata 
přednášejí přední odborníci na uvedenou problematiku, na závěr každé přednášky 
se počítá s dostatečným prostorem pro diskusi a zodpovězení případných otázek .

http://www.cdv.ff.cuni.cz   
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Jak	se	žilo	a pracovalo	v 19.	a 20.	století	
v českých	zemích	1.	ročník

Garant kurzu:  prof . PhDr . Drahomír Jančík, CSc .

Pracoviště:  Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry/ 2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu v závěru 
 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Kurz ve dvou vzájemně se prolínajících a  doplňujících cyklech 
mapuje proměny životních standardů aktérů z různých společenských vrstev, a to 
ve všech sociálně-politických systémech, jimiž prošla česká společnost od zrodu 
občanské společnosti do zhroucení komunistického režimu . Současně reflektuje 
souvztažnost těchto standardů se sociálními rolemi, které aktéři přejímali v  jed-
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notlivých sociálních polích, stejně jako volby strategií, jejichž cílem bylo zvýšení 
či přinejmenším udržení sociálního statusu . K  porozumění proměn životních 
standardů je nezbytné brát v úvahu výkon (pracovní činnost) jako jeden z faktorů 
limitujících sociální zařazení, působení dlouhodobých faktorů (navyklých vzorců 
myšlení, způsobů organizace a  hospodaření, rituálů, rodinných struktur apod .), 
stejně jako transferovaných zkušeností . Rámcem pro jednotlivé vhledy do života 
české společnosti jsou politické, hospodářské i  kulturní změny ve sledovaném 
časovém záběru .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Jazykový	kurz	–	Latina	
Garant kurzu:  PhDr . Libuše Drnková

Pracoviště:  Jazykové centrum FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden 
Výukový den:  pondělí
Termín:  od 2 . 3 . 2015
Místo konání:  Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5 . patro
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 . 
Kurz není určen pro začátečníky . 
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 . Vybrané jednoduché texty různých žánrů 
se obsahově týkají všeobecných tematických okruhů (historie, společnost, kul-
tura, apod .), zahrnují latinská rčení a  přísloví, zkratky, nápisy, písně aj . Kurz je 
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určen těm, kteří se latinsky kdysi učili a nyní by si své vědomosti z nejrůznějších 
důvodů rádi osvěžili . Předpokladem je tedy předchozí seznámení alespoň s úvod-
ními partiemi latinské gramatiky .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

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

Pracoviště:  Ústav translatologie FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 .

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s  nejvýznamnějšími kapi-
tolami dějin českého uměleckého překladu . Na převodech stěžejních děl anglicky, 
německy, francouzsky a rusky píšících spisovatelů do češtiny i překladu vybraných 
českých děl do jiných jazyků kurz ilustruje obecnější trendy překládání v různých 
obdobích od baroka po současnost . Přednáškový cyklus rovněž přiblíží kulturní 
vztahy českých zemí s jinými kulturami a připomene významné osobnosti, které 
v mezikulturní komunikaci sehrály klíčovou roli .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

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

Pracoviště:  Jazykové centrum FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pondělí 
Termín:  od 2 . 3 . 2015
Místo konání:  Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5 . patro
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 . 
Kurz není určen pro začátečníky. Max. počet účastníků kurzu je 20 osob.

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových 
dovedností seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybra-
ných textů, na procvičení porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s kon-
krétním 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  přihléd-
nutím k dané jazykové oblasti (historie, reálie, klima, společnost, kultura, apod .) .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Konverzační	jazykový	kurz	–	Francouzština	
Garant kurzu:  PhDr . Libuše Drnková

Pracoviště:  Jazykové centrum FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pondělí 
Termín:  od 13 . 10 . 2014
Místo konání:  Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5 . patro
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 . 
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, psaní vybraných 
textů, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvo-
jování, resp . opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikál-
ních 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 
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všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (spole-
čenské konvence, kultura, média, historie, klima, apod .) .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

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

Pracoviště:  Jazykové centrum FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pondělí 
Termín:  od 6 . 10 . 2014
Místo konání:  Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5 . patro
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test na konci semestru
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 . 
Kurz není určen pro začátečníky. Max. počet účastníků kurzu je 20 osob.

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových 
dovedností seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybra-
ných textů, na procvičení porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s kon-
krétním 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  přihléd-
nutím k dané jazykové oblasti (historie, reálie, klima, společnost, kultura, apod .) .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Konverzační	jazykový	kurz	–	Ruština	
Garant kurzu:  PhDr . Libuše Drnková

Pracoviště:  Jazykové centrum FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pondělí 
Termín:  od 13 . 10 . 2014
Místo konání:  Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5 . patro
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test na konci semestru
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 . 
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, psaní vybraných 
textů, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojo-
vání, resp . opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních 
jednotek nezbytných pro realizaci obecných komunikačních záměrů . Kurz se obsaho-
vě věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti 
(společenské konvence, kultura, cestování, reálie, historie, klima, média, apod .) .

http://www.cdv.ff.cuni.cz
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Místa	české	historické	paměti	 
(místa,	události,	osoby,	pomníky,	muzea),	 
2.	ročník

Garant kurzu:  doc . PhDr . Jana Čechurová, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav českých dějin FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečný písemný test na konci 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Určeno pouze pro absolventy 1. ročníku v  akademickém roce 
2013/2014.

Obsah kurzu: Termín místa paměti evokuje představu, že kolektivní paměť sociální 
skupiny, společnosti či celého národa krystalizuje na určitých místech, přičemž 
slovo místo lze různým způsobem interpretovat . Většinou se pod ním skrývá geo-
grafické místo, mýtická postava, událost, instituce, například muzeum, umělecké 
dílo apod . Tato místa vlastní velkou symbolickou hodnotu, která je pro společnost 
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(národ) či sociální skupinu základem pro vytváření identity . Ještě donedávna věno-
vali v rámci humanitních a společenských věd pozornost fenoménu paměti pouze 
filozofové, psychologové a částečně i sociologové . Nyní se ho zmocňují historici, 
publicisté a politici . Svědčí to o tom, že od zkoumání otázky individuální lidské 
paměti a lidského zapomínání z hlediska jedince a vlastně z hlediska freudovsky 
zaměřené psychoanalýzy se přešlo k analyzování kolektivní paměti a hlavně jejího 
vlivu na vytváření a  zachovávání paměti a  identity kolektivní . Proměna tohoto 
přístupu také znamenala a  znamená, že fenomén „paměti“ přestal být pouhou 
akademickou badatelskou „libůstkou“ a  stal se navýsost politickou záležitostí, 
která může výbušným způsobem určovat vztah k minulosti a dokonce ovlivňovat 
politicko-mentální chování celých společenských skupin a ba dokonce i státních 
institucí . Tento dvousemestrální cyklus přednášek přiblíží některá z těchto „míst“, 
která mají velkou symbolickou hodnotu pro českou společnost .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Neznámá	antika:	 
antické	divadlo	po	klasické	době

Garant kurzu:  Mgr . Alena Sarkissian, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra divadelní vědy FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 21 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 .

Obsah kurzu: Přednáškový cyklus je věnován dionýskému umění divadla . Budeme 
sledovat, jak antická tradice vstupuje do dramat, stejně jako do jejich scénického 
zpracování, a  to v epochách, které následují po klasické epoše 5 . století v Řecku 
až do 21 . století .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 



66	 FILOZOFICKÁ	FAKULTA

Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Poklady	českého	a evropského	výtvarného	
umění	2.	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:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu 
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Určeno pouze pro absolventy 1 . ročníku v akademickém roce 2013/2014 .

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

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Praktická	cvičení	z paleografie	 
a historické	chronologie	pro	genealogy	
a regionální	historiky	ZS

Garant kurzu:  doc . PhDr . Ivana Ebelová, CSc .

Pracoviště:  Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF 
UK 

Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  1 semestr (18 hodin) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení 
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o  jednosemestrální kurz v  akademickém roce 2014/2015 . 
Určeno pouze pro absolventy kurzu „Seminář k novověké paleografii aneb úvod 
do praktického čtení historických textů“ v akademickém roce 2013/2014 . 
Max. počet účastníků je 20 osob.
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Obsah kurzu: Cílem kurzu je prohloubit znalosti praktického čtení paleografických 
textů – jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů, pře-
devším diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní 
a regionální dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými 
písemnými prameny) .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Praktická	cvičení	z paleografie	 
a historické	chronologie	pro	genealogy	
a regionální	historiky	LS

Garant kurzu:  doc . PhDr . Ivana Ebelová, CSc .

Pracoviště:  Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF 
UK 

Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  1 semestr (18 hodin) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o  jednosemestrální kurz v  akademickém roce 2014/2015 . 
Určeno pouze pro absolventy kurzu „Seminář k novověké paleografii aneb úvod 
do praktického čtení historických textů“ v akademickém roce 2013/2014 . 
Max. počet účastníků je 20 osob.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je prohloubit znalosti praktického čtení paleografických 
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textů – jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů, pře-
devším diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní 
a regionální dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými 
písemnými prameny) .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Praktický	kurz	českého	znakového	jazyka	 
1.	ročník

Garant kurzu:  Mgr . Marie Komorná

Pracoviště:  Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Kurz je určen všem seniorům, kteří se chtějí naučit základy českého 
znakového jazyka . Lekce povede rodilý mluvčí ČZJ . Výuka probíhá tzv . přímou 
metodou, tj . bez slyšícího tlumočníka . V jednotlivých lekcích prvního semestru 
se posluchači kurzu seznámí s  rolí manuálních i  nemanuálních komponentů 
v  českém znakovém jazyce, s  jeho základní gramatikou a  znakovou zásobou 
a osvojí si dvouruční prstovou abecedu . Druhý semestr bude zaměřen na rozši-
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řování slovní zásoby a na upevňování a prohlubování znalostí gramatiky českého 
znakového jazyka .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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 Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Přelomové	události	světových	dějin	1.	ročník
Garant kurzu:  prof . PhDr . Martin Kovář, Ph .D ., PhDr . Jaroslav Valkoun

Pracoviště:  Ústav světových dějin FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu v závěru 
 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

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

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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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:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní 
Výukový den:  čtvrtek 
Termín:  od 16 . 10 . 2014
Místo konání:  Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5 . patro
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální seminář v akademickém roce 2014/2015 . 
Určeno pouze pro absolventy psychologie v rámci U3V na FF UK . 
Max. počet účastníků je 20 osob.

Obsah kurzu: Seminář je určen výhradně posluchačům U3V, kteří absolvovali pro-
gram psychologie na FF UK v předešlých letech a své absolutorium doloží získaným 
osvědčením . Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení 
posluchačů do práce na jednotlivých tématech . Posluchači budou (po konzultaci 
s  lektorem) prezentovat doma připravené domácí úkoly na předem domluvená 
témata . Je také možné zvolit si vlastní témata, která jsou v centru zájmu posluchačů .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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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:  nepožaduje se
Délka:  3 semestry/3 roky (54 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden 
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  50% účast pro postup do 2 . ročníku, seminární práce ve 
 2 . ročníku a závěrečná práce ve 3 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník tříletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v akade-
mickém roce 2015/2016 a 3 . ročník v akademickém roce 2016/2017 .

Obsah kurzu: Cyklus přednášek je rozdělen do tří 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 pří-
kladech ukazuje možnosti využití psychologických poznatků v běžném životě .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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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:  nepožaduje se
Délka:  3 semestry/3 roky (54 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr
Zakončení:  50% účast a seminární práce v rozsahu 5 stran textu pro postup 

do 3 . ročníku, závěrečná práce ve 3 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 2 . ročník tříletého kurzu, 3 . ročník bude probíhat v akade-
mickém roce 2015/2016 . Určeno pouze pro absolventy 1 . ročníku v akademickém 
roce 2013/2014 .

Obsah kurzu: Pokračující cyklus přednášek je zaměřen na konkrétnější oblas-
ti života . Posluchači jsou seznámeni s  informacemi, které mohou být užitečné 
v  praktickém životě . Zaměřujeme se na prevenci negativních jevů i  na některé 
aspekty pomoci ve svízelných situacích .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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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:  nepožaduje se 
Délka:  3 semestry/3 roky (54 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  50% účast a závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran textu
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o  3 . ročník tříletého kurzu . Určeno pouze pro absolventy  
2 . ročníku v akademickém roce 2013/2014 .

Obsah kurzu: Třetí ročník vzdělávacího programu Psychologie pro všední den 
je speciálně zaměřený na potřeby seniorů . Cílem je poskytnout informace, které 
mohou pomoci zlepšit kvalitu života .   

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Psychologie	v každodenním	životě
Garant kurzu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Pracoviště:  Katedra psychologie
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  1 semestr (18 hodin) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  čtvrtek
Termín:  od 5 . 2 . 2015
Místo konání:  Centrum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, 5 . patro
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální seminář v akademickém roce 2014/2015 . 
Určeno pouze pro absolventy psychologie v rámci U3V na FF UK . 
Max. počet účastníků je 20 osob.

Obsah kurzu: Seminář je určen výhradně posluchačům U3V, kteří absolvovali program 
psychologie na FF UK v předešlých letech a své absolutorium doloží získaným osvědče-
ním . Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů 
do práce na jednotlivých tématech . V rámci semináře se změříme na otázky poznávání 
sebe a jiných, na porozumění, na sebeúctu, na řešení konfliktů a manipulaci .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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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 FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  1 semestr (18 hodin) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  Jinonice, učebna č . 2014
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 .

Obsah kurzu: Cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s hlavními problémovými 
okruhy informační společnosti, informačního průmyslu a informačně-knihovnic-
kých služeb v kontextu technologií 20 . a 21 . století . Součástí kurzu je mimo jiné 
představení on-line databází, funkcí a služeb tuzemských a zahraničních knihoven, 
historických knihovních fondů a  procesů jejich digitalizace coby historického 
a kulturního dědictví, stejně jako současných trendů moderní vědecké komuni-
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kace . Na závěr kurzu proběhne praktická část úvodu do služeb internetu včetně 
současných prostředí typu web 2 .0, neviditelného webu a sociálních sítí .
Pro účast na kurzu nejsou nutné žádné předchozí znalosti ani technické doved-
nosti .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 



FILOZOFICKÁ	FAKULTA 81

Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Rukopisná	kniha	v proměnách	staletí	 
2.	ročník

Garant kurzu:  doc . PhDr . Ivana Ebelová, CSc .

Pracoviště:  Katedra pomocných věd historických a  archivního studia 
FF UK 

Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  závěrečný písemný test v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Určeno pouze pro absolventy 1 . ročníku v akademickém roce 2013/2014 .

Obsah kurzu: Cílem přednášek je zachytit vývoj rukopisné knihy od raného stře-
dověku až do 19 . století, představit kodikologii jako vědu, která se věnuje komplex-
nímu studiu rukopisů (kodexů) . Přednášky se zaměří na samotné rukopisy, jejich 
vznik a účel, k němuž byly pořizovány . Samostatná pozornost bude též věnována 
osobám, které tyto písemnosti vytvářely (písaři, malíři) . Pominuty nebudou ani 
naše nejznámější rukopisné sbírky . Představeny budou i  mnohdy dramatické 
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osudy nejvýznamnějších kodexů a knihoven, jejichž součástí rukopisy od samého 
počátku byly . Kromě literárních kodexů budou přiblíženy i další zajímavé skupiny 
rukopisných pramenů, jako např . erbovníky, památníky a další .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Shakespeare	a kultura	anglické	renesance
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:  nepožaduje se 
Délka:  1 semestr (18 hodin) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  závěrečná rozprava
Certifikace:  bez osvědčení
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 .

Obsah kurzu: Čtení a interpretace díla Williama Shakespeara v kontextech anglické 
renesance . Kurz volně navazuje na dvousemestrální cyklus v akademickém roce 
2013/2014, obsahem se zaměřuje na Shakespearovy tragédie . Do kurzu se mohou 
přihlásit i zájemci, kteří tento cyklus neabsolvovali .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Smrt	jako	historický	fenomén	 
I.	semestr

Garant kurzu:  doc . PhDr . Jana Čechurová, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav českých dějin FF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  3 semestry (54 hodin celkem) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  50% účast pro postup do 2 . semestru a závěrečný písemný test 

v závěru 3 . semestru
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o I . semestr třísemestrálního kurzu, 2 . a 3 . semestr bude pro-
bíhat v akademickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Rozsáhlý kurz bezmála třiceti přednášek se snaží zachytit z různých 
úhlů pohledu fenomén smrti, která k životu nezvratně patří . Časově pokryje obdo-
bí od středověku až po současnost . Posluchačům přinese po úvodním demogra-
fickém nástinu řadu témat, vztahujících se k pohřebním rituálům a pompě panov-
nických pohřbů, nabídne vhled do vnímání smrti a  přípravy na ni v  minulosti 
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u různých sociálních skupin, okolnosti smrti v  různých prostředích – na bojišti 
i v klášteře, přiblíží dějiny trestu smrti, přístupu společnosti k sebevrahům i pro-
blematiku upírů a  jiných „nemrtvých“, načrtnuty budou i  modernizační trendy 
související s posledními věcmi člověka – reformy pohřbívání či počátky kremací, 
v neposlední řadě se bude věnovat i symbolickému významu mrtvých, pohřbům 
jako národní manifestaci, ale také obrazu smrti v kultuře, propagandě a kolektivní 
paměti .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Učíme	se	po	celý	život	–	 
Proměny	a specifika	vzdělávání	dospělých	 
1.	ročník

Garant kurzu:  PhDr . Renata Kocianová, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  50% účast pro postup do 2 . ročníku a závěrečný písemný test 

v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Program se zaměřuje na přiblížení významného fenoménu moder-
ní společnosti – edukace v  dospělém věku v  jeho nejširších podobách . Výchozí 
tematické celky, tj . celoživotní učení, vzdělávání dospělých, vzdělávání a  rozvoj 
pracovníků, vzdělávání seniorů atd ., budou v  průběhu přednášek analyzovány 
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v  perspektivě širších socio-kulturních souvislostí, záměrem je představit tyto 
oblasti v historickém vývoji od počátku 20 . století do současnosti . Sledovány jsou 
spojitosti s širšími společenskými změnami i proměnami individuálních životních 
drah, které se v současnosti stávají těžko předvídatelnými a doprovází je rozličná 
sociální rizika . Zároveň se tyto změny vyznačují pestrostí příležitostí, s  nimiž 
se jedinec v průběhu různých fází dospělého života a ve svých sociálních rolích 
setkává . Ve významné míře je pozornost věnována problematice postavení seniorů 
ve společnosti a  ageismu, mezigeneračnímu učení, konceptu aktivního stárnutí 
a vzdělávání ve třetím věku .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:		 	Velké	postavy	antického	světa	2a	–	Řecko	 
1.	ročník

Garant kurzu:  doc . PhDr . Eva Kuťáková, CSc .

Pracoviště:  Ústav řeckých a latinských studií FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 20 . 2 . 2015
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  50% účast pro postup do 2 . ročníku a závěrečná písemná práce 

v rozsahu 10 stran textu v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Cyklus navazuje na předcházející podobně koncipovaný kurz a zamě-
řuje se na další významné postavy řeckých antických politických dějin, literatury, 
dramatu, filozofie i vědy . Jde o osobnosti, které se výrazně zapsaly nejen do dějin 
antiky, ale do dějin evropské vzdělanosti vůbec . Výběr zahrnuje osobnosti od nej-
starších období až po poslední staletí antiky . Posluchači se seznámí s jejich život-
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ními osudy, s jejich činností i odkazem . Dozví se, jak je hodnotili jejich současníci, 
jak na ně pohlíží současná věda a také to, jak je vnímali umělci . Přednášky jsou 
zpravidla doplněny prezentací, která usnadňuje zachycení nejdůležitější faktografie 
a přináší i obrazový materiál, zejména k uměleckým zpracováním tématu .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Výchova	věc	společná.	 
Vybrané	otázky	pedagogické	teorie	a praxe	 
1.	ročník

Garant kurzu:  PhDr . Martin Strouhal, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra pedagogiky FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 10 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  50% účast pro postup do 2 . ročníku a závěrečná písemná práce 

v rozsahu 10 stran textu v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Cyklus přednášek tvoří sondy do soudobé situace ve výchově a vzdě-
lávání . V návaznosti na loňský cyklus o mezigeneračních pohledech na edukaci 
představuje mnohost způsobů, jimiž lze výchovu a vzdělávání tematizovat a upo-
zorňuje na výchovné problémy dnešního světa . V přednáškách se analyzuje posta-



FILOZOFICKÁ	FAKULTA 91

vení tradičních pedagogických otázek v soudobém světě . Snahou přednášejících 
je mj . ukázat, že u  těchto otázek se mění už sám způsob jejich kladení, neboť 
žijeme v době zpochybňující tradiční vychovatelské jistoty i stereotypy . Přednášky 
směřují dílem k výchovným problémům ve školním prostředí, dílem k didakticko-
-společenským otázkám vzdělávacích cílů . Jde především o otázky multikultura-
lismu a multikulturní výchovy, vychovatelské autority a její legitimity, učitelského 
povolání, jeho prestiže a  sebepojetí, o  fenomén komunitní školy, o  nové formy 
spolupráce rodiny a  školy a  také o  otázky spojené se zcela novými edukačními 
výzvami, které provokuje soudobý stav světa . První semestr je orientován spíše na 
teoretické analýzy .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Významné	skladatelské	osobnosti	 
1.	poloviny	20.	století,	 
1.	ročník

Garant kurzu:  doc . PhDr . Petr Daněk, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav hudební vědy FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem)
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  50% účast pro postup do 2 . ročníku a závěrečný písemný test 

v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Volný cyklus přednášek pokračuje profily devíti význačných evrop-
ských a amerických skladatelů 1 . poloviny 20 . století . V každé přednášce jsou poslu-
chači seznámeni se životem a dílem příslušného skladatele, uvedeny jsou ukázky 
z  jeho tvorby a  osobnost je zařazena do vývoje světové hudby . Charakterizován 
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je kompoziční styl a  přínos dotyčného skladatele . Přednášející bohatě využívají 
obrazových powerpointů, nosičů zvuku i  obrazu a  ukázek z  odborné i  memoá-
rové literatury . Výběr skladatelů se snaží navázat na cyklus, který byl realizován 
v akademickém roce 2013/14, nicméně je možné ho navštěvovat zcela samostatně .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Zdravotní	a kondiční	cvičení	pro	seniory	 
I.	semestr

Garant kurzu:  Mgr . Zdeňka Hrazdírová

Pracoviště:  Katedra tělesné výchovy FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry 
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  středa
Termín:  od 15 . 10 . 2014
Místo konání:  Opletalova 38, Praha 1 (tělocvična)
Poplatek:   700 Kč za semestr 
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o  I . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Teorie významu cvičení pro seniory, praxe posilovacích a  prota-
hovacích cvičení odstraňujících svalovou dysbalanci, cvičení na zlepšení svalové 
pružnosti, fyzické kondice, oběhového a dýchacího aparátu . 

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Zdravotní	a kondiční	cvičení	pro	seniory,	 
II.	semestr

Garant kurzu:  Mgr . Zdeňka Hrazdírová

Pracoviště:  Katedra tělesné výchovy FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry 
Frekvence:  2 výukové hodiny každý týden
Výukový den:  středa
Termín:  od 15 . 10 . 2014
Místo konání:  Opletalova 38, Praha 1 (tělocvična)
Poplatek:   700 Kč za semestr 
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o II . semestr dvousemestrálního kurzu v akademickém roce 
2014/2015, zapisujete si oba semestry .

Obsah kurzu: Teorie významu cvičení pro seniory, praxe posilovacích a  prota-
hovacích cvičení odstraňujících svalovou dysbalanci, cvičení na zlepšení svalové 
pružnosti, fyzické kondice, oběhového a dýchacího aparátu . 

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Země	a lidé	–	 
Osudy	Ruska	ve	víru	staletí	1.	ročník	

Garant kurzu:  prof . PhDr . Martin Kovář, Ph .D ., PhDr . Jaroslav Valkoun

Pracoviště:  Ústav světových dějin FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  2 semestry/2 roky (36 hodin celkem) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  50% účast pro postup do 2 . ročníku a závěrečná písemná práce 

v rozsahu 10 stran textu v závěru 2 . ročníku
Certifikace:  doklad o absolvování 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o 1 . ročník dvouletého kurzu, 2 . ročník bude probíhat v aka-
demickém roce 2015/2016 .

Obsah kurzu: Přednáškový cyklus je zaměřen na významné události ruských 
dějin od vpádu Mongolů ve středověku přes novověké období až do současnosti . 
Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického, 
sociálního a  kulturního úhlu pohledu . Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly 
vybrané významné události a období ruských dějin .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Kurz:	 	Život	a jeho	proměny:	 
odborné	přednášky	 
pro	praktický	život	seniora	

Garant kurzu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .

Pracoviště:  Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
Požadavky:  maturita, důchodový věk (od 55 let), 
 výjimka – os . v plném invalidním důchodu 
Praxe:  nepožaduje se 
Délka:  1 semestr (18 hodin) 
Frekvence:  2 výukové hodiny každých 14 dní
Výukový den:  pátek 
Termín:  od 3 . 10 . 2014
Místo konání:  hlavní budova FF UK
Poplatek:   500 Kč za semestr 
Zakončení:  –
Certifikace:  bez osvědčení 
Kvalifikace:  žádná 

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 5. 5. do 30. 5. 2014
Kontakt:  Mgr . Jitka Neumannová
Telefon:  221 619 811
E-mail:  jitka .neumannova@ff .cuni .cz

Poznámka: Jedná se o jednosemestrální kurz v akademickém roce 2014/2015 .

Obsah kurzu: Cílem přednášek je pomoci seniorům lépe se orientovat ve spo-
lečnosti, která prochází intenzivní transformací a  tak preventivně předcházet 
některým negativním jevům . Přednášky budou poskytovat seniorům informace 
o možnostech obrany, ale i právech a povinnostech občana vůči státním i nestát-
ním institucím . Přednáška „Rádce spotřebitele“ se zaměří na nejčastější problé-
my českých spotřebitelů, zejména při uzavírání smluv a  nakupování, spojených 
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s předváděcími akcemi a podomním prodejem, okolo záruk a reklamací, spojených  
s odstupováním od smluv a týkající se postupu státních orgánů .

http://www.cdv.ff.cuni.cz 



 99

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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

Pracoviště:  Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  dva semestry, celkem 24 hodin
Frekvence:  1 x za 14 dní 2 hodiny
Výukový den:  dle rozvrhu
Termín:  říjen 2014 – květen 2015
Místo konání:  katedra experimentální biologie rostlin UK PřF, 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 možnost krátké písemné 
etudy

Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet, 20 studentů, kurz je otevírán pouze při dostateč-
ném počtu zájemců, minimum deset účastníků .

Obsah kurzu: Čím novým obohatily moderní vědecké metody posledního dva-
cetiletí naší znalost života rostlin? Jak přispěly k pochopení vzniku různých rost-
linných druhů, jejich způsobů rozmnožování, jejich šancí ve vzájemných konku-
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renčních vztazích? Jakou „přirozenou“ či „umělou“ formou mohou získat rostliny 
nové typy užitečných vlastností? Jsou i v přírodě různé jejich geny předávány nejen 
„vertikálně“ na potomstvo, ale také „horizontálně“ – mezi rostlinami a mikroorga-
nizmy, 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 naho-
dilé, účelové, či dokonce „inteligentní“? Jak na straně jedné regenerují či nově se 
rodí – a na druhé stárnou a programově umírají? Potkávají se s chorobami podob-
nými lidským (poruchy imunity, hormonálního metabolizmu, rakovina)? Vnímají 
bolest? Může nám moderní výzkum jejich vlastností přinést praktický užitek pouze 
ve zlepšení stavu jich samých a tím i produktů či funkcí pro něž je pěstujeme – 
nebo mohou získané poznatky nalézt uplatnění i v poznávání podstaty některých 
chorob lidských? Odpověď můžete nalézt v jednotlivých lekcích tohoto kurzu .

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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

Pracoviště:  Katedra demografie a geodemografie
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje 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 –15 .45
Termín:  říjen 2014 – květen 2015
Místo konání:  Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2
Poplatek:  administrativní poplatek 500 Kč za kurz
Zakončení:  písemný test
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014
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 života . 
Přírodní katastrofy . Politické a ekonomické rozdělení současného světa . Rozdíly 
v ekonomické úrovni států . Problémy zemí třetího světa . Vývoj urbanizace a nej-
větší 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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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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

Pracoviště:  Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (letní)
Frekvence:  2 hod . 1x za 14 dní, celkem 16 hodin
Výukový den:  dle rozvrhu
Termín:  zahájení únor 2015
Místo konání:  Albertov 6, Praha 2
Poplatek:  administrativní poplatek 300 Kč za kurz
Zakončení:  –
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do15.12.2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 20 studentů .

Obsah kurzu: Poruchy na inženýrských a civilních stavbách a jejich příčiny . Přehled 
faktorů, které způsobují poruchy na stavbách (geologické, geotechnické klima-
tické aj .) . Návrh možných řešení a sanace . Praktické příklady (poruchy vyvolané 
lokálními geologickými nebo geotechnickými poměry, nesprávným založením 
stavby, nadměrnými dynamickými účinky, projekčními a konstrukčními chybami, 
nevhodností použitých stavebních materiálů, klimatickými vlivy, změnami režimu 
povrchových a podzemních vod, důlní činností) .

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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 nepožaduje, důchodový věk (není podmínkou)
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry, celkem 48 hodin
Frekvence:  12 témat po 4 hodinách
Výukový den:  upřesní se podle rozvrhu
Termín:  říjen 2014 – květen 2015
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: 31. 8. 2014
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 užitečné poznatky 
jednotlivých oborů chemie a jejich praktickou aplikaci (chemické a přírodní látky, 
toxikologie včera a dnes, složení a vlastnosti litosféry, role a význam koordinačních 
sloučenin, nové způsoby analýzy přírodních látek, vyráběných materiálů a život-
ního prostředí, polymery a  jejich použití, potraviny a  jejich chemické složení, 
molekulární gastronomie aj .) . Jednotlivá témata o celkovém rozsahu čtyři hodiny 
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tvoří obvykle přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastníky 
kurzu . Součástí kurzu jsou také ukázky zajímavých a jednoduchých pokusů s běžně 
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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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

Kurz:	 	Lázně,	minerální	a léčivé	vody
Garant kurzu:  RNDr . Josef V . Datel, Ph .D .

Pracoviště:  Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a  užité geofyziky, 
VÚV TGM

Požadavky:  maturita
Praxe:  nepožaduje 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 2014 – květen 2015 
Místo konání:  Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2
Poplatek:  administrativní poplatek 500 Kč za kurz
Zakončení:  písemná práce
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet studentů 30 .

Obsah kurzu: Definice a vlastnosti minerálních a léčivých vod, souvislost výskytu 
těchto vod s běžnými povrchovými a podzemními vodami . Pestrost výskytu mine-
rálních a léčivých vod v ČR, souvislost s přírodními poměry . Léčebné působení vod 
a dalších složek přírodního prostředí – peloidy, klima, léčebná péče . Legislativní 
aspekty lázeňské péče, její místo ve zdravotnickém systému . Přehled významných 
lázní a zdrojů léčivých a minerálních vod v ČR, na Slovensku a ve střední Evropě .

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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

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

Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje 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:  říjen 2014 – květen 2015
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 25 studentů .

Obsah kurzu: Planeta Země jako úžasný 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 uspo-
řádání krystalů, jejich chemické složení a fyzikální vlastnosti . Krátce o metodách 
studia minerálů . Úvodní mineralogická literatura . Povídání o  nejrozšířenějších 
a technicky důležitých minerálech, jejich vlastnostech, výskytu v přírodě a použití 
(rudní a nerudní suroviny), s ukázkami minerálů .

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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:  nepožaduje se
Délka:  jeden semestr (letní)
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  čtvrtek 16 .30–18 .10
Termín:  únor – květen 2015
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 15. 12. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: předpokládaný počet 15 studentů

Obsah kurzu: Cílem přednášky je seznámit posluchače s mineralogicko-ložiskový-
mi poměry vybraných ložisek a výskytů v Českém masivu . U historicky význam-
ných rudních ložisek budou uvedeny kromě základní mineralogické charakteristi-
ky také ložiskově ekonomické parametry (přehledy těžby a jejich historie), včetně 
historie dobývání a následného zpracování a možného mincování . Historie dobý-
vání vybraných rudních ložisek bude zasazena do politicko-ekonomického vývoje 
v rámci Českého království až do dalšího státoprávního uspořádání Čech, Moravy 
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a  Slezska . Přednáška se bude týkat následujících ložisek: Jílové u  Prahy a  další 
vybraná ložiska zlata v Českém masívu; z polymetalických ložisek: Kutná Hora, 
Příbram, výskyty polymetalických rud v  okolí Prahy a  Rudolfov . Pětiprvkovou 
asociaci budou zastupovat: Jáchymov, Měděnec a  Planá u  Mariánských Lázní 
a uranová mineralizace na Příbramsku . Přednáška bude doplněna bohatým grafic-
kým materiálem (mapy, řezy, přehlednými tabulkami těžeb, 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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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (letní)
Frekvence:  1x týdně 2 vyučovací hodiny
Výukový den:  fakulta stanoví dodatečně dle rozvrhu
Termín:  zahájení únor 2015
Místo konání:  PřF UK, Viničná 7, Praha 2
Poplatek:  administrativní poplatek 300 Kč za kurz
Zakončení:  test
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 15. 12. 2014
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 běžných studentů PřF UK a studentů U3V probíhá společně .

Obsah kurzu: Seznámení s  nejběžnějšími a  nejzajímavějšími zástupci fauny 
Středozemního moře, s  důrazem na diverzitu a  ekologii jednotlivých forem . 
Těžištěm přednášek je zejména fotodokumentace živočichů, pokud možno v jejich 
přirozeném prostředí . Úvodní přednáška je věnována mořskému prostředí obec-
ně a  Středozemnímu moři, následuje série přednášek představujících jednotlivé 
skupiny: 1) houby, žebernatky; 2) žahavci; 3) malé kmeny (pásnice, ploštěnky, 
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rypohlavci); 4) korýši; 5) měkkýši; 6) mnohoštětinatci, mechovky; 7) ostnokožci; 
8–9) pláštěnci, paryby, ryby .

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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

Pracoviště:  Katedra botaniky PřF UK v Praze
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (letní)
Frekvence:  1x za 14 dní 4 hodiny
Výukový den:  pátek dopoledne
Termín:  únor až polovina června 2015
Místo konání:  Praha 2, Benátská 2
Poplatek:  administrativní poplatek 300 Kč za kurz
Zakončení:  závěrečná práce
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:   –

Termín podání přihlášky: do 15. 12. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 25 studentů .

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 rozmnožují? Houby 
v  prostředí člověka . Houby na potravinách . Houby a  zahrada . Houby na louce 
a v lese . Houby, které nám škodí . Houby, které nám prospívají . Životní prostředí 
hub a jak je chráníme .

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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

Pracoviště:  Ústav geologie a paleontologie PřF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  dva semestry
Frekvence:  1x za 14 dní 2 hodiny
Výukový den:  středa, od 16 .30 do 18 .00 hod .
Termín:  říjen 2014 – květen 2015
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014
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 možno je sbírat, úprava zkamenělin pro 
sbírku, jména zkamenělin (taxonomie), co lze ze zkamenělin vyčíst (paleoekologie, 
stratigrafie apod .) . Základní paleontologická (a zejména populárně paleontologic-
ká 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 
života na Zemi od jeho vzniku až po současnost (zajímavé a důležité momenty, 
základní informace o evoluci) . Stručná informace o jednotlivých skupinách rost-
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lin a živočichů, které se nacházejí jako zkameněliny (s důrazem na ty, co už dnes 
nežijí) . 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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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

Kurz:	 	Rostlinná	buňka
Garant kurzu:  doc . RNDr . Jaromír Kutík, CSc .

Pracoviště:  Katedra experimentální biologie rostlin
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje 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 2014 – leden 2015
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 k  dotazům připraveným 

posluchači
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014  
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 20 studentů .

Obsah kurzu: Rostliny a živočichové jsou si na úrovni základních jednotek života – 
buněk – velmi podobní . Ukázalo se to během staletého vývoje nauky o buňce – 
cytologie . Přesto se buňky rostlin a živočichů také významně liší . Základem stavby 
a rozčlenění buněk jsou biologické membrány . Pro uspořádání membrán v rost-
linných 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 živočišných buněk jsou si 
velmi podobné, jaderné a buněčné dělení u rostlin a živočichů se ale poněkud liší . 
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Také rostlinné buňky dýchají, ale rostliny si jako jediné z vyšších organismů samy 
vytvářejí organické látky (v  chloroplastech), jsou autotrofní . Rostliny žijí pevně 
připoutány k půdě a vakuoly a buněčné stěny jim dovolují vytvářet mohutná těla . 
Také rostliny, podobně jako živočichové, mají těla složená z různých tkání (pletiv) . 
Ve srovnání se živočichy, rostliny snadno dokážou regenerovat celé své tělo z jediné 
buňky . Tuto schopnost rostlinných buněk (ale i mnohé jiné) využíváme v biotech-
nologiích a při vegetativním množení rostlin . 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

Kurz:	 	Svět	buňky
Garant kurzu:  doc . RNDr . Jan Černý, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra buněčné biologie
Požadavky:  důchodový věk a věk 8–14 let
Praxe:  nepožaduje 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 2015
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 15. 12. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Kurz je primárně určen pro důchodce se svými vnoučaty/pravnou-
čaty! 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, vzájem-
ných vztahů v mnohobuněčném organismu . Probíranými tématy budou např . vznik 
života, vznik buněk, metody výzkumu buněk, typy buněk, změna normální buňky 
v buňku nádorovou, energetický metabolismus, funkce jednotlivých buněčných orga-
nel ve vtahu k patologickým stavům . Součástí kurzu bude praktická část věnovaná 
mikroskopování typických buněk, příprava preparátů, fluorescenční mikroskopie . 
Jednotlivé přednášky: 1 . Vznik života a  buněk 2 . Buněčné organely 3 . Buněčné 
dělení 4 . Jaderná kostra (cytoskelet) 5 . Lidské chyby spojené se špatnou funkcí 
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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 života buněk .

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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:  nepožaduje 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:  říjen 2014 – květen 2015
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014
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 magma-
tu . Magmatické horniny – tvary těles, stavba, složení, 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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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

Kurz:	 	Svět	rostlin
Garant kurzu:  RNDr . Olga Votrubová, CSc .

Pracoviště:  Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK
Požadavky:  maturita, důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry, 40 hodin
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  dle rozvrhu
Termín:  říjen 2014 – květen 2015
Místo konání:  katedra 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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 25 studentů .

Obsah kurzu: Základní struktury vyšších rostlin (stavba a funkce rostlinné buňky, 
typy pletiv, orgány – kořeny, stonky, listy, květy a plody) . Fotosyntéza jako základ 
života na Zemi . Příjem, výdej a význam vody pro život rostlin . Čím se rostliny živí 
a proč je půda nenahraditelná? Charakteristika růstu a vývoje rostlin . Praktické 
základy pěstování a  množení rostlin . Rostliny a  stres . Přínos šlechtění a  GMO, 
genové banky a zachování biodiverzity . Rostliny a globální oteplování . Jak souvisejí 
rostliny se službami ekosystémů a trvale udržitelným rozvojem života na Zemi? 

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Garant za fakultu:  proděkan pro CŽV

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:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (letní)
Frekvence:  1x za týden 2 hod .
Výukový den:  bude upřesněn dle rozvrhu
Termín:  únor až květen 2015
Místo konání:  Viničná 7, Praha 2
Poplatek:  administrativní poplatek 300 Kč za kurz
Zakončení:  –
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání přihlášky:  –

Termín podání přihlášky: do 15. 12. 2014
Kontakt:  Olga Kaiglová
Telefon:  221 951 161
E-mail:  olga .kaiglova@natur .cuni .cz

Poznámka: Předpokládaný počet 15 studentů .

Obsah kurzu: Přehled jednotlivých typů vodních ekosystémů na pevnině i  ve 
světovém oceánu – charakteristika, funkční vztahy a  faktory ovlivňující oživení . 
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 nádrže) . Mořské ekosystémy: otevře-
né moře; hlubinné ekosystémy; skalnaté, písečné a bahnité pobřeží; produktivní 
pobřežní 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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Garant za fakultu:  RNDr . Jan Kašpar, CSc .

Kurz:	 	Finanční	matematika	
Garant kurzu:  RNDr . Lucie Mazurová, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Požadavky:  důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x za 2 týdny
Výukový den:  čtvrtek
Termín:  od prvního týdne října 2014
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky:  –

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s dokladem o zaplacení poplat-
ku (ústřižek složenky, bankovní převod) a  vyplněným a  podepsaným formulářem 
Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci o kurzy U3V 
pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního oddělení MFF UK .
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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 peněžní toky, důchod 
jako posloupnost plateb a  pojmy počáteční a  koncová hodnota, které umožní 
porovnávat, vliv inflace . Aplikací pak bude mj . splácení dluhů a  spoření . Mezi 
dalšími pojmy budou peněžní fondy, cenné papíry, oceňování investic . Důležitým 
prostředím, kde se uplatňuje finanční matematika, je pojišťovnictví . Budou pro-
brány základní pojmy teorie pravděpodobnosti a životního pojištění kapitálového 
a důchodového .

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Garant za fakultu:   RNDr . Jan Kašpar, CSc .

Kurz:	 	Fyzika	pro	nefyziky
Garant kurzu:  doc . RNDr . Jan Obdržálek, CSc . 

Pracoviště:  Ústav teoretické fyziky
Požadavky:  důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  pondělí odpoledne
Termín:  akademický rok 2014/15
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky:  –

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s  dokladem o  zaplacení 
poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným for-
mulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci 
o  kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního 
oddělení MFF UK .
Číslo bankovního spojení: 21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec . symbol: rodné 
číslo bez lomítka .
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Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některý-
mi 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 nože 
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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Garant za fakultu:  RNDr . Jan Kašpar, CSc . 

Kurz:	 	Geometrie	všude	kolem	nás
Garant kurzu:  RNDr . Alena Šarounová, CSc .

Pracoviště:  Katedra didaktiky matematiky
Požadavky:  důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x za dva týdny
Výukový den:  středa 
Termín:  akademický rok 2014/15
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky:  –

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s  dokladem o  zaplacení 
poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným for-
mulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci 
o  kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního 
oddělení MFF UK .
Číslo bankovního spojení: 21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec . symbol: rodné 
číslo bez lomítka .
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Obsah kurzu: Prostorová představivost, geometrie bez rýsování . Co jsme už zapo-
mněli ze základní školy, ale v praxi užíváme . Cesta od dětské kresby ke stavebním 
výkresům . Kompozice v architektuře a malířství . Několik záhad a překvapení .

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Garant za fakultu:  RNDr . Jan Kašpar, CSc . 

Kurz:	 	Matematika	pro	každý	den
Garant kurzu:  RNDr . Jan Kašpar, CSc .

Pracoviště:  Katedra didaktiky matematiky
Požadavky:  –
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x za dva týdny
Výukový den:  čtvrtek odpoledne
Termín:  akademický rok 2014/15
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: –

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s  dokladem o  zaplacení 
poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným for-
mulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci 
o  kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního 
oddělení MFF UK .
Číslo bankovního spojení: 21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec . symbol: rodné 
číslo bez lomítka .
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Obsah kurzu: Základní pojmy a  vztahy v  matematice . Funkce jako matematic-
ké vyjádření vztahů . Vlastnosti a  vyšetřování funkcí, základy vyšší matematiky . 
Rovnice a jejich řešení, podmínky řešitelnosti . Geometrie konstruktivní a analytic-
ká . Posloupnosti a řady, základy finanční matematiky . Kombinatorika, počet prav-
děpodobnosti . Základy matematické statistiky . Teorie grafů . Výpočetní technika ve 
výuce matematiky . Historie matematiky .

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm



MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ	FAKULTA	 129

Garant za fakultu:  RNDr . Jan Kašpar, CSc . 

Kurz:	 	Několik	pohledů	do	historie	matematiky	
Garant kurzu:  doc . RNDr . Jindřich Bečvář, CSc .

Pracoviště:  Matematický ústav UK
Požadavky:  důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x za dva týdny
Výukový den:  středa
Termín:  akademický rok 2014/15
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: –

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s  dokladem o  zaplacení 
poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným for-
mulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci 
o  kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního 
oddělení MFF UK .
Číslo bankovního spojení: 21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec . symbol: rodné 
číslo bez lomítka .
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Obsah kurzu: Matematika ve středověku . Matematika v  islámských zemích . 
Matematika na prahu novověku . Rovnice třetího a  čtvrtého stupně . Niccolo 
Fontana-Tartaglia (1499-1557), Gerolamo Cardano (1501-1580), Lodovico Ferrari 
(1522-1565) . Vývoj matematické symboliky . Vznik analytické geometrie . René 
Descartes (1596-1650) . Teorie čísel . Pierre de Fermat (1601-1665) . Počátky infini-
tesimálního počtu . Isaac Newton (1643-1727), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) .

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Garant za fakultu:  RNDr . Jan Kašpar, CSc . 

Kurz:	 	Oblačná	elektřina,	konvektivní	bouře,	bouřka
Garant kurzu:  prof . RNDr . Jan Bednář, CSc .

Pracoviště:  Katedra meteorologie a ochrany prostředí
Požadavky:  důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x za dva týdny
Výukový den:  čtvrtek
Termín:  akademický rok 2014/15
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: –

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s  dokladem o  zaplacení 
poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným for-
mulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci 
o  kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního 
oddělení MFF UK .
Číslo bankovního spojení: 21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec . symbol: rodné 
číslo bez lomítka .
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Obsah kurzu: Meteorologické podmínky pro vývoj konvektivních bouří a bouřek 
elektrická struktura atmosféry; oblačná elektřina; projevy bouřkové elektřiny, 
hrotové výboje, blesky, struktura bleskových výbojů, ochrana před úderem blesku; 
sledování bouřek radiolokačními a družicovými prostředky .

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Garant za fakultu:  RNDr . Jan Kašpar, CSc .

Kurz:	 	Vesmír	na	Internetu	IV	–	moderní	přístroje	
a cesty	ke	kosmickým	objevům	

Garant kurzu:  doc . RNDr . Martin Šolc, CSc .

Pracoviště:  Astronomický ústav UK
Požadavky:  důchodový věk
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  středa od 14 hodin
Termín:  akademický rok 2014/15
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:  žádná

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s  dokladem o  zaplacení 
poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným for-
mulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci 
o  kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního 
oddělení MFF UK .
Číslo bankovního spojení: 21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec . symbol: rodné 
číslo bez lomítka .
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Obsah kurzu: Naše znalosti o vzdáleném i blízkém vesmíru se v posledních letech 
neobyčejně rozšířily díky novým generacím pozorovacích přístrojů, jak pozem-
ských, tak i  kosmických . Hlavní náplní kurzu budou informace o  moderních 
dalekohledech a  detektorech záření, ale také o  metodách, kterými byly obje-
veny kvazary, černé díry, vzdálené supernovy, pulzary, rozpínání vesmíru atd . 
Posluchači se přitom seznámí se základy spektroskopie, fotometrie, interferometrie 
a s metodami pořizování digitálních snímků kosmických objektů . Dojde i na pře-
hled o kosmickém výzkumu těles sluneční soustavy .
V praktické části kurzu si posluchači vyzkoušejí pozorování různými přenosnými 
dalekohledy (Newtonův zrcadlový, Keplerův čočkový, Maksutovův kombinovaný), 
práci s  námořními sextanty, pozorování se vzdálenými dalekohledy ovládanými 
přes internet a používání virtuálních astronomických observatoří . Kurz bude dopl-
něn exkurzemi na hvězdárny .

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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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:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x za dva týdny
Výukový den:  středa
Termín:  akademický rok 2014/15
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:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: –

Způsob podání přihlášky: na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 
Praha 2, 121 16

Termín podání přihlášky: od 1. 2. do 15. 9. 2014
Kontakt:  Lucie Šimůnková
Telefon:  221 911 259 
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz 

Poznámka: Zájemci o  kurzy (všechny budou dvousemestrové) obdrží formulář 
přihlášky spolu se složenkou k uhrazení poplatku (500 Kč za kurz) na studijním 
oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 nebo na webové stránce .
Vyplněnou přihlášku na předepsaném formuláři spolu s  dokladem o  zaplacení 
poplatku (ústřižek složenky, bankovní převod) a vyplněným a podepsaným for-
mulářem Záznam o školení z PO a BP (CŽV) a jednou fotografií předloží zájemci 
o  kurzy U3V pro nadcházející akademický rok příslušné referentce studijního 
oddělení MFF UK .
Číslo bankovního spojení: 21210277/0100, VS: 7, KS: 179, Spec . symbol: rodné 
číslo bez lomítka .
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Počet účastníků kurzu je limitován kapacitními možnostmi počítačových labo-
ratoří!

Obsah kurzu: Kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé, kteří zatím 
neměli mnoho možností s počítačem pracovat . V zimním semestru se budou pro-
bírat základy práce na počítači, standardní software (textový a tabulkový editor), 
možnosti komunikace prostřednictvím počítače (využití sítí, Internet) . V letním 
semestru budou účastníci seznámeni s dalšími typy software (např . výukové pro-
gramy, grafické editory apod .) a s možnostmi vytvoření vlastních produktů (např . 
webové stránky atd .) . Budou souběžně pořádány dva kurzy, jeden pro úplné začá-
tečníky, druhý pro mírně pokročilé .

http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Naděžda Pelcová, CSc .

Kurz:	 	Česká	filozofie	v evropském	kontextu
Garant kurzu:  Prof . PhDr . Anna Hogenová, CSc .

Pracoviště:  Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK
Požadavky:  –
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  2 hodiny 1x za 14 dní 
Výukový den:  pátek
Termín:  zimní a letní semestr 2014/15
Místo konání:  PedF UK, M . D . Rettigové 4, Praha 1
Poplatek:  100 Kč/ kurz 
Zakončení:  –
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 PedF UK, M . D . Rettigové 4, Praha 1, 116 39

Způsob podání přihlášky:   poštou nebo osobně v úředních hodinách

Termín podání přihlášky: do 31. 7. 2014
Kontakt:  Mgr . Romana Říhová
Telefon:  221 900 220
E-mail:  romana .rihova@pedf .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Filozofie Jana Husa, J . A . Komenského, T . G . Masaryka, Jana Patočky, 
Edmunda Husserla, V . Bělohradského v  návaznosti na filozofii M . Heideggera,  
E . Finka, E . Steina, E . Lévinas a dalších . 
Ontologické, gnozeologické a  etické předpoklady českého filozofického mili-
eu v  diachronním i  synchronním rozvrhu . Zvláštní zřetel je věnován fenoménu 
pravdy, těla, fenoménu zdraví, péče o  duši, tématu asymetrické zodpovědnosti . 
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Jednotlivá témata jsou vyložena na pozadí evropské spirituality a  to opět v dia-
chronním a synchronním pohledu .

https://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=904
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Garant za fakultu:  PhDr . Michal Zvírotský, Ph .D .

Kurz:	 	Hry	v rodině	jako	mentální	i sociální	trénink
Garant kurzu:  RNDr . Antonín Jančařík, Ph .D ., PhDr . Michaela Kaslová 

Pracoviště:  Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Požadavky:  –
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  12 vyučovacích hodin
Frekvence:  4 setkání 
Výukový den:  bude upřesněno později
Termín:  zimní semestr 2014
Místo konání:  PedF UK, M . D . Rettigové 4, Praha 1
Poplatek:  400 Kč/ kurz 
Zakončení:  –
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 PedF UK, M . D . Rettigové 4, Praha 1, 116 39

Způsob podání přihlášky:   poštou nebo osobně v úředních hodinách

Termín podání přihlášky: do 31. 7. 2014
Kontakt:  Mgr . Romana Říhová
Telefon:  221 900 220
E-mail:  romana .rihova@pedf .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Různé pohledy na hru, 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, posí-
lení korekce a autokorekce, stimulace schopností potřebných pro matematiku 
(např . rovinná orientace a paměť, představa o počtu, proces porovnávání, tří-
dění) včetně zrodu prvních strategií atd . – tudíž 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“ . 
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Hry pro předškolní věk, jak seznamovat děti s hrou s pravidly, jaké mít nároky, 
co která hra přináší včetně přípravy na školní matematiku; výběr her, osvojování 
pravidel, analýza toho, co hra může přinášet; rozdíl mezi způsobem hry dospělého 
a dítěte; strategie ztížení/zjednodušení pravidel a důsledky těchto kroků; ukázka 
hry vnoučat s prarodiči (video) a analýza . Diskuse .

kmdm.pedf.cuni.cz 
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Garant za fakultu:  PhDr . Michal Zvírotský, Ph .D .

Kurz:	 	Matematika	a město
Garant kurzu:  PhDr . Michaela Kaslová

Pracoviště:  Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Požadavky:  Určeno vzdělavatelům i  veřejnosti . Po zdravotní stránce: 

schopnost ujít pomalou chůzí 3,5 km .
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  jeden semestr
Frekvence:
Výukový den:  středa nebo sobota (data dle dohody)
Termín:  letní semestr 2015
Místo konání:  PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 a městské 

části Praha 1, Praha 2
Poplatek:  500 Kč/kurz
Zakončení:  Stručná závěrečná práce – návrh na vycházku (pro rodinu/ 

třídu) nebo na projekt se zaměřením na vybrané téma; možno 
předložit i  komentovanou sérii fotografií nebo prezentovat 
vlastní výstavu na PedF .

Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1

Způsob podání přihlášky:   poštou nebo osobně v úředních hodinách

Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2014 
Kontakt:  Mgr . Romana Říhová
Telefon:  221 900 220
E-mail:  romana .rihova@pedf .cuni .cz

Poznámka: Minimální počet účastníků 8 .

Obsah kurzu: Obsah: Souvislosti mezi městem (Praha 1, 2) a  matematikou 
(v  rozsahu ZŠ); oblasti: architektura, urbanismus – obojí ve vývoji; měření 
hladiny vody, srážek – statistika, s využitím vývoje měření; historie – město – 
a orientace v čase; náměstí, kupole a věže odhady rozměrů; orientace ve městě 
a podobně .
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Cíl: Naučíme se, jak hledat a využívat nové zdroje a podněty pro vznik znalostí, 
objevení nových souvislostí, pro rozvoj specifických schopností, které se uplatňuji 
ve školní matematice; z metod se zaměříme zejména na pozorování, porovnávání, 
odhady a ověřování informací . 
Přístupy: Matematika se může pro nás ve městě rodit, nebo ji můžeme do města 
vnést .
Forma: Kurz probíhá formou komentovaných vycházek, které jsou doplněny semi-
nářem s promítáním pořízené fotodokumentace a diskusí, co a jak nás ovlivňuje, 
obohacuje, motivuje .
Práce ve dvojicích s pracovními listy . Podle zájmu prohloubíme některé z nabíze-
ných témat .
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Garant za fakultu:  PhDr . Michal Zvírotský, Ph .D .

Kurz:	 	Péče	o kulturní	dědictví	 
v kontextu	vzdělávání

Garant kurzu:  PhDr . Hana Havlůjová, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Požadavky:  kurz je určen všem zájemcům o kulturní dědictví .
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (60 hodin)
Frekvence:  1x týdně 2 hodiny
Výukový den:  středa
Termín:  zimní a letní semestr 2014/15
Místo konání:  PedF UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 
 a místa exkurzí v Praze, popř . jinde v ČR
Poplatek:  500 Kč/semestr
Zakončení:  pohovor
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1

Způsob podání přihlášky:   Poštou nebo osobně v úředních hodinách

Termín podání přihlášky: do 3. 10. 2014
Kontakt:  Mgr . Romana Říhová
Telefon:  221 900 220
E-mail:  romana .rihova@pedf .cuni .cz

Poznámka: Kurz je realizován formou přednášek a odborných exkurzí . Náklady na 
případnou dopravu a vstupné si účastníci exkurzí hradí zvlášť .

Obsah kurzu: Dvousemestrální kurz (60 hodin) je určen všem zájemcům o kul-
turní dědictví, kterým není lhostejný osud české krajiny, archeologických nalezišť, 
architektonických skvostů či jedinečných artefaktů, které doposud odolávají tlaku 
doby, a je v zájmu veřejnosti, aby byly zachovány i nadále .
Cílem kurzu je umožnit účastníkům, aby reflektovali svůj vztah ke kulturnímu 
dědictví, aktivně se zamýšleli nad otázkami soudobé péče o  kulturní dědictví 
a přispívali k jeho ochraně . 
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Kurz je realizován formou přednášek a odborných exkurzí, s pomocí interaktiv-
ních metod je vytvářen prostor pro individuální i společnou reflexi . Na realizaci 
programu se podílejí přední i začínající badatelé spojení s Katedrou dějin a didak-
tiky dějepisu, ale také přizvaní hosté . Exkurze jsou připravovány ve spolupráci 
s odbornými a lektorskými pracovišti, např . Národního památkového ústavu nebo 
Národní galerie v Praze . Každý semestr je tematicky jinak zaměřen . 

Základní studijní materiál: 
FOLTÝN, D . – HAVLŮJOVÁ, H . (ed .) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj míst-
ních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities . 
Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub 2012 . ISBN 978-80-905254-2-9
Publikace shrnuje evropské příklady péče o kulturní dědictví (ČR, Velká Británie, 
Francie, Itálie, Slovinsko) . Studentům je dostupná elektronicky i v tištěné podobě .

http://kdddweb.pedf.cuni.cz/
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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, schop-

nost absolvovat pěší exkurze do 10 km ve zvlněné krajině
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x za 2 týdny
Výukový den:  sobota
Termín:  letní a zimní semestr 2015
Místo konání:  Pedagogická fakulta, M . D . Rettigové 4, Praha 1, 
 hudebněhistoricky významná místa České republiky
Poplatek:  100 Kč za semestr
Zakončení:  koncepce vlastní hudebně místopisné prezentace pro vybranou 

cílovou skupinu účastníků
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 PedF UK, M . D . Rettigové 4, Praha 1, 116 39

Způsob podání přihlášky:   poštou nebo osobně v úředních hodinách

Termín podání přihlášky: do 30. 1. 2015
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 životem skladatelů, hudebníků a osobností významných pro českou kulturu za 
podmínky, že 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 .

https://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=904
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Garant za fakultu:  PhDr . Michal Zvírotský, Ph .D .

Kurz:	 	Přírodniny	v exkurzní	praxi	II.
Garant kurzu:  Ing . Jan Andreska, Ph .D .

Pracoviště:  Katedra biologie a environmentálních studií
Požadavky:   absolvování kurzu Přírodnin v exkurzní praxi I .
Praxe:   nepožaduje se
Délka:  2 semestry
Frekvence:  1x měsíčně celý den
Výukový den:  sobota (neděle)
Termín konání:  zimní a letní semestr 2014/15
Místo konání:  Magdalény Rettigové 4, Praha 1 a terén
Poplatek:  500 Kč/ kurz
Zakončení:  –
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1

Způsob podání přihlášky: poštou nebo osobně v úředních hodinách

Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2014
Kontakt:  Mgr . Romana Říhová
Telefon:  221 900 220
E-mail:  romana .rihova@pedf .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Organizačně je kurz koncipován tak, že se střídají exkurze do bliž-
šího i vzdálenějšího okolí Prahy s přednáškami, které se konají v budově fakulty . 
Na přednášky jsou zváni zoologové a botanici, aby referovali o svých badatelských 
cestách po republice i různých zemích světa . 

http://www.pedf.cuni.cz/kbio
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	2 000	let	na	pokraji	Evropy
Garant kurzu:  PhDr . Miroslav Tejchman, DrSc .

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  pátek
Termín:  zimní semestr
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
Zakončení:  krátká esej na téma z přednášek dle vlastního výběru
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábřeží 6, 110 01, Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm 
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205 .

Obsah kurzu: Vývoj balkánského regionu v  prvním a  druhém tisíciletí n . l . kdy 
etnika tu žijící podléhala nájezdům kmenů a  národů od východu, upadala pod 
nadvládu silných říší, jindy získávala „nezávislost“, vždy však byla závislá na jiných 
a silnějších .



148	 FAKULTA	SOCIÁLNÍCH	VĚD

První organizovaná společenství na Balkáně: Ilyrové, Dákové, Getové, Thrákové . 
Nadvláda antického Řecka, Říma a  Byzance . Středověká bulharská království 
a srbské království (Asenovci, Dušan), první moldavská a valašská knížectví (Vlad 
Napichovač) .
Nadvláda Osmanů, pronikání Rakouska a Ruska .
Vznik moderních národů a vznik samostatných států v 19 . a na počátku 20 . století 
(Řecko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko, Albánie) . První světová válka 
a balkánské národy . Účast ve válce a její následky .
Státy jihovýchodní Evropy ve 20 . a 30 . letech . Územní revizionismus a snaha o udr-
žení versailleského uspořádání .
Druhá světová válka, kolaborace a resistence a důsledky pro další vývoj, kdy bal-
kánské státy, s výjimkou Řecka, podlehly sovětizaci .
Jihovýchodní Evropa a studená válka .
Pád komunistických režimů v Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a Albánii a vykro-
čení zpátky do Evropy

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html



FAKULTA	SOCIÁLNÍCH	VĚD	 149

Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Američtí	autoři	20.	století
Garant kurzu:  Jiří Hanuš

Pracoviště:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  seminární práce dle vlastního výběru
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm 
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205 .

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké 
literatury 20 . století . Každý autor bude chvíli vyprávět o  svém životě, představí 
svá nejdůležitější díla a pak se spolu s ním ponoříme do jeho nejznámějšího pří-
běhu . V Hemingwayově Sbohem, armádo se s Frederikem Henrym zamilujeme 
do krásné anglické ošetřovatelky na italské frontě, ve Faulknerově Když jsem 
umírala zavítáme do poněkud netypické rodiny rolníka na americkém Jihu, se 
Steinbeckem a jeho psem Charliem budeme putovat po Americe šedesátých let, se 
Saulem Bellowem se pokusíme najít vstřícnější ženu pro Mosese Herzoga, Philip 
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Roth nám předvede eskapády Alexandra Portnoye, John Updike nás zasvětí do 
netušeného pozadí Hamletova příběhu, a pokud nám zbyde čas, navštívíme ještě 
Toni Morrisonovou, J . C . Oatesovou, Johna Irvinga a  možná zajdeme i k  Tomu 
Robbinsovi a dalším .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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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:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  esej
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Kurz 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 .
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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 počát-
ku 21 . století (imigrace, ekologie, ropný boom)

6 .  Kultura skandinávských zemí od středověku do současnosti (středověká lite-
ratura – 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
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Český	hraný	film	v letech	1987–1996	
Garant kurzu:  PhDr . Petr Bednařík, Ph .D .

Pracoviště:  IKSŽ 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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  rozprava o jednotlivých tvůrcích a filmech období 1987–1996
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 1987–
1996 . V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného 
období . Léta 1987 – 1989 bude zaměřena na problematiku, jak se období 
politického uvolňování a gorbačovské perestrojky projevilo v českých hraných 
filmech . Dále bude sledováno složité období transformace české kinematogra-
fie v  letech 1990–1996 (změna fungování filmové produkce, příchod nových 
tvůrců, proměny žánrů .) Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotli-
vých filmů ze strany diváků i odborné kritiky . Přednášky budou koncipovány 
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chronologicky a  prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve 
vymezeném období .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Člověk	(senior)	před	mikrofonem	a kamerou
Garant kurzu:  PhDr . Josef Maršík, CSc .
Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  zimní semestr 
Místo konání:  Rozhlasové a televizní studio, Celetná 20, Praha 1, 1 . patro
Poplatek:  300 Kč 
Zakončení:  splnění všech zadaných praktických úkolů
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Účastníci kurzu budou v teoretických přednáškách seznámeni s hlav-
ními zásadami interpretace zpravodajských a publicistických textů na rozhlasový 
mikrofon a před televizní kamerou . Praktická část kurzu bude věnována přednesu 
cizích a vlastních textů na mikrofon a před kamerou, krátkému zpravodajskému 
vystoupení (tzv . vizitce), besedě a improvizovanému rozhovoru (a jejich následné-
mu rozboru) . Zvláštní pozornost bude zaměřena na specifikaci hlavních chyb při 
výslovnosti samohlásek a souhlásek, správné melodie řeči a rychlosti projevu . Kurz 
by měl účastníkům poskytnout základy pro vlastní spolupráci se zpravodajský-
mi a publicistickými rozhlasovými redakcemi (např . jako externí zpravodajové) . 
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Součástí výuky bude též exkurze na vybrané rozhlasové pracoviště spojená s bese-
dou s odpovědným pracovníkem na téma „úroveň současné češtiny v rozhlasovém 
vysílání veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rozhlasových stanic“ .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Demokracie	a lobbing
Garant kurzu:  Ing . Petr Kotlas, Ph .D .

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  letní semestr
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je podat ucelený výklad lobbingu, který je často mylně 
pokládán za neslučitelný s  demokratickým uspořádáním . V  kontrastu ke zkres-
lenému a  negativnímu vnímání lobbingu je předložen plastický obraz složitých 
informačních vazeb mezi občany, zájmovými skupinami a politickou reprezentací . 
Dílčí témata:
1 .  Co je demokracie: klasická a neklasická verze demokracie, pluralitní demokra-

cie, R . Dahl a jeho pojem polyarchie .
2 .  Jak se dělá politika: politický cyklus, arénový přístup, sítě tvorby politiky .
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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 legisla-
tivě a exekutivě, formy a metody lobbingu .

6 .  Lobbing v praxi: případové studie lobbingu v ČR, EU a jinde ve světě, mediální 
obraz lobbingu . 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Dějiny	a kultura	muslimské	Střední	Asie
Garant kurzu:  Slavomír Horák
Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
Zakončení:  esej na historické téma týkající se Střední Asie a pohovor nad 

esejí a nad probranou látkou
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Kurz se zabývá hlavními momenty historie Střední Asie s důrazem 
zejména na moderní dějiny 19 . a 20 . století s přesahem do současnosti . Celým kur-
zem bude prolínat odkaz historických událostí a kultury středoasijského prostoru 
pro pochopení současného dění v regionu .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Dějiny	lásky	pohledem	sociologie
Garant kurzu:  Mgr . Michal Kotík a Mgr . Marta Svobodová

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
Zakončení:  závěrečná esej na dohodnuté téma a rozprava nad nimi
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Kurz vám nabídne příběh lásky a intimních vztahů, tak jak jej chápe 
a snaží se mu porozumět sociologie . Prostřednictvím krásné literatury se nejprve 
vrátíme k  antickému pohledu na lásku, abychom přes cudnou kurtoazní lásku 
ušlechtilých rytířů dospěli ke svádivým hrám na dvorech francouzské galantní aris-
tokratické společnosti 17 . století . Ukážeme si, jaký vliv měly a mají na lásku a její 
prožívání proměny moderní společnosti, obě světové války a  následná sexuální 
revoluce 60 . let minulého století, kterou započalo osvobození žen v intimní oblasti . 
Důkladně prozkoumáme fenomén romantické lásky . Nevyhneme se samozřejmě 
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ani dramatickým proměnám intimních vztahů v poslední části 20 . století a vpádu 
internetu do oblasti seznamování . To vše nám poslouží k  retrospekci prožívání 
lásky v generaci posluchačů University 3. věku a  jejímu srovnání s tím, jak lásku 
prožívá dnešní mladá generace . Tuto část bychom rádi realizovali za vaší aktivní 
účasti jako studentů kurzu . Při výuce budou využívány i krátké filmové ukázky .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Dva	rozpady	Jugoslávie
Garant kurzu:  PhDr . Miroslav Tejchman, DrSc .
Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  pátek
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
Zakončení:  krátká esej na téma z přednášek dle vlastního výběru 
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Tři čtvrtiny existence společného jihoslovanského státu . Dvakráte 
byl zničený, poprvé především vnitřním přičiněním, podruhé kombinací vnějších 
a vnitřních příčin .
1 .   Vznik Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (později Jugoslávie) v  roce 1918 . 

Jeho etnické složení a vážné problémy po celých dvacet let .
2 .  Krize na počátku druhé světové války . Útok států Osy, rozbití a okupace . Vznik 

Nezávislého chorvatského státu .
3 .  Kolaborace a rezistence, komunistický a prozápadní odboj .
4 .   Vznik druhé (Titovy) Jugoslávie na konci války a její existence v složité situaci 

bipolárního světa .
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5 .   Narůstání společenské krize (ale i  hospodářských problémů) v  osmdesátých 
letech, ztráta pozice v zanikající bipolaritě světa .

6 .  Rozpad Jugoslávie . Vznik nových států vedle tzv . zbytkové (nebo třetí) Jugoslávie . 
Definitivní odchod Jugoslávie z politické mapy .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Filmový	seminář
Garant kurzu:  doc . PhDr . Michal Šobr, CSc .

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou týdně
Výukový den:  úterý odpoledne
Termín:  zimní semestr
Místo konání:  Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
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 kinema-
tografie, filmové kritiky a  recenze . Výuka probíhá formou filmových projekcí 
s úvodními přednáškami .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html



FAKULTA	SOCIÁLNÍCH	VĚD 165

Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Filmový	seminář
Garant kurzu:  doc . PhDr . Michal Šobr, CSc .

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou týdně
Výukový den:  úterý odpoledne
Termín:  letní semestr 
Místo konání:  Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
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 kinema-
tografie, filmové kritiky a  recenze . Výuka probíhá formou filmových projekcí 
s úvodními přednáškami .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Globální	svět	a komunikace
Garant kurzu:  Mgr . Lucie Cviklová, M .A ., Ph .D

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  letní semestr
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  kurz 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: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Jak je možné se v každodenní komunikaci vyrovnat s důsledky glo-
balizačních procesů proběhnuvších v průběhu posledních dvaceti let? 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  vyso-
kokontextovou kulturou (například Německo versus Japonsko), odlišné vnímání 
času v různých kulturních systémech (Německo versus latinskoamerický okruh), 
podstatné rozdíly mezi individualistickými a kolektivistickými systémy (anglosas-
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ké versus asijské kulturní systémy), odlišné pojetí teritoriality v různých kulturních 
celcích, a řada dalších proměnných .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Historie	20.	století	 
očima	dokumentárního	filmu

Garant kurzu:  doc . MgA . Martin Štoll, Ph .D .

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  čtvrtek
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
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: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Kurz představuje 20 . století prostřednictvím práce českých i zahra-
ničních dokumentaristů . Filmaři volili k  záznamu své současnosti různé tvůrčí 
postupy, jejich filmy se stávaly artefakty, případně sami investigativně v minulosti 
pátrali . Posluchači tak proniknou do možností, kterými si dokumentární film 
může klást otázky týkající se naší národní identity .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Historie	fotografie	I.	
Garant kurzu:  PhDr . Alena Lábová, Ph .D .

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  čtvrtek 
Termín konání:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
Zakončení:  vědomostní test
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: V přednášce bude podána charakteristika hlavních momentů a osob-
ností v  dějinách fotografie počínaje koncem první poloviny 19 . stol . a  konče 
klasiky moderní fotografie . Komparativně se bude dotýkat i  jiných kulturních 
oblastí a  charakteristických momentů civilizačních, které v  určitých obdobích 
měly význam pro fotografii . Důležitá data a události v evropské a americké foto-
grafii budou připomínána v souvislosti s vývojem fotografie domácí . Důraz bude 
položen na objev specifické kreativity fotografie již od jejího vynálezu a  na její 
specifikum v lidské komunikaci .
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Přednáška je časově rozdělena na dvě etapy: 1839–1939 (Historie fotografie I) 
a 1945 – současnost (Historie fotografie II)
Základem přednášky jsou power-pointové prezentace s bohatým obrazovým mate-
riálem, názorně doplňující slovní výklad . 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Historie	fotografie	II.	
Garant kurzu:  PhDr . Alena Lábová, Ph .D .

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  čtvrtek 
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
Zakončení:  vědomostní test
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: V přednášce bude podána charakteristika hlavních momentů a osob-
ností v  dějinách fotografie počínaje koncem první poloviny 19 . stol . a  konče 
klasiky moderní fotografie . Komparativně se bude dotýkat i  jiných kulturních 
oblastí a  charakteristických momentů civilizačních, které v  určitých obdobích 
měly význam pro fotografii . Důležitá data a události v evropské a americké foto-
grafii budou připomínána v souvislosti s vývojem fotografie domácí . Důraz bude 
položen na objev specifické kreativity fotografie již od jejího vynálezu a  na její 
specifikum v lidské komunikaci .
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Přednáška je časově rozdělena na dvě etapy: 1839 – 1939 (Historie fotografie I) 
a 1945 – současnost (Historie fotografie II)
Základem přednášky jsou power-pointové prezentace s bohatým obrazovým mate-
riálem, názorně doplňující slovní výklad . 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Historie	podnikání:	 
od	Ringhoffera	a Podolské	 
přes	Baťu	až	k Babišovi

Garant kurzu:  Ing . Petra Koudelková, Ph .D .

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  vypracování eseje na vybrané téma
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 237
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu  
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vývoji podnikání od Českého království až po sou-
časnost . Hned v úvodu se posluchač seznámí se základními pojmy, které jsou nutné 
pro orientaci v oboru . Dále se seznámí s prvopočátky podnikání a dostane se mu 
odpovědí na otázky typu: „S čím se museli vypořádat podnikatelé za dob Českého 
království a první republiky? Jak se podnikalo ženám na počátku 20 . století? Kde se 
vzala Škoda Auto? Co přineslo otevření trhu v roce 1989 (neboli „boom“ v zaklá-



174	 FAKULTA	SOCIÁLNÍCH	VĚD

dání nových podniků)? Jaké byly začátky značky Baťa? Jak se vyvíjí podnikatelská 
scéna nyní?“ a mnohé další . 
Podíváme se na to, jaká specifika přinesli do podnikání osobnosti, jakými jsou 
Hana Podolská, František Ringhoffer, Tomáš Baťa, Jiří Čuba, ale i  Andrej Babiš 
a další, jejichž jména nejsou tak známá, přitom se významně podíleli na rozvoji 
národního hospodářství anebo na ekonomickém a společenském dění Prahy . 
Kurz bude obohacen o případové studie a doprovázen grafickými znázorněními 
význačných podnikatelů a podnikatelek od Českého království až po současnost .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Je	televize	mrtvé	médium?
Garant kurzu:  doc . MgA . Martin Štoll, Ph .D .

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  čtvrtek
Termín:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč 
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 237
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Kurz seznamuje s televizní praxí, jak se rodí vysílací schéma, proč se 
některé pořady vyrábějí a jiné ne, jaká je role autora v televizi, co může očekávat 
divák a jak se měří sledovanost . Posluchači budou také seznámeni s historickým 
vývojem televize, zejména v Československu a zamyslí se nad budoucností televize 
jako média ve věku multimédií .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Kdo	rozumí	dějinám	–	historici	nebo	
pamětníci?

Garant kurzu:  David Emler

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  aktivní účast v  kurzu formou diskuze a  vypracování malé 

seminární práce na základě denního tisku
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 237
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Kurz Kdo rozumí dějinám – historici nebo pamětníci? je koncipován 
jako úvod do problematiky tzv . „kolektivní paměti“, jejích specifik a odlišností od 
akademické historie . Posluchačům kurz poskytne základní definice kolektivní 
paměti, přehled o politických přístupech k historii (různé formy využívání dějin 
či omlouvání se za historické události) a seznámí je s aktuálními problémy pro-
fesionálních historiků (petice volající po „svobodě pro historii“ či otázka výuky 
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dějepisu) . Cílem kurzu je seznámit posluchače s  teoretickými, ale i praktickými 
otázkami současného pohledu na dějiny: V  čem se historici liší od pamětníků? 
Proč se politici vyjadřují k dějinám? Mají na to právo? Jak poznat publikace profe-
sionálních historiků od knih publicistů či pamětníků?

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Keltské	kořeny	a národní	zájmy	 
v současné	Evropě

Garant kurzu:  prof . PhDr . Blanka Říchová, CSc .

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 237
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Kurz se zaměřuje na problematiku tzv . keltských teritorií (Walesu, 
Skotska, Cornwalu, Irska a Bretaně) v kontextu vývoje britského a francouzského 
parlamentarismu od středověku po současnost . Součástí přednášek a  diskusí je 
problematika utváření specifických národních identit (významné osobnosti kul-
turního i politického života) . Cílem kurzu je seznámit zájemce s genezí současné 
politické scény, politickou kulturou, symboly národní identity a  významnými 
osobnostmi politického života 19 . a 20 . století včetně odkazů na kulturní (přede-
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vším umělecké a literární) dějiny oboru zemí včetně vztahů česko-britských, resp . 
česko-francouzských .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Kurz	práce	s PC	–	základní
Garant kurzu:  Bc . Dušan May, Lukáš Procházka

Pracoviště:  FSV UK Centrum informatiky a výpočetní techniky
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  bude upřesněno 
Výukový den:  čtvrtek 14–16 hod .
Termín:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  test
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01, Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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 tvor-

ba souborů…
5 . Internet + email
6 . MS Excel, dotazy
7 . Závěrečný test

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Kurz	práce	s PC	–	pokročilý
Garant kurzu:  Bc . Dušan May, Lukáš Procházka

Pracoviště:  FSV UK Centrum informatiky a výpočetní techniky
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  bude upřesněno
Výukový den:  čtvrtek 14 .00–16 .00 hod
Termín:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  test
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Lesk	a bída	détente
Garant kurzu:  PhDr . Vít Fojtek, Ph .D .

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  krátká písemná práce na téma dohodnuté s posluchačem (min . 

2 strany, tj . cca 600 slov nebo 3600 znaků); může se ev . týkat 
i zachycení osobních prožitků či vzpomínek na období disku-
tované v přednášce 

Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Přednáška se zabývá vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským sva-
zem za studené války v období tzv . uvolňování napětí (détente) v 60 . a 70 . letech 
20 . století . V této souvislosti bude blíže diskutováno vnímání střední a východní 
Evropy Západem v  tomto období, jaké faktory měly vliv na formování postojů 
vedoucích západních politiků k Sovětskému svazu a skutečné cíle SSSR v  tomto 
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teritoriu . Zvláštní pozornost je věnována Pražskému jaru a  sovětské invazi do 
Československa v roce 1968 a zejména reflexi těchto událostí na Západě i v kon-
textu toho, co nám přineslo studium relevantních západních archivních materiálů . 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Média	zblízka
Garant kurzu:  Mgr . Radim Wolák

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní 
Výukový den:  pátek 
Termín:  zimní semestr
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205 .
Počet míst v kurzu je omezen (max . 15) .

Obsah kurzu: Kurz Radima Woláka nabízí účastníkům hlubší vhled do dějin médií 
i  jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí 
(ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní 
muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či 
besed se zajímavými osobnostmi . Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě 
zájmu účastníků po prvním setkání .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html



Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Média	zblízka
Garant kurzu:  Mgr . Radim Wolák

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní 
Výukový den:  pátek 
Termín:  letní semestr
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205 .
Počet míst v kurzu je omezen (max . 15) .

Obsah kurzu: Kurz Radima Woláka nabízí účastníkům hlubší vhled do dějin médií 
i  jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí 
(ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní 
muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či 
besed se zajímavými osobnostmi . Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě 
zájmu účastníků po prvním setkání .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Mezinárodní	bezpečnost	 
a konfliktní	zóny	současnosti

Garant kurzu:  Markéta Šmydkeová a Jana Šrámková

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  krátká úvaha na jedno z prezentovaných témat
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámení studentů s bezpečnostně-politickými pro-
blémy současného světa . Mezi ty lze zařadit jak dlouhotrvající války a náhlé krize, 
tak potenciálně konfliktní situace i  hrozbu terorismu . Příčiny těchto konfliktů 
jsou náboženské spory, konflikty o přírodní zdroje a území, politická nestabilita 
a ekonomické či environmentální problémy . Naším cílem bude vykreslit vybrané 
konflikty vždy na konkrétním případu jednoho státu či regionu, kde je problém 
nejvýraznější . Zaměříme se na aktuální situaci, pro pochopení širších souvislostí 
však bude objasněn také historický kontext .
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Každá z  přednášek bude věnována vždy jednomu tématu . Druhá část hodiny 
nabídne prostor pro otevřenou debatu . Účastníkům kurzu bude doporučena vhod-
ná literatura pro prohloubení znalostí daného tématu .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Mýty	a realita	Evropské	unie
Garant kurzu:  PhDr . Jan Hauser

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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 .
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Tento kurz je vhodný pro všechny, kdo chtějí diskutovat o rozporech mezi tím, jak 
nám Evropu prezentují média a politici, a skutečností .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Nefoť	to,	natoč	to!
Garant kurzu:  PhDr . Martin Lokšík

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní 
Výukový den:  pátek 10:00–12:00 RTL
Termín:  zimní semestr 
Místo konání:  RUK Celetná 20, Praha 1 
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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 využívat ve 
svůj prospěch . Ukázat si vhodné natáčecí postupy, které to umožňují .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Osobnosti	USA	a jejich	doba,	 
aneb	vybrané	kapitoly	z americké	historie

Garant kurzu:  Jakub Čeněk

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  seminární 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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Kurz pojednává o různých amerických osobnostech, které byly klí-
čové pro jednotlivá období amerických dějin . Cílem kurzu je představit klíčové 
americké osobnosti jako byly například otcové zakladatelé a  prezidenti, politici, 
vynálezci, průmyslníci, kteří se zapsali do historie USA . Kurz je doplněn audiovi-
zuální technikou, která umožní větší ponoření do tématu díky využití dobových 
materiálů včetně odkazů na relevantní literární díla . Důraz je kladen na osobnosti 
spjaté se zásadními událostmi amerických dějin a spojené s různými sférami lid-
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ské činnosti (politika, válka, hospodářství atd .) . Přednášející pomocí zmíněných 
témat popíše posluchači stručný, ale jasný úvod do americké historie, který by měl 
vysvětlit specifika historického vývoje Spojených států amerických . Kurz je vhodný 
pro všechny posluchače se zájmem o historii .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Populismus	v současné	Evropě
Garant kurzu:  Martin Mejstřík
Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Kurz se zabývá fenoménem současných populistických hnutí 
v Evropě a jejich volebním úspěchem . Rozebrány budou program a rétorika jed-
notlivých charismatických lídrů s důrazem na české prostředí a na další významná 
hnutí v Evropě (např . Itálie, Francie, Nizozemí) . Vysvětleny budou příčiny jejich 
úspěchu, a zda představují riziko pro současné evropské demokracie, či jde naopak 
o samoozdravný proces demokracie . 

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Pracovní	a soukromé	osudy	mužů	a žen	
pražského	nakladatelského	života

Garant kurzu:  doc . PhDr . Jan Halada, CSc .

Pracoviště:  IKSŽ 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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  seminární práce na probírané téma
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Přednáška se zaměří na osudy pražských nakladatelských domů 
a  jejich majitelů, ale i  těch, kteří s  nimi spolupracovali či vydávali u  nich svá 
díla . Od c . k . rady Jana Otty, největší českého nakladatele, přes otce a syna Josefa 
Richarda Vilímkovy, Františka Topiče, Jana Laichtera, Františka Borového, Otakara 
Štorcha Mariena, mediální koncern Melantrich, nakladatele ze záliby jako byl 
Rudolf Škeřík, nakladatele podvodníky jako byl Josef Harry Jelínek, až k ženám 
nakladatelkám, např . Kamille Neumannové, ti všichni a mnoho dalších tvoří svět 



FAKULTA	SOCIÁLNÍCH	VĚD 195

plný nevšedních příběhů, skrytých pod nudou oficiálních životopisů . Žili a půso-
bili zejména v třech „nakladatelských“ ulicích, Národní, Jungmannově a Spálené, 
mnohým z  nich stavěli domy či vily architekti jako Osvald Polívka, Jan Kotěra, 
ale především tvořili jako nakladatelé důležitou a významnou součást pražského 
kulturního, literárního i společenského života od poslední třetiny 19 . století až do 
konce století dvacátého . Doplněno vizuálními prezentacemi i vycházkou po praž-
ských nakladatelských domech .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Proměny	žurnalistiky	od	dob	vzniku	internetu	
do	současnosti	

Garant kurzu:  PhDr . Jan Jirků

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  pondělí
Termín:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  zpracování eseje na téma „Média v mém každodenním životě“ 

o rozsahu jedna až tři stránky
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů 
do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně 
využívá . I vývoj komunikace úzce souvisí s vývinem technologií, které umožňují, 
nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení . Komunikace se v  současné době 
opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky 
čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická . Vývoj médií v posledním 
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desetiletí 20 . století, ale především v prvním desetiletí 21 . století výrazně ovlivnilo 
právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet . Cílem kurzu bude poslucha-
čům přiblížit, jaké proměny se odehrály a  stále odehrávají v oblasti žurnalistiky 
a  jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické 
a profesní roviny jejich fungování .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Přistěhovalci	v Evropě.	Představují	hrozbu?

Garant kurzu:  Martin Mejstřík
Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský konti-
nent . Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, 
jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent . Důraz 
bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces 
přináší výzvy a problémy . Zmíněna bude také situace v České republice a využívání 
pracovní migrace z východních zemí . Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavní-
mi problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich 
hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Rizika	internetové	komunikace
Garant kurzu:  PhDr . Jan Jirků

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  pondělí
Termín:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  zpracování eseje na téma „Jak při používání internetu předchá-

zím jeho možným nástrahám“ o rozsahu jedna až tři stránky
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

Obsah kurzu: Internet dokáže být dobrým sluhou, ale také zlým pánem . Jeho 
uživatelé by si měli být vědomi rizik, s  nimiž se mohou setkat, a  snažit se jich 
vyvarovat . Cílem kurzu bude seznámit posluchače s nástrahami, na něž mohou při 
používání internetu narazit . Při úvodním setkání proběhne beseda o pozitivních 
i negativních zkušenostech posluchačů s užíváním internetu . V další části kurzu 
budou vysvětleny a  konkrétními ukázkami či příklady doloženy různé nástrahy 
internetové komunikace jako spam, phishing, pharming, hoax, cyberstalking, 
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cybergrooming, happy slapping, SMS spoofing, flaming, bombing či social engi-
neering . Pozornost rovněž bude věnována kyberšikaně a jejím projevům .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Seminář	výtvarného	umění
Garant kurzu:  PhDr . Hanka Sládková

Pracoviště:  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 nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014 
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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 prostřed-
nictvím 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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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Seminář	výtvarného	umění
Garant kurzu:  PhDr . Hanka Sládková

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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 prostřed-
nictvím 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



FAKULTA	SOCIÁLNÍCH	VĚD	 203

Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Současná	čeština	v praxi	a médiích
Garant kurzu:  PhDr . Tereza Klabíková Rábová

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  pátek
Termín:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  podmínkou ke splnění kurzu je průběžné plnění zadaných úkolů
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014 
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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 proble-
matické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití 
v daných situacích . Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-nauč-
né 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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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Současná	čeština	v praxi	a médiích
Garant kurzu:  PhDr . Tereza Klabíková Rábová

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:  –
Praxe:  –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  pátek
Termín:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  podmínkou ke splnění kurzu je průběžné plnění zadaných úkolů
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-580.htm
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205.

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 proble-
matické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití 
v daných situacích . Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-nauč-
né 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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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Současná	německá	literatura
Garant kurzu:  Alena Zelená

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  esej týkající se jednoho z probíraných děl
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Současná německy psaná literatura reflektuje mnoho témat, která 
jsou blízká českému čtenáři:
1 . Jeden z nejznámějších německých autorů, Günter Grass se do povědomí široké 
veřejnosti zapsal jako morální autorita . Jak je s tímto jeho postavením v souladu 
jeho autobiografie Při loupání cibule (Beim Häuten der Zwiebel, 2006)? Nicméně 
pozornost odkazem na zajímavá historická fakta si zaslouží i jeho předchozí kniha 
Jako rak (Im Krebsgang) .
2 . Mezi posledními držiteli německých knižních cen je zastoupeno několik autorů, 
kteří vyrůstali v NDR a vztah západního a východního Německa, vzpomínky na 
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NDR i problém znovusjednocení jsou v centru jejich zájmu . Kniha Uwe Tellkampa 
Věž (Der Turm, 2008) je rozsáhlou freskou drážďanské společnosti 70 . a  80 . let 
20 . století . V  románu Eugena Ruge V  dobách ubývajícího světla (In Zeiten des 
abnehmenden Lichts, 2011) jde více o vztahy Východu a Západu na konci NDR .
3 . Tzv . Migrační literatura, tedy literatura psaná autory, kteří nepocházejí 
z Německa, nebo jejichž rodiny nepocházejí z Německa a kteří většinou nemají 
němčinu jako svůj rodný jazyk, patří dnes k  nezajímavějším proudům uvnitř 
německy psané literatury . Z  našeho pohledu jistě zaujmou čeští autoři píšící 
německy, zejména Libuše Moníková a  Jiří Gruša . Nicméně hlavní národnostní 
menšinou v Německu jsou Turkové, mezi nimiž najdeme mnoho pozoruhodných 
autorů, ať už je to Emine Sevgi Özdamar, nebo třeba Feridun Zaimoglu, který 
vedle svého románu odehrávajícím se v anatolských reáliích Leyla 2006) zaujme 
též románem částečně z pražského prostředí Lásky žár (Liebesbrand, 2008) . Do 
oblasti migrační literatury vzhledem ke svému původu z  německé rodiny žijící 
v Rumunsku však patří i poslední německá nositelka Nobelovy ceny za literaturu 
Hertha Müller .
4 . Kathrin Schmidt obdržela v roce 2009 německou knižní cenu za román . Neumřeš 
(Du stirbst nicht), v němž popisuje svůj boj nad následky aneurismatu a vítězství, 
které jí umožnilo nejen vrátit se do života, ale věnovat se vzdor přechodné ztrátě 
jazykových schopností znovu literatuře .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Staré	umění	subsaharské	Afriky
Garant kurzu:  Prof . PhDr . Josef Kandert, CSc .

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  semestrální práce k danému tématu
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Kurz se zaměří na dějiny uměleckých stylů v  subsaharské Africe 
v  období od starověku/středověku po rok 1950, kdy se začala prosazovat první 
generace afrických modernistů . Postupně budou probrány jednotlivé kulturní 
oblasti západní, střední, východní a jižní Afriky . Kurz se nebude zabývat uměním 
severní Afriky a  severovýchodní Afriky (Etiopie) . Přednášky budou doplněny 
promítáním obrazové dokumentace . Jedna přednáška bude věnována i  dějinám 
sběratelství afrického umění .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:	 	Střetávání	staletých	tradic	a moderní	doby	
v britské	politice	

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 konání:  zimní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
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: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Kurz seznamuje zájemce se současnou podobou politického systému 
Velké Británie, ve které se moderní politika snoubí se staletými tradicemi panov-
nické vlád .
Prolínání starého a nového světa v britské politice často vede k (zdánlivým) parado-
xům, z nichž vyplývá celá řada otázek, na něž bude v kurzu soustředěna pozornost . 
Např .: Jakou roli dnes hraje panovník, jestliže se jeho panování smršťuje na čistě 
symbolické procedury a  slavnostní akty? Kdo vystřídá Alžbětu II . na panovnic-
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kém trůnu a jaká jsou pravidla pro nástupnictví? Velká Británie má tzv . nepsanou 
ústavu . Co to znamená? Již před sto lety byla řada pozorovatelů přesvědčena, že se 
tradiční britský volební systém dávno přežil . Proč však zůstává nadále v platnosti?
V kurzu budou jednotlivé aspekty britské politiky porovnávány s mnohem mladší 
demokracií v České republice s cílem osvětlit, že 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 .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Teorie	a praxe	rozhlasové	publicistické	tvorby
Garant kurzu:  PhDr . Josef Maršík, CSc .

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Rozhlasové a televizní studio katedry Žurnalistiky, Celetná 20, 

Praha 1, 1 . patro
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  splnění všech zadaných praktických úkolů
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Výuka v kurzu bude zaměřena na seznámení účastníků s historic-
kým vývojem rozhlasové publicistiky a  současnou publicistickou tvorbou veřej-
noprávního rozhlasu . V  úvodních přednáškách poznají základní publicistické 
žánry – analytické publicistiky (hl . komentář, poznámka, recenze, publicistický 
rozhovor, beseda) a  dokumentárně zobrazovací publicistiky (hl . fejeton, črta, 
rozhlasové vypravování) . Dále budou seznámeni se specifikou rozhlasové repor-
táže, dokumentu, pásma a  feature . Výklad bude doplněn poslechem vybraných 
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publicistických žánrů (pořadů) a  vlastní publicistickou tvorbou (hl . komentář, 
poznámka, recenze, beseda) a  její interpretací na rozhlasový mikrofon a  před 
televizní kamerou . Proto bude pozornost věnována též hlavním nedostatkům při 
interpretaci publicistických textů . Součástí výuky bude též exkurze na vybrané 
pracoviště Českého rozhlasu .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	Teorie	a praxe	rozhlasového	zpravodajství
Garant kurzu:  PhDr . Josef Maršík, CSc .

Pracoviště:  IKSŽ FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní
Výukový den:  bude upřesněno
Termín konání:  zimní semestr 
Místo konání:  Rozhlasové a televizní studio, Celetná 20, Praha 1, 1 . patro
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  splnění všech zadaných praktických úkolů
Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 20. 9. 2014
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné 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: Účastníci kurzu se seznámí s metodikou tvorby rozhlasových zpráv 
a  zpravodajských relací se zvláštním zřetelem ke zpravodajské činnosti veřejno-
právního rozhlasu . Úvodní přednášky budou zaměřeny na výklad základních ten-
dencí vývoje rozhlasového zpravodajství v předválečném, válečném a poválečném 
období, který bude doplněn rozborem zvukových ukázek dochovaných historic-
kých zpravodajských relací . Dále budou seznámeni se základními rysy rozhlaso-
vého zpravodajství v demokratické a pluralitní společnosti, s hlavními typy stavby 
rozhlasové zprávy a zpravodajské relace a se způsoby interpretace zpravodajských 
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textů na mikrofon a před televizní kamerou . Teoretická část výuky bude průběžně 
doplňována praktickým cvičením zaměřeným na vlastní tvorbu zpráv a  jejich 
interpretaci v rozhlasovém a televizním studiu . Součástí výuky bude také exkurze 
do Českého rozhlasu .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Barbara Köpplová, CSc .

Kurz:	 	„Západ	by	to	nedovolil“?	 
Střední	a východní	Evropa	 
mezi	Západem	a Východem	 
v letech	1943–1953

Garant kurzu:  PhDr . Vít Fojtek, Ph .D .

Pracoviště:  FSV UK
Požadavky:   –
Praxe:   –
Délka:  jeden semestr
Frekvence:  jednou za 14 dní 
Výukový den:  bude upřesněno 
Termín konání:  letní semestr 
Místo konání:  Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:  300 Kč
Zakončení:  krátká písemná práce na téma dohodnuté s posluchačem (min . 

2 strany, tj . cca 600 slov nebo 3600 znaků); může se ev . týkat 
i zachycení osobních prožitků či vzpomínek na období disku-
tované v přednášce

Certifikace:  osvědčení
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Smetanovo nábř . 6, 110 01 Praha 1

Způsob podání přihlášky: tištěná přihláška

Termín podání přihlášky: 9. 2. 2015
Kontakt:  Martina Hykešová
Telefon:  222 112 224
E-mail:  hykesova@fsv .cuni .cz

Poznámka: Přihlášku je možné stáhnout na internetu 
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
nebo vyzvednout osobně na FSV UK, Smetanovo nábř . 6, P-1, místnost č . 205 .
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Obsah kurzu: Přednáška se zabývá postavením střední a  východní Evropy mezi 
sovětským vítězstvím u Stalingradu a Stalinovou smrtí . Toto období se ukázalo být 
velmi důležitým při začleňování zemí zde ležících do sovětského bloku, zejména 
v krizových momentech let 1943, 1945, 1948 a 1953 . Bylo v moci Západu tomu 
zabránit nebo byl Západ příliš pasivní? V této souvislosti bude diskutováno vnímá-
ní střední a východní Evropy Západem, formování postojů vedoucích západních 
politiků k Sovětskému svazu a skutečné cíle SSSR v tomto teritoriu . Blíže rozebrá-
na bude např . jistá „vstřícnost“ prezidenta Roosevelta během sovětsko-americké 
válečné spolupráce i  umírněný přístup Eisenhowerův v  jeho druhém volebním 
období . Cílem však není prvoplánové „obviňování“ Západu z nečinnosti jako spíše 
zachycení pohledu v širším kontextu probíhajících událostí .

http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY  
A SPORTU

Garant za fakultu:  PhDr . Miroslav Petr, 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:  nepožaduje 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
Poplatek:  700 Kč za semestr 
Zakončení:  zpracování písemné práce na zadané téma
Certifikace:  osvědčení o absolvování
Kvalifikace:  ne

Adresa zaslání přihlášky: 
 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 2000 Kč . Cyklisticko-
-turistický kurz v jižních Čechách – 3000 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 6 . a  14 . zářím 2014 
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v Krkonoších, v Peci pod Sněžkou na horské chalupě UK FTVS . 
Následně v prvním semestru studia posluchači absolvují přednášky zaměřené na 
téma: základy kineziologie, fyziologie člověka, fyziologie zátěže, sport a vyšší věk, 
výživa v seniorském věku, stres a jeho prevence .
Od druhého semestru je výuka dělena do skupin . Je zařazena výuka Regeneračních 
procedur, která obsahuje zejména výuku masáží . Studenti se učí na rehabilitačních 
stolech masírovat navzájem dolní a horní končetiny, záda, krční páteř . Závěrečný 
blok výuky je věnován automasáži . Výuka je doplněna o zdravotní plavání a cviče-
ní ve vodě v Tyršově domě – Sokol Malá Strana .
Třetí semestr je zahájen volitelným (tzn . nepovinným) šestidenním cyklisticko-
-turistickým kurzem v jižních Čechách . V semestru je zařazena zdravotní tělesná 
výchova, která je soustředěna na cvičení pro správně držení těla, cvičení dechová 
a relaxační, doplněna o ukázky cvičení s overbally, therabendy, gymbally a je stří-
dána po dvou vyučovacích hodinách s  dvouhodinovou výukou práce s  počítači 
nebo výukou antropomotoriky . 
Ve čtvrtém semestru se posluchači seznamují s  prvky jógy a  s  různými druhy 
zdravotních cvičení potřebných v tomto 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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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:  Budoucnost demokracie:  
občanská	participace	a politika	stará	a nová

Garant kurzu:  PhDr . Ivan Rynda

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu ledna 2015 na webových 
stránkách FHS UK .
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Obsah kurzu: Kurz vytváří dobrý znalostní základ veřejného prostoru a třetího sek-
toru v návaznosti na stávající decizní prostor zastupitelské demokracie (a částečně 
na decizní prostor tržní ekonomiky) v konkrétních podmínkách České republiky . 
Ústředním tématem jsou formy a možnosti občanské participace v rozhodovacích 
procesech na místní i regionální a celostátní úrovni . Kurz je teoretickým a refle-
xivním základem semináře „Budoucnost demokracie: participace v praxi“ . Kurz je 
mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS i studujícím 
magisterských oborů a studujícím jiných vysokých škol . ZS občanská participace 
a LS politika stará a nová .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html



Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Cesty	k filosofii	I,	II
Garant kurzu:  Mgr . Richard Zika, Ph .D .

Pracoviště:  Filosofický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 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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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Česká	otázka	v evropském	kontextu	I.	a II.
Garant kurzu:  prof . Miloš Havelka, CSc .

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáh-
lým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z „duchovních dějin“ 
moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, 
nutně kombinující přístupy i  interpretace děl z  různých oblastí: filosofie, histo-
riografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury 
atd .), jednak jako kurz z oblasti „dějin idejí“ (pokud budeme zdůrazňovat histo-
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ricko-filosofický pohled na vznik, rozšiřování, působnost, kontinuitu i proměny 
určitých základních „ideových elementů“ tématu „česká otázka“, v tom smyslu, jak 
„history of ideas“ charakterizoval zakladatel oboru A . O . Lovejoy) .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Člověk	a náboženství	I,	II
Garant kurzu:  Mgr . Ondřej Skripnik

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné 
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2014 na webo-
vých stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Historický a antropologický výklad povahy náboženství a nábožen-
ských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, 
vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách . Zvláštní důraz 
je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na bibli, postavu Ježíše z Nazareta 
a dějiny křesťanství .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Člověk	jako	osoba
Garant kurzu:  prof . PhDr . Jan Sokol, Ph .D ., CSc .

Pracoviště:  Filosofický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2014 na webo-
vých stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Jedná se o  přednášky z  filosofické antropologie, jejichž cílem je 
zprostředkovat základní znalosti o povaze a možnostech lidské osoby . V několika 
úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku a jeho vývoji 
říkají různé dílčí vědy, počínaje fyzickou antropologií, přes etologii, embryologii, 
etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii . V druhé 
části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad naší lidské zkuše-
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nosti, 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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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Duchovní	dějiny	české	od	Masaryka…	 
ke	komu?

Garant kurzu:  prof . Mgr . Martin Putna, Dr .

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné 
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2014 na webo-
vých stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Koncept „duchovních dějin“ jako specifické disciplíny se kdysi 
pokusil zformulovat Zdeněk Kalista, ovšem v době krajně nepříznivé . „Duchovní 
dějiny“ nejsou totéž co dějiny náboženské: Jsou to dějiny ducha, dějiny idejí – 
dějiny myšlenek, které v různých historických epochách navzájem zápasily o vliv 
v prostoru Zemí koruny české . Náboženská otázka je ovšem jednou ze zásadních 
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složek českých duchovních dějin (dle Masaryka vůbec otázkou hlavní) . Nová 
podoba kurzu mapuje hlavní české proudy 20 . století: Masaryk a  jeho dědictví; 
integrální nacionalismus; integrální katolicismus; proudy v českém protestantis-
mu; proudy v  českém židovství; intelektuální a  politická levice; vzájemný vztah 
českých a slovenských národních tradic; disent a underground; „objevení Střední 
Evropy“; „objevení Orientu“; modernistické a konzervativní proudy v křesťanství 
současnosti; spor občanského a národního principu v současnosti .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Etapy	(výtvarné)	moderny
Garant kurzu:  Mgr . Aleš Svoboda

Pracoviště  Kreativní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS 2014
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního výtvarného umění, 
jeho vývoj a cestu ke konečnému ocenění . Důraz je kladen více než na uměleckohis-
torickou faktografii na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderního umění 
a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20 . století .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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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:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS 2014
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz je úvodem do praktické filosofie a chce ukázat možnosti filo-
sofického, tj . univerzálně platného zakotveni mravních norem a  etických poža-
davků . V  první časti půjde o  upřesnění pojmů (svoboda, mrav, morálka, etika, 
život a živé atd .) . Druhá část obsahuje stručný přehled hlavních myšlenek západní 
praktické filosofie, ne ovšem v  historickém, nýbrž systematickém uspořádání . 
Ve třetí části rozebereme rozdíly mezi etikou soukromě jednající osoby a  etic-
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kými nároky na jednání ve společenských rolích . Konečně v  jisté návaznosti na  
H . Jonase navrhneme nový princip praktické filosofie, totiž odpovědnost za dědic-
tví lidského života, kultury a institucí .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Kognitivní	psychologie
Garant kurzu:  Mgr . et Mgr . Jitka Lindová Ph .D . a kol .

Pracoviště  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kognitivní psychologie je mladá a rychle se rozvíjející věda, jejíž 
snahou je porozumět principům zpracování informace v mozku, jako je vnímá-
ní, myšlení, paměť a řeč . Stojí na pomezí psychologie a neurofyziologie . Tento 
teoretický kurz má především za cíl přiblížit dnešní vědeckou představu o tom, 
co se odehrává v  lidském mozku, a  jak to souvisí s psychikou . Výklad nebude 
pouze popisný, ale budeme se snažit vysvětlit také funkci jednotlivých psychic-
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kých procesů, jejich původ a  metodické nástroje, které nám umožňují do tajů 
naší mysli proniknout .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Kořeny	evropské	tradice	I,	II
Garant kurzu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Pracoviště  Filosofický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x za týden
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 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 
žijícím v  mýtu a  společenstvím, v  němž se mýtus stane alternativním a  násled-
ně se rozpadá . Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro niž platí, že 
zde není místo pro otázky, a  filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reagu-
je na rozpadající se mýtus a  usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama . 
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Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí  
s  prožitkem různojazyčnosti . Výklad je střídavě koncipován historicky a  feno-
menologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v  linii Sokrates, 
Platón, Aristoteles a sleduje výklady prof . Patočky z přelomu 60 . a 70 . let . V oblas-
ti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména 
z „Krize evropských věd“ . Důležitým pojmem je výměr diskurzu, kde se ukazuje 
rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou 
vědou a přístupy založenými prakticky – mýtem, životem, moderní vědotechni-
kou . Žánr filosofického diskurzu je vyložen na příkladu sokratického dialogu,  
s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias . 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Kořeny	evropské	tradice	III,	IV
Garant kurzu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Pracoviště  Filosofický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/ 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz 

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice a předsta-
vuje 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 .) .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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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:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/ 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Přehledný kulturně-antropologický výklad tří důležitých oblastí spo-
lečenské kontroly a jejich souvislostí . Vývoj mocenských (politických), ekonomic-
kých (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 . 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Moderní	společnost	a sociologické	teorie
Garant kurzu:  doc . PhDr . Jiří Šubrt, CSc .

Pracoviště  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu ledna 2015 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Výklad je koncipován tak, aby pokryl základní témata soudobé 
teoretické sociologie . V jednosemestrálním kurzu je obsah přednášek rozčleněn 
do následujících problémových okruhů: strukturní funkcionalismus a neofunk-
cionalismus (T . Parsons, R . K . Merton, J . Alexander), teorie konfliktu (L . Coser, 
R . Dahrendorf), sociální konstruktivismus (P . L . Berger - T . Luckmann), drama-
turgická sociologie (A . Goffman), teorie komunikativního jednání (J . Habermas), 
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teorie strukturace (A . Giddens), konstruktivistický strukturalismus (P . Bourdieu), 
systémová teorie (N . Luhmann, R . Münch), teorie postindustriální a postmoderní 
společnosti (D . Bell, A . Toffler, J .-F . Lyotard, Z . Baumann), teorie druhé moderny, 
rizikové společnosti a globalizace (U . Beck, E . Wallerstein, M . Albrow, R . Senett) .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Oikoumenou	časem	a prostorem
Garant kurzu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Pracoviště  Filosofický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/ 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro 
obtížné zkoušky z  historie . Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz 
vhodným doplňkem i  pro výuku filosofie . Výklad je inspirován klasickou prací  
A . Toynbee: Lidstvo a matka Země – vyprávění o dějinách světa .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Psychologie	osobnosti
Garant kurzu:  Mgr . Eva Richterová

Pracoviště  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Přednáška podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, 
o rozličných přístupech k pojímání osobnosti . Zaměří se rovněž na strukturu osob-
nosti, její dynamiku, utváření a vývoj; dále pak na metody poznávání osobnosti .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Tendence	poválečného	výtvarného	umění
Garant kurzu:  Mgr . Aleš Svoboda

Pracoviště  Kreativní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu ledna 2015 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Přednášky volně navazují na kurz Etapy (výtvarné) moderny . Opět 
není středem zájmu samotná faktografie, více jde o  zpřístupnění motivů a  cílů 
výtvarného umění ve druhé polovině 20 . století .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Úvod	do	antropologie
Garant kurzu:  Mgr . Hedvika Novotná

Pracoviště  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úřed-
ních hodinách, do schránky U3V v  5 . patře, poštou nebo emailem na adresu  
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz seznámí studenty se základy sociokulturní antropologie 
jako vědecké disciplíny odlišující se od ostatních společenskovědních disci-
plín a  na základě rozboru tradičních antropologických témat (příbuzenství, 
náboženství, subsistenční strategie, politická organizace, kulturní změna ad .) 
představí kulturní diverzitu lidstva . Za cíl si klade zprostředkovat studen-
tům antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury . 
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Přednášky tematicky kopírují knihu Roberta F . Murphyho: Úvod do kulturní 
a sociální antropologie .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:  Úvod do ekonomie
Garant kurzu:  Ing . Inna Čábelková, Ph .D .

Pracoviště  Společenskovědní modul 
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS 2014
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 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 položit 
společný vědomostní základ pro studenty prvních ročníků podobným způsobem 
jako v dalších povinných úvodních kurzech společenskovědního modulu (Úvod 
do sociologie, Úvod do psychologie) .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Úvod	do	etnologie	I,	II
Garant kurzu:  doc . PhDr . Blanka Soukupová, CSc .

Pracoviště  Společenskovědní modul 
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Cílem kurzu je analýza předmětu etnologie, jejího vztahu k etnogra-
fii, antropologii, historii, místa etnologie ve společenských vědách, metod a tech-
nik etnologického výzkumu (terénního a archivně-historického), jejich kombinace . 
Dále kurz usiluje o výklad základních etnologických pojmů na konkrétním mate-
riálu – jde o vstup do aktuálních úkolů etnologického výzkumu . 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Úvod	do	filosofického	myšlení
Garant kurzu:  prof . PhDr . Jan Sokol, CSc ., 
 Ph .D ., Mgr . Ondřej Skripnik, Ph .D .

Pracoviště:  Filosofický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS 2014
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Podle Platóna je počátkem filosofie údiv a  nic jiného – údiv nad 
nesamozřejmostí zdánlivě banálních věcí . Cílem kurzu je probudit a rozvíjet zájem 
posluchačů o  filosofii jako snahu o  samostatné, soustavné a  kritické myšlení . 
Posluchači by měli pochopit, že filosofické myšlení nemusí být omezeno jen na tra-
diční témata epistemologická, ontologická nebo etická, ale může a má se uplatnit 
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všude tam, kde si člověk neví rady . Kurz začne fenomenologickým obhlédnutím 
lidské situace, vnímání, jazyka a řeči a pokračuje rozmanitými tématy lidské zku-
šenosti a praxe se světem .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html



248	 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:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními dějezpytnými otázka-
mi k jednotlivým problémům a obdobím českých dějin a s hlavní odbornou litera-
turou 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 .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Úvod	do	psycholingvistiky
Garant kurzu:  Mgr . Gabriela Seidlová Málková, Ph .D .

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz je pozváním ke studiu základů vývojové psycholingvistiky a to 
s důrazem na studium jazykových předpokladů pro rozvoj gramotnosti . Tematicky 
má proto tento kurz zřetelný akcent v oblasti tzv . psycholingvistického přístupu 
ke studiu gramotnosti . Z  hlediska relativně malé zastoupenosti tématu v  české 
literatuře je nezbytné, aby studenti, kteří si kurz zapisují, dokázali číst v angličtině . 
Kurz předpokládá aktivní účast studentů na semináři a průběžnou práci v kurzu 
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v průběhu semestru . Není tedy vhodný pro studenty s náročnými mimostudijní-
mi aktivitami nebo studenty v kombinované formě studia . Atestace: písemný test 
znalostí . 

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Úvod	do	psychologie	
Garant kurzu:  Mgr . Gabriela Seidlová Málková, Ph .D .

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS 2014
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 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 uvede-
ní do diskurzu psychologie a základních metod výzkumu v psychologii . Přednášky 
se věnují těmto tematickým okruhům: úvod do psychologické metodologie, vní-
mání – základní pojmy, psychologický pohled na stres, sociální opora a její posky-
tování, vývoj v pojetí pojmu inteligence, psychologické směry 20 . stol, a další .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:  Úvod do sociologie
Garant kurzu:  doc . PhDr . Jiří Šubrt CSc .

Pracoviště:  Pracoviště Historické sociologie
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS 2014
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  7251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty s tématy, jimiž se sociologie zabý-
vá, představit základní sociologické koncepty, teorie a sociologickou terminologii 
a v neposlední řadě také otázky, které si sociologie klade . K tomu jsou určeny jed-
notlivé tematické 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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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Vybrané	problémy	českých	dějin	I.
Garant kurzu:  Mgr . Jan Tuček

Pracoviště:  Studium humanitní vzdělanosti – Historický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS i LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na hlavní témata českých středověkých a raně novově-
kých sociálních, hospodářských a částečně i politických dějin . Tematickou skladbou 
je zaměřen na přípravu k EDK . 1 .–2 . „Co je psáno, to je dáno?“, metodologický úvod 
(historický fakt, historické poznání jeho předpoklady a limity, metody historikovy 
práce, základní přehled pramenů); 3 .–4 . Knížecí Čechy (principy vzniku a fungo-
vání přemyslovského knížecího státu – poměr Přemyslovců k českému státu, legiti-
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mita moci a její výkon, společnost…); „Nastolení“ a „korunovace“ (od „pohanské-
ho“ rituálu k „hlavě pomazané“); 5 .–6 . „Omnes Bohemi“, středověká šlechta, stavy 
(nástin vývoje dualismu moci „zeměpán“ – „zemská obec“ a jeho principy; „revo-
luce 13 . století“; koncepce zeměpanské moci – dominium speciale a  dominium 
generale, „Koruna česká“); 7 .–8 . Poddanství (pokus o nastínění základního vývoje 
této instituce od 12 . století do roku 1848); 9 .–10 . „Rekatolizace“ (od prvních pokusů 
Vladislava Jagellonského do 18 . století); 11 . Osvícenský absolutismus, liberalismus 
a  „zrod moderní občanské společnosti“; 12 . Ústavní vývoj rakouské monarchie 
doporučená literatura: dle seznamu literatury k SAČD

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Vybrané	problémy	českých	dějin	II.
Garant kurzu:  Mgr . Jan Tuček

Pracoviště:  Studium humanitní vzdělanosti – Historický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz navazuje na Vybrané problémy českých dějin I . Je zaměřen na 
hlavní témata z českých raně novověkých a novověkých sociálních, hospodářských 
i politických dějin . Kurz je vhodný jako příprava k EDK .

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Vybrané	problémy	sociální	filosofie	 
a filosofie	dějin

Garant kurzu:  prof . Miloš Havelka, CSc .

Pracoviště:  Historický modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  2 semestry (36 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS a LS 2014/2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu
 miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014 a LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  7251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teo-
rie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro 
práci v oblasti historie, sociologie a antropologie

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Vývojová	psychologie
Garant kurzu:  Mgr . Gabriela Seidlová Málková, Ph .D .

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  ZS 2014
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: ZS do 30. 9. 2014
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  7251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Tento kurz si klade za cíl seznámit posluchače s klíčovými teoretický-
mi koncepcemi ontogenetického vývoje lidské psychiky a to s důrazem na období 
předškolního věku . Kurz navazuje na znalosti studenta z úvodního kurzu psycho-
logie, proto je také kurz doporučován k absolvování až studentům od 2 . ročníku . 
Kurz může studentům významnou měrou pomáhat v přípravě na téma „Vývojová 
psychologie“ ve SVIP . Témata pro zimní semestr 2014: 1 . Úvodní hodina, metody, 
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zadání povinností a  představení kurzu 2 . Psychický vývoj – základní koncepce, 
teorie, pojetí vývoje 4 . Attachment 5 . Osobnost, identita a  sociální vývoj jedin-
ce 6 . Interakce genů a  prostředí 7 . Prenatální období, porod 8 . Novorozenecké, 
kojenecké a batolecí období- periodizace, milníky 9 . Vývoj emocí a jejich regulace 
10 . Sociální vývoj v  předškolním věku 11 . Jazykový vývoj v  předškolním věku 
12 . Kognitivní vývoj v předškolním věku – teorie a periodizace 13 . Metodologie 
výzkumu ve vývojové psychologii (předškolní věk)

http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
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Garant za fakultu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc

Kurz:	 	Vývojová	psychologie	školního	věku	
a dospělosti

Garant kurzu:  Mgr . Gabriela Seidlová Málková, Ph .D .

Pracoviště:  Společenskovědní modul
Požadavky:  žádné
Praxe:  nepožaduje se
Délka:  1 semestr (18 hodin výuky)
Frekvence:  výuka 1x týdně
Výukový den:  bude upřesněno
Termín:  LS 2015
Místo konání:  Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
Poplatek:  150 Kč za kurz
Zakončení:  možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
Certifikace:  osvědčení UK
Kvalifikace:  žádná

Adresa zaslání přihlášky: 
 FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání přihlášky: Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních 
hodinách, do schránky U3V v 5 . patře, poštou nebo emailem na adresu 
miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz nebo U3V@fhs .cuni .cz .

Termín podání přihlášky: LS do 28. 2. 2015
Kontakt:  Miroslava Havelková
Telefon:  7251 080 390
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK . Upřesněné informace 
včetně časového rozvrhu budou zveřejněny v  průběhu září 2014 na webových 
stránkách FHS UK .

Obsah kurzu: Kurz vývojová psychologie školního věku a  dospělosti přestavuje 
v  přehledné formě klíčová témata vývojové psychologie dítěte školního věku, 
rané dospělosti, dospělosti a stáří . Volně navazuje na kurz Vývojová psychologie 
vyučovaný v ZS .

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:  55+, 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 . 2014/2015, 
 1 . 10 . 2014 – 6 . 5 . 2015
Místo konání:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Senovážné nám . 26, 
 (budova R, 4 . patro), 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, Senovážné nám . 26, 110 00 Praha 1

Způsob podání přihlášky: mailem, telefonem, poštou

Termín podání přihlášky: 2. 6. 2014 – 30. 6. 2014; 1. 9. 2014 – 19. 9. 2014
Kontakt:  PhDr . Marcela Vašíčková, Bc .Jan Jersák
Telefon:  224 227 797
E-mail:  marcela .vasickova@eis .cuni .cz, jan .jersak@eis .cuni .cz

Poznámka:  –
Obsah kurzu: Kurz vytváří a rozvíjí informační gramotnost – představuje zákla-
dy internetu a  práce s  elektronickým zařízením, informuje o  elektronických 
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zdrojích, o online službách, seznamuje s nejnovějšími možnostmi informačních 
technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí či využívání tabletu, čtečky . Vytváří 
a stimuluje zájem o komunikační strategii, o informace a materiály EU, vztahující 
se zejména k  seniorům a  jejich potřebám v  širokém okruhu témat . Zážitková 
forma práce s informacemi nabízí i aktivizační přístupy podněcující vizualizační 
schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost a tvořivost . Duševní 
zdraví je přiblíženo z celistvého pohledu na člověka . 
Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostřed-
ně navazující praktická cvičení . 
Praktikování ve cvičeních reaguje, v rámci tématu kurzu, i na přání auditoria .

www.edis.cuni.cz
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Garant za fakultu, součást UK:  PhDr . Marcela Vašíčková

Kurz:	 	Duchovnost	(spiritualita)	v každodennosti.	
Jaký	je	význam	spirituality	 
pro	dnešního	člověka?

Garant kurzu:  PhDr . Marcela Vašíčková

Pracoviště:  Ústřední knihovna UK – EDIS
Požadavky:  50+; zájem o téma, otevřenost novým myšlenkám, touha obje-

vovat
Praxe:  –
Délka:  1 semestr, 10 týdnů
Frekvence:  2 vyučovací hodiny / týden
Výukový den:  středa; 15 .30–17 .15
Termín:  zimní a letní semestr (ZS a LS) ak . r . 2014/2015;
 ZS = 1 . 10 . 2014 – 10 . 12 . 2014;
 LS = 11 . 2 . 2015 – 22 . 4 . 2015
Místo konání:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Senovážné nám . 26 
 (budova R, 4 . patro), Praha 1
Poplatek:  –
Zakončení:  esej dle nabídky seznamu témat
Certifikace:  osvědčení UK v Praze
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Ústřední knihovna UK – EDIS, Senovážné nám . 26, 110 00 Praha 1, 

Způsob podání přihlášky: mailem, telefonem, poštou

Termín podání přihlášky:    ZS = 2. 6. 2014 – 30. 6. 2014; 1. 9. 2014 – 19. 9. 2014 
LS = 3. 12. 2014 –17. 12. 2014; 5. 1. 2015 – 20. 1. 2015

Kontakt:  PhDr . Marcela Vašíčková; Bc . Jan Jersák
Telefon:  224 227 797
E-mail:  marcela .vasickova@eis .cuni .cz; jan .jersak@eis .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Cílem kurzu je přivést posluchače k zamyšlení nad vlastním pojetím 
a přístupem k duchovnosti (spiritualitě) jak na individuální rovině, tak v širším 
společenském kontextu . Pojem duchovnost je zkoumán z  různých úhlů: z  kon-
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textu pojmů náboženství a církev, z hlediska různých náboženských a duchovních 
přístupů a praxí (křesťanství, buddhismus, šamanismus), z pohledu naší kulturní 
tradice (vliv vědy, křesťanství, historie, tradice), z perspektivy vybraných poznatků 
moderních věd (kognitivní vědy) a rovněž z hlediska životní zkušenosti pozvaných 
hostů – osobností .

www.edis.cuni.cz
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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:  ZS 29 . 9 . – 8 . 12 . 2014 a LS 2 . 2 . – 13 . 4 . 2015
Místo konání:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Senovážné nám . 26, Praha 1, 

budova R
Poplatek:  –
Zakončení:  –
Certifikace:  osvědčení UK v Praze
Kvalifikace:  –

Adresa zaslání přihlášky: 
 Ústřední knihovna UK – EDIS, Senovážné nám . 26, 110 00 Praha 1, 
miriam .tumova@ruk .cuni .cz

Způsob podání přihlášky: mailem, telefonem, poštou

Termín podání přihlášky: do 26. 9. 2014 a do 30. 1. 2015
Kontakt:  Mgr . Miriam Tůmová
Telefon:  +420 224 227 797
E-mail:  miriam .tumova@ruk .cuni .cz

Poznámka:  –

Obsah kurzu: Cílem tohoto kurzu je seznámení s denním životem na italské frontě, 
s prožíváním válečných skutečností očima obyčejných vojáků na frontě, která byla 
svědkem krvavých bitev a stejně strategicky důležitá 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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INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ 
A SOCIÁLNÍ CENTRUM 
UNIVERZITY KARLOVY (IPSC UK)

Kontaktní údaje IPSC:

Adresa:  Celetná 13, Praha 1, 116 36
Tel:  224 491 850
E-mail:  ipsc@ruk .cuni .cz
Web:  http://www .ipsc .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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