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7

ÚVOD

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládaný Katalog kurzů Univerzity třetího věku (dále jen „U3V“) na Univerzitě 
Karlově je každoročně vydáván při příležitosti celouniverzitní akce s  názvem 
„Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů“ konající se zpravidla vždy 
v  dubnu . Katalog U3V pro akademický rok 2018/2019 zahrnuje nabídku kurzů 
všech fakult a některých součástí, které realizují U3V . 

V úvodu katalogu najdete přehlednou tabulku všech programů U3V, adresy fakult, 
webové stránky fakult a přehled kontaktních osob pro U3V na jednotlivých fakul-
tách Univerzity Karlovy . Agendu Univerzity třetího věku zajišťují na jednotlivých 
fakultách a součástech kontaktní osoby . Přihlášky se většinou podávají přímo kon-
taktním osobám na fakultách v písemné nebo v elektronické formě . Na webových 
stránkách některých fakult jsou k dispozici také formuláře přihlášek . 

Katalog Univerzity třetího věku je vydáván nejen v tištěné podobě, ale také v podo-
bě elektronické . V elektronické formě se na Katalog můžete podívat zde https://
www .cuni .cz/UK-51 .html . 
Kompletní nabídku všech programů CŽV včetně kurzů U3V najdete také ve Studijním 
informačním systému SIS: https://is .cuni .cz/studium/ekczv/index .php?KEY=Az1 . 

Posláním Univerzity třetího věku na Univerzitě Karlově je přiblížit účastníkům 
v  postproduktivním věku univerzitní zdroje poznatků a  vědomostí a  zároveň 
umožnit mezigenerační učení . Programy U3V, které mají široký tematický záběr 
dle zaměření jednotlivých fakult, jsou uskutečňovány fakultami v různých varian-
tách, kde součástí výuky vedle klasických přednášek a  seminářů může být např . 
vzdělávací exkurze (př . HTF), exkurzní praxe (př . PedF), praktická cvičení (př . FF) . 
Specifickou a velice oblíbenou fakultou je také Fakulta tělesné výchovy a  sportu 
(FTVS), která nabízí v rámci kurzu U3V netradiční výlety v podobě cyklo-turistiky 
nebo cvičení ve vodě .

Úspěšným absolventům programu U3V vydává univerzita osvědčení o absolvování, 
které je předáváno na společném slavnostním zakončení v Karolinu . Organizačně 
zastřešuje a  zajišťuje slavnostní zakončení Univerzit třetího věku na Univerzitě 
Karlově Centrum celoživotního vzdělávání, na jehož webových stránkách nalezne-
te odkazy na U3V na jednotlivých fakultách (https://cczv .cuni .cz/CCZV-15 .html) . 
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8 ÚVOD

Absolvováním univerzity třetího věku není možné získat odbornou kvalifikaci . 
Odbornou kvalifikaci lze získat řádným studiem na Univerzitě Karlově v akredi-
tovaném studijním programu na vybrané fakultě Univerzity Karlovy . Doplnit si 
kvalifikaci je možné v rámci celoživotního vzdělávání v programech zaměřených 
na výkon povolání . Rozšířit si odborné znalosti mohou také posluchači U3V 
v zájmových programech . Nabídku všech programů (zájmových, na výkon povo-
lání) naleznete ve Studijním informačním systému SIS, jehož odkaz naleznete výše .

Program U3V je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku 
a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou .

Pokud není v požadavcích uvedeno jinak, u většiny programů není vyžadována 
předchozí praxe ve vybraném oboru . 

Obecnější informace o Univerzitě třetího věku na Univerzitě Karlově Vám poskyt-
ne Centrum celoživotního vzdělávání (CCŽV) nebo Informační, poradenské 
a sociální centrum (IPSC) .

Nabídka kurzů jednotlivých fakult je i  pro tento akademický rok velice pestrá 
a bohatá . Zájemci o studium na U3V tak mají z čeho vybírat . Věříme, že si z celou-
niverzitní nabídky vyberete a  stanete se i  Vy úspěšnými absolventy Univerzity 
třetího věku na Univerzitě Karlově .

Pracovnice CCŽV, březen 2018.
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9

ADRESY FAKULT A KONTAKTNÍ OSOBY  
U3V 2018/2019

Katolická teologická fakulta UK
Thákurova 3, Praha 6 160 00
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html 
Kontakt: Bc . Eva Roškotová 
E-mail: u3v@ktf .cuni .cz
Telefon: 220 181 383

Evangelická teologická fakulta
Černá 9, 115 55 Praha 1 – Nové Město
http://web.etf.cuni.cz/ETF-32.html
Kontakt: Zdeňka Trojanová
E-mail: stodd@etf .cuni .cz
Telefon: 221 988 213

Husitská teologická fakulta UK
Pacovská 350/4, Praha 4 – Krč, 140 21
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html 
Kontakt: Mgr . ThDr . Pavel Helan, Th .D .
E-mail: studijni@htf .cuni .cz
Telefon: 222 539 203

Právnická fakulta UK
Nám . Curieových 7, Praha 1, 116 40
http://www.prf.cuni.cz/univerzita-tretiho-veku-1404044242.html 
Kontakt: Mgr . Jaroslav Prouza
E-mail: prouza@prf .cuni .cz
Telefon: 221 005 243

1. lékařská fakulta UK
Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
http://www.lf1.cuni.cz/informace-o-studiu-u3v-20142015?f=dalsi-vzdelavani 
Kontakt: Ing . Barbora Kasalová
E-mail: barbora .kasalova@lf1 .cuni .cz
Telefon: 224 964 243
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10 Adresy fAkult A kontAktní osoby u3V 2018/2019 

2. lékařská fakulta UK
V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
http://www.lf2.cuni.cz/studium/univerzita-3-veku-na-2-lekarske-fakulte-uk 
Kontakt: Jitka Štulíková
E-mail: jitka .stulikova@lfmotol .cuni .cz
Telefon.: 224 435 827

3. lékařská fakulta UK
Ruská 87, Praha 10 – Vinohrady, 100 00
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html 
kurz Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
Kontakt: Zuzana Filipi
E-mail: zuzana .filipi@lf3 .cuni .cz
Telefon: 267 102 904
kurz Zdravý životní styl člověka:
Kontakt: Marta Zezuláková
E-mail: marta .zezulakova@lf3 .cuni .cz
Telefon: 267 102 623

Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, Plzeň, 306 05
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/409-home.html 
Kontakt: Vanda Stříbrná
E-mail: vanda .stribrna@lfp .cuni .cz
Telefon: 377 593 540

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Studijní oddělení, Šimkova 870, 500 38 Hradec 
Králové
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani 
Kontakt: Petra Malá
E-mail: u3v@lfhk .cuni .cz
Telefon: 495 816 134

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta UK v  Hradci Králové, Studijní oddělení, Akademika 
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
https://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/u3v/
Kontakt: PharmDr . Petr Jílek, CSc .
E-mail: jilek@faf .cuni .cz
Telefon: 495 067 365

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   10 03.04.18   8:43



11Adresy fAkult A kontAktní osoby u3V 2018/2019 

Filozofická fakulta UK
Nám . Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku/ 
Kontakt: Anna Novotná
E-mail: Anna .Novotna@ff .cuni .cz
Telefon: 221 619 811

Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6, Praha 2, 128 43
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v 
Kontakt: Bc . Veronika Tesaříková
E-mail: veronika .tesarikova@natur .cuni .cz 
Telefon: 221 951 067

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
Kontakt: Lucie Šimůnková
E-mail: lucie .simunkova@mff .cuni .cz 
Telefon: 951 551 259

Pedagogická fakulta UK
M . D . Rettigové 4, Praha 1, 116 39
http://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/
Kontakt: PhDr . Jarmila Salivarová, Ph .D .
E-mail: jarmila .salivarova@pedf .cuni .cz
Telefon: 201 900 343

Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 116 00
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html 
Kontakt: Bc . Martina Kuncová, DiS .
E-mail: martina .kuncova@fsv .cuni .cz
Telefon: 222 112 230

Fakulta tělesné výchovy a sportu
J . Martího 31, Praha 6, 162 52
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-56.html
Kontakt: PaedDr . Květa Prajerová, CSc .
E-mail: prajerova@ftvs .cuni .cz
Telefon: 220 172 081
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12 Adresy fAkult A kontAktní osoby u3V 2018/2019 

Fakulta humanitních studií UK
U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 150 00
http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html 
Kontakt: Miroslava Havelková
E-mail: U3V@fhs .cuni .cz nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon: 251 080 390

Ústřední knihovna UK – EDIS
Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/
Kontaktní osoby se liší podle jednotlivých kurzů, viz podrobnosti v katalogu .
Kontakt: PhDr . Marcela Vašíčková, Bc . Jan Jersák, Mgr . Miriam Kolar Tůmová
Telefon: 224 491 341
E-mail: office@eis .cuni .cz, miriam .kolar@ruk .cuni .cz

Centrum celoživotního vzdělávání UK
Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1
https://www.cczv.cuni.cz/
Kontakt: PaedDr . Alena Slámová, Mgr . Pavla Satrapová, Nicola Tyrpáková
Telefon: 224 491 679
E-mail: cczv@ruk .cuni .cz

Informační, poradenské a sociální centrum UK
Celetná 13, Praha 1, 116 36
http://www.ipsc.cuni.cz/ 
Kontakt:  Mgr . Silvie Nedvědová
E-mail:  silvie .nedvedova@ruk .cuni .cz
Telefon:  224 491 816 
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13

PŘEHLED KURZŮ U3V NA CELÉ UK

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Katolická 
teologická 
fakulta

Dějiny pravěku a pravěké hmotné 
kultury 1 semestr od 1 . 6 . 2018 

do 30 . 9 . 2018
600 Kč  

za program
Dějiny antického starověku 
a antického umění 1 semestr od 1 . 6 . 2018 

do 30 . 9 . 2018
600 Kč  

za program

Základy katolické teologie II. 1 semestr od 1 . 6 . 2018 
do 30 . 9 . 2018

600 Kč  
za program

Evangelická 
teologická 
fakulta

Úvod do evangelické teologie – 
zimní semestr 8 semestrů do 5 . 10 . 2018 500 Kč  

za semestr
Úvod do evangelické teologie – 
letní semestr 8 semestrů do 15 . 2 . 2019 500 Kč  

za semestr

Husitská 
teologická 
fakulta

Angličtina  
pro Univerzitu třetího věku 2 semestry do 30 . 6 . 2018

600 Kč  
za 1 akademic-

ký rok  
(za kompletní 
program U3V)

Dialog generací 2 semestry do 30 . 6 . 2017
Kulturně-historický cyklus  
přednášek 2 semestry do 30 . 6 . 2017

Uvedení do latinského jazyka 
a římských reálií 2 semestry do 30 . 6 . 2017

Vzdělávací exkurze U3V –  
letní semestr 36 hodin do 28 . 2 . 2019

Bude uveřejněn 
na web . str .Vzdělávací exkurze U3V –  

zimní semestr 36 hodin do 5 . 10 . 2018

Právnická 
fakulta Právo

2 semestry, 
celkem  

44 hodin

od 9 . 4 . 2018 
do 22 . 6 . 2018

1000 Kč  
za program

1. lékařská 
fakulta

Biologie člověka 4 semestry

od 21 . 4 . 2018 
do naplnění 

kapacity  
(75 osob),  

nejlépe však  
do 30 . 9 . 2018

1500 Kč  
za program
(poplatek  

za přihlášku)

Novinky v medicíně 2 semestry

od 21 . 4 . 2018 
do naplnění 

kapacity  
(120 osob), 
nejlépe však  

do 30 . 9 . 2018

500 Kč  
za program 
(poplatek  

za přihlášku)
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14 Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

2. lékařská 
fakulta Význam prevence v medicíně

4 semestry 
100 hodin 

celkem

od 1 . 4 . 2018 
do naplnění 

kapacity  
(90 osob)

500 Kč  
za rok

3. lékařská 
fakulta

Vybrané kapitoly z filosofie 
a etiky

2 semestry  
28 hodin  
celkem

od 15 . 5 . 2018 
do 15 . 6 . 2018

150 Kč  
za program

Zdravý životní styl člověka
3 semestry 
90 hodin  
celkem

od května 2018 
do 30 . 11 . 2018

150 Kč  
za program

Lékařská 
fakulta  
v Plzni

Člověk ve zdraví i v nemoci, 
podpora zdraví a prevence 
nemocí

4 semestry
164 hodin 

celkem
do 30 . 6 . 2018 1000 Kč za rok

Lékařská 
fakulta 
v Hradci 
Králové

Zdravé stárnutí
4 semestry
96 hodin  
celkem

do 16 .9 .2018 500 Kč za rok

Farma-
ceutická 
fakulta 
v Hradci 
Králové

Člověk a lék
2 semestry
60 hodin  
celkem

září 2018 500 Kč za rok

Filozofická 
fakulta

Antické památky na seznamu 
dědictví UNESCO II.

1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Balkánské paralely: Vznik moderní 
státnosti ve státech jihovýchodní 
Evropy v zrcadle vědy a kultury – 
1. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Cesta kolem antického světa 
s Pausániem – 1. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Čeština – jazyk světový? 1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Čeština dnes: Jazyková situace 
a vědecký popis I. a II. 2 semestry od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr
Dějiny umění Latinské Ameriky – 
Koloniální umění 1 semestr, ZS od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr
Dějiny umění Latinské Ameriky – 
Moderní a postmoderní umění 1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr

Dojít co nejdál 1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Egyptská archeologie a české 
výzkumy v Egyptě – 1. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr
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15Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Filozofická 
fakulta

Hudební Praha v proměnách  
staletí I. a II. 2 semestry od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr

Charakteristiky známých osobností 1 semestr,
LS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Jak poslouchat vážnou hudbu III. 1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Jazykový kurz – Latina pro seniory 1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Jsem senior a co má být 1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Kondiční cvičení pro seniory – 
teorie a praxe I. a II. 2 semestry od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
800 Kč  

za semestr
Konverzační jazykový kurz – 
Angličtina pro seniory 1 semestr, ZS od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr
Konverzační jazykový kurz – 
Francouzština pro seniory

1 semestr,
LS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Konverzační jazykový kurz – 
Němčina pro seniory 1 semestr, ZS od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr
Konverzační jazykový kurz – 
Ruština pro seniory 1 semestr, ZS od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr
Konverzační jazykový kurz – 
Španělština pro seniory 1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr
Kurz českého znakového jazyka 
pro pokročilé I. a II. 2 semestry od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr
Mezi rudou hvězdou a tryzubem: 
ukrajinské 20. a 21. století

1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Migrace a sociokulturní změna 
v antropologické a etnologické 
perspektivě

1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Mluvit či nemluvit? I. 1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Mluvit či nemluvit? II. 1 semestr,
LS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Od dramatu k divadlu. Inspirován 
bořit: Drama na druhý pohled – 
1. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Poklady českého a evropského 
výtvarného umění – 2. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Praha a baltské národy 1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr
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16 Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Filozofická 
fakulta

Praktická cvičení z paleografie 
a historické chronologie pro 
genealogy a regionální historiky – 
pro začátečníky 

1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Praktická cvičení z paleografie 
a historické chronologie  
pro genealogy a regionální  
historiky VI. – pro pokročilé

1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Psychologie pomáhá poznávat lidi 1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Psychologie pro život – 1. ročník 2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Psychologie pro život – 2. ročník 2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Psychopati mezi námi 1 semestr, ZS od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Rodinné podnikání  
v českých zemích 1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 

do 31 . 5 . 2018
600 Kč  

za semestr

Řečové aspekty lidské komunikace 1 semestr, LS od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Střední Evropa od paleolitu  
do doby bronzové

1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Trénink kognitivních funkcí  
(také paměti)

1 semestr,
LS 

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Velké okamžiky antických dějin – 
1. ročník 

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Vítejte v první republice! –  
1. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Vítejte v první republice! –  
2. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Výchova a vzdělávání prožitkem 1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Významné události světových 
dějin – 1. ročník 

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

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

2 semestry od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Za bohy antického světa 1 semestr,
LS 

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Zajímavosti v psychologii  
pro pokročilé – 5. ročník

1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr
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17Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Filozofická 
fakulta

Země a lidé II.: Střední Evropa 
v dějinách – 1. ročník

2 roky / 
2 semestry

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

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

1 semestr,
ZS

od 2 . 5 . 2018 
do 31 . 5 . 2018

600 Kč  
za semestr

Přírodo-
vědecká 
fakulta

Geografie a demografie 2 semestry od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

500 Kč  
za program

Chemie – zajímavá a užitečná věda 2 semestry od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

500 Kč  
za program

Knihovna v době internetu 1 semestr LS od 1 . 11 . 2018 
do 31 . 1 . 2019

300 Kč  
za program

Lázně, minerální a léčivé vody 2 semestry od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

500 Kč  
za program

Mineralogie 2 semestry od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

500 Kč  
za program

Mořská fauna Středomoří 1 semestr LS od 1 . 11 . 2018 
do 31 . 1 . 2019

100 Kč  
za program

Mykologie 1 semestr LS od 1 . 11 . 2018 
do 31 . 1 . 2019

300 Kč  
za program

Paleontologie 2 semestry od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

500 Kč  
za program

Parazitologie 1 semestr ZS od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

300 Kč  
za program

Svět buňky 1 semestr LS od 1 . 11 . 2018 
do 31 . 1 . 2019

300 Kč  
za program

Svět hornin 2 semestry od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

500 Kč  
za program

Svět rostlin 2 semestry od 1 . 6 . 2018 
do 15 . 9 . 2018

500 Kč  
za program

Světové hornické dědictví 
Krušných hor 2 semestry od 1 . 6 . 2018 

do 15 . 9 . 2018
500 Kč  

za program

Vodní ekosystémy 1 semestr LS od 1 . 11 . 2018 
do 31 . 1 . 2019

100 Kč  
za program

Mate-
maticko-
-fyzikální 
fakulta

FYZIKA

Fyzika pro nefyziky 2 semestry od 12 . 2 . 2018 
do 29 . 6 . 2018

500 Kč  
za program

Fyzika v životě člověka 2 semestry od 5 . 2 . 2018 
do 29 . 6 . 2018

500 Kč  
za program

Meteorologie  
a současná společnost 2 semestry od 5 . 2 . 2018 

do 29 . 6 . 2018
500 Kč  

za program
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18 Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Mate-
maticko-
-fyzikální 
fakulta

Vesmír na internetu IV –  
nové dalekohledy a astrobiologie 2 semestry od 5 . 2 . 2018 

do 29 . 6 . 2018
500 Kč  

za program
INFORMATIKA
Pokročilejší práce na počítači – 
Word + Excel 2 semestry od 5 . 2 . 2018 

do 29 . 6 . 2018
500 Kč  

za program
Práce na počítači –  
úprava fotografií 2 semestry od 5 . 2 . 2018 

do 29 . 6 . 2018
500 Kč  

za program
Základy práce na počítači –  
začátečníci 2 semestry od 5 . 2 . 2018 

do 29 . 6 . 2018
500 Kč  

za program
MATEMATIKA 

Finanční matematika 2 semestry od 5 . 2 . 2018 
do 29 . 6 . 2018

500 Kč  
za program

Geometrie v architektuře  
a malířství 2 semestry od 5 . 2 . 2018 

do 29 . 6 . 2018
500 Kč  

za program

Matematické střepy a střípky 2 semestry od 5 . 2 . 2018 
do 29 . 6 . 2018

500 Kč  
za program

Matematika ve starém Egyptě 
a Mezopotámii 2 semestry od 5 . 2 . 2018 

do 29 . 6 . 2018
500 Kč  

za program

Zajímavá matematika 2 semestry od 5 . 2 . 2018 
do 29 . 6 . 2018

500 Kč  
za program

Pedago-
gická  
fakulta

Aktivní a zdravý život  
ve vyšším věku 1 semestr do 10 . 9 . 2018 500 Kč  

za semestr
Antické živly nejen očima  
přírodních věd 2 semestry do 30 . 6 . 2018 500 Kč  

za semestr
Česká filozofie v evropském 
kontextu 2 semestry do 10 . 9 . 2018 100 Kč  

za program
Péče o kulturní dědictví  
v kontextu vzdělávání 2 semestry do 10 . 9 . 2018 500 Kč  

za program
Praktický hudební místopis  
České republiky V. 2 semestry do 30 . 6 . 2018 500 Kč  

za program
Pražská německá literatura  
v 19. a 20. století 2 semestry do 30 . 9 . 2018 500 Kč  

za program

Fakulta 
sociálních 
věd

Český dokumentární film – 
historie, osobnosti, témata, 
přístupy

1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr

Český dokumentární film II – 
Reflexe a diagnóza společnosti 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr
Český hraný film  
v letech 1938–1945 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr

Etika ve filmu 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za program
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19Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
sociálních 
věd

Filmový seminář 2 semestry do 16 . 9 . 2018 300 Kč za kurz
Francie blízká i vzdálená I.: 
Bretaň a Gaskoňsko 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr
Francie blízká i vzdálená II.: 
Provence a Okcitánie 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr
Historie české sportovní  
žurnalistiky v rozhlase a televizi 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr
Historie televizního vysílání  
v českých zemích 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr
Jak to ti rozhlasoví a televizní 
moderátoři dělají? 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr

Kurz práce s PC – pokročilý 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  
za semestr

Kurz práce s PC základní 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr

Kurz sebeobrany: manipulace 
v médiích 1 semestr, LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr
Matematika a Mona Lisa – aneb  
je zdravý rozum opravdu zdravý? 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr

Média zblízka 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr

Mobilní technologie I. 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr

Mobilní technologie II. 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  
za semestr

Nejčtenější američtí spisovatelé 
od roku 1945 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr
Nejčtenější američtí spisovatelé 2. 
poloviny 20. století 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr
Oral history –  
pamětníci místo letopočtů 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr

Populismus v současné Evropě 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr

Proměny žurnalistiky od dob 
vzniku internetu do současnosti 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr
Přistěhovalci v Evropě. 
Představují hrozbu? 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr

Seminář výtvarného umění  2 semestry do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za program

Tvůrčí dílny digitální fotografie I. 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr
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Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
sociálních 
věd

Tvůrčí dílny digitální fotografie II. 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  
za semestr

Tvůrčí psaní 1 semestr LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  
za semestr

Umění mimoevropských civilizací 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr

„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ 
a Pražské jaro 1968 1 semestr, LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr
„Vulgární“ a „bulvární“ Bůh 
(Mediální politika podle Krista) 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr

Vzdálené horizonty 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  
za semestr

Zahraniční dokumentární film – 
filmová odpovědnost za svět 1 semestr, LS do 31 . 1 . 2019 300 Kč  

za semestr
Západ a Východní Evropa  
v roce 1989 1 semestr ZS do 16 . 9 . 2018 300 Kč  

za semestr

Fakulta 
tělesné 
výchovy 
a sportu

Teorie a praxe  
v tělovýchově seniorů 4 semestry

od 13 . 2 . 2018 
od 8 .00  

do naplnění 
počtu (100), 

nejpozději však 
do 30 . 6 . 2018

850 Kč  
za semestr

Fakulta 
humanit-
ních studií

Budoucnost demokracie 6 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019 
pro LS

300 Kč  
za všechny 

kurzy semestru

Cesty k filosofii 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019 
pro LS

Česká otázka v evropském 
kontextu 2 semestry

do 30 .9 .2018 
pro ZS a do 

15 .2 .2019 pro 
LS

Člověk a náboženství 2 semestry

do 30 .9 .2018 
pro ZS a do 

15 .2 .2019 pro 
LS

Člověk jako osoba 2 semestry

do 30 .9 .2018 
pro ZS a do 

15 .2 .2019 pro 
LS
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Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
humanit-
ních studií

Dějiny evropské vzdělanosti 4 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

300 Kč  
za všechny 

kurzy semestru

Dějiny peněz 1 semestr, LS do 15 . 2 . 2019

Evropská duchovní kultura 4 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Evropská literární kultura 4 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Evropská vizuální kultura 4 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Etika a život 1 semestr, ZS do 30 . 9 . 2018
Etapy (výtvarné) moderny 1 semestr, ZS do 30 . 9 . 2018

Kořeny evropské tradice 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Krize jako příležitost 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Kurzy na různá témata,  
například: Čechy a Západ, 
Katolicismus a komunismus v české 
kultuře (1945–1989), Bible v hudbě, 
divadle a filmu, Americké  
duchovní dějiny apod .

1 semestr

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Moderní česko-německé vztahy 
pohledem etnologie 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Moderní česko-židovské vztahy 
pohledem etnologie 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Moderní společnost  
a sociologické teorie 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019
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Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
humanit-
ních studií

Náboženství a dějiny  
muslimských zemí 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

300 Kč  
za všechny 

kurzy semestru

Nekonečná romantika 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Oikoumenou časem a prostorem 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Proměny české společnosti 19. 
a 20. století  2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Psychologie osobnosti 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019
Renesance: město a výtvarné 
umění 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Seminář odborníků životního 
prostředí 4 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Sociální ekologie 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Sociologie institucí 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Srovnávací kognitivní psychologie 
a Kognitivní psychologie 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Staroseverské představy o duši 
a těle 1 semestr ZS do 15 . 2 . 2019

Tendence poválečného výtvarného 
umění 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Umění a vizuální kultura 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Úvod do antropologie 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Úvod do ekonomie 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2018

Úvod do etnologie 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS
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23Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Fakulta 
humanit-
ních studií

Úvod do historie 1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

300 Kč  
za všechny 

kurzy semestru

Úvod do humanitních věd 
a studia vzdělanosti 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Úvod do psychologie 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2018
Úvod do sociologie 1 semestr ZS do 30 . 9 . 2018

Vybrané problémy českých dějin I. 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Vybrané problémy českých dějin II. 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Vybrané problémy  
sociální filosofie a filosofie dějin 2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Vývojová psychologie,  
Vývojová psychologie školního 
věku a dospělosti

2 semestry

do 30 . 9 . 2018 
pro ZS  

a do 15 . 2 . 2019  
pro LS

Žena – rodina - společnost  1 semestr LS do 15 . 2 . 2019

Ústřední 
knihovna 
UK – EDIS

Aktivní senior:  
Senior a informační společnost; 
Senior a duševní zdraví

2 semestry do 24 . 9 . 2018 400 Kč  
za program

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

1 semestr LS 
a ZS

do 24 . 9 . 2018 
pro účast v ZS 
a do 12 . 2 . 2019  
pro účast v LS

200 Kč  
za program

Občanská gramotnost:  
Já – unijní Evropan

1 semestr LS 
a ZS

od 21 . 4 . 2018 
do 12 . 10 . 2018 
pro účast v ZS 
a od 3 . 1 . 2019 
do 28 . 2 . 2019 
pro účast LS

bez poplatku

Senioři a kompetence - senioři 
a funkční gramotnost

1 semestr LS 
a ZS

do 24 . 9 . 2018 
pro účast v ZS 

a do 12 . 2 . 
2019 pro účast 

v LS

200 Kč  
za program
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24 Přehled kurzů u3V nA celé uk

Fakulta Název kurzu Délka  
kurzu

Podání  
přihlášky

Poplatek, 
zápisné

Ústřední 
knihovna 
UK – EDIS

Toulky italskou frontou  
aneb po stopách našich předků  
za 1. světové války

1 semestr ZS 
a LS

do 30 . 9 . 2018 
pro účast v ZS 
a do 3 . 2 . 2019 
pro účast v LS

200 Kč  
za program

Vybrané kapitoly z dějin divadla 1 semestr ZS 
a LS

do 1 . 10 . 2018 
pro účast v ZS 
a do 4 . 2 . 2019 
pro účast v LS

200 Kč  
za program
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KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Název: Dějiny antického starověku a antického umění

Charakteristika programu: Kurz prezentuje základy dějin antických civilizací sta-
rověkého Středomoří (Řecko, Řím, Etrurie apod .), cílem kurzu je porozumění 
základním problémům existence antických starověkých kultur a rovněž významu 
těchto civilizací pro dnešního člověka, zvláštní pozornost je věnována aspektům 
zkoumaným klasickou archeologií .
Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Martin Trefný, Ph .D . 
Pracoviště garantující program: Ústav dějin křesťanského umění
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav dějin křesťanského umění
Místo konání:  učebny KTF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Celkový počet vyučovacích hodin: 16
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  600 Kč / program
Upřesnění:   výše úplaty pro ostatní zájemce nikoli z  řad 

U3V 800 Kč

Adresa pro doručení přihlášky:  Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 
676/3, 160 00 Praha 6 (obálka označena „U3V“)

Kontaktní osoba:  Bc. Eva Roškotová
E-mail:  studijni@ktf .cuni .cz
Telefon:  220 181 383
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 
Podrobnosti k přijímání do programu:  Poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu 

převodem na účet KTF UK: 32034061/0100, 
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26 kAtolická teologická fAkultA

variabilní symbol: prvních šest číslic rodného 
čísla, specifický symbol: 4089 . Při neúčasti na 
kurzu nebo jeho přerušení se poplatek nevrací .

Název: Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

Charakteristika programu: Cílem kurzu je porozumění a pochopení prehistoric-
kého vývoje území Čech a Moravy, resp . širší střední Evropy . Vhodnou formou 
budou prezentovány dějiny hmotné kultury, dějiny pohřbívání, variabilita pravě-
kých sídel, sociální struktura, vznik řemesel, obchodu apod . Je určen pro seniory 
z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Martin Trefný, Ph .D . 
Pracoviště garantující program: Ústav dějin křesťanského umění
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav dějin křesťanského umění
Místo konání:  učebny KTF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Celkový počet vyučovacích hodin: 16
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  600 Kč / program
Upřesnění:   výše úplaty pro ostatní zájemce nikoli z  řad 

U3V 800 Kč

Adresa pro doručení přihlášky:  Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 
676/3, 160 00 Praha 6 (obálka označena „U3V“)

Kontaktní osoba:  Bc. Eva Roškotová
E-mail:  studijni@ktf .cuni .cz
Telefon:  220 181 383
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018
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27kAtolická teologická fAkultA

Podrobnosti k přijímání do programu:  Poplatek musí být uhrazen před zaháje-
ním kurzu převodem na účet KTF UK: 
32034061/0100, variabilní symbol: prvních 
šest číslic rodného čísla, specifický symbol: 
4099 . Při neúčasti na kurzu nebo jeho přeru-
šení se poplatek nevrací .

Název: Základy katolické teologie II.

Charakteristika programu: Kurz přirozeně navazuje na kurz Základy katolické teo-
logie I ., aniž by bylo nutné jeho absolvování . Posluchači obdrží vhled do dalších 
předmětů, přednášených na KTF UK a získají tak např . základní informace z dog-
matiky, práva, církevních dějin nebo křesťanského umění . Je určen pro seniory 
z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  ICLic . Mgr . Miloš Szabo, Th .D .
Pracoviště garantující program: KTF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: KTF UK
Místo konání:  sál Pastoračního střediska 
   (vchod z druhé strany budovy)

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Celkový počet vyučovacích hodin: 32
Dny uskutečňování výuky:  sobota dopoledne ve dvou přednášejících blo-

cích 9 .00 – 12 .00

Výše úplaty:  600 Kč / program
Upřesnění:   výše úplaty pro ostatní zájemce nikoli z  řad 

U3V 800 Kč

Adresa pro doručení přihlášky:  Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 
676/3, 160 00 Praha 6 (obálka označena „U3V“)
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28 kAtolická teologická fAkultA

Kontaktní osoba:  Bc. Eva Roškotová
E-mail:  studijni@ktf .cuni .cz
Telefon:  220 181 383
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 
Podrobnosti k přijímání do programu:  Poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu 

převodem na účet KTF UK: 32034061/0100, 
variabilní symbol: prvních šest číslic rodného 
čísla, specifický symbol: 189 . Při neúčasti na 
kurzu nebo jeho přerušení se poplatek nevrací .
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EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Název: Úvod do evangelické teologie –  
 zimní semestr

Charakteristika programu: Čtyřletý kurz, který uvádí do studia Evangelické teo-
logie prostřednictvím představení jednotlivých disciplín teologického studia . 
Bohoslužba je středem života křesťanských církví . Protíná se v ní vertikála s hori-
zontálou, Boží volání s  lidskou odpovědí, zkušenost s  tím, který nás přesahuje, 
a přesto je nám tak blízko . Prostřednictvím slov, symbolů a obřadů navazujících na 
biblické svědectví se setkáváme s Božím obrazem v Kristu a vrůstáme do Kristova 
těla – Církve . Možnost tohoto setkání je pro nás darem, nad nímž s vděčností žas-
neme, i úkolem, jehož se více či méně zdařile ujímáme . V čem spočívá tajemství 
bohoslužby a  jak se stává vnímatelným pro dnešního post-sekulárního člověka? 
V čem lze spatřovat krásu bohoslužby a  jak o ni pečovat? Do jaké míry má být 
evangelická bohoslužba vázána na tradici a jak moc potřebuje liturgickou obnovu? 
Náplní kursu bude sedm zastavení k vybraným aspektům křesťanské bohoslužby . 
Vyučující: Tabita Landová, Ph .D .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: otevřeno všem zájemcům
Podmínky absolvování programu:  absolvování nejméně čtyř semestrů čtyřletého 

cyklu
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu 

Garant programu:  doc . Jiří Mrázek, Th .D .
Pracoviště garantující program: Evangelická teologická fakulta
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evangelická teologická fakulta
Místo konání:  UK ETF Černá 9

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 8
Rozsah:  112 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  500 Kč / semestr
Upřesnění:   studenti se přihlašují na každý semestr kurzu 

zvlášť
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30 eVAngelická teologická fAkultA

Adresa pro doručení přihlášky:  UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 115 55 
Praha 1 – Nové Město

Kontaktní osoba:  Zdeňka Trojanová
E-mail:  stodd@etf .cuni .cz
Telefon:  221 988 213 
Termín podání přihlášky: do 5. 10. 2018

Název: Úvod do evangelické teologie – letní semestr

Charakteristika programu: Čtyřletý kurz, který uvádí do studia Evangelické teolo-
gie prostřednictvím představení jednotlivých disciplín teologického studia . Kurz 
obsahuje tyto témata: Úvod do filosofie: Kam kráčejí dějiny? – exkurz do filosofie 
dějin . Existují společné dějiny lidstva? Mají dějiny smysl? Co v  dějinách vítězí? 
Kurz věnovaný filosofii dějin ukáže, jak na tyto otázky odpovídali sv . Augustin, 
J . G . Herder, G . W . F . Hegel, Jan Patočka, případně další velké postavy evropské 
myšlenkové tradice . Vyučující: Mgr . Olga Navrátilová, Ph .D .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: otevřeno všem zájemcům
Podmínky absolvování programu:  absolvování nejméně čtyř semestrů čtyřletého 

cyklu
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu 

Garant programu:  doc . Jiří Mrázek, Th .D .
Pracoviště garantující program: Evangelická teologická fakulta
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evangelická teologická fakulta
Místo konání:  UK ETF Černá 9

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 8
Rozsah:  112 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  500 Kč / semestr
Upřesnění:   studenti se přihlašují na každý semestr kurzu 

zvlášť

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   30 03.04.18   8:43



31eVAngelická teologická fAkultA

Adresa pro doručení přihlášky:  UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 115 55 
Praha 1 – Nové Město

Kontaktní osoba:  Zdeňka Trojanová
E-mail:  stodd@etf .cuni .cz
Telefon:  221 988 213 
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
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HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Název: Angličtina pro Univerzitu třetího věku

Charakteristika programu: Náplní kurzu je výuka anglického jazyka doplněná 
o základní teologickou slovní zásobu . Vyučuje se podle učebnice New English File 
Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson . 
Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj . základní slovní zásobu, skladbu 
anglické věty, základní časy . Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii 
a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů . Garant kurzu: Mgr . Hana Ptáčková

Časový a obsahový plán programu: bude uveden na webových stránkách .

Podmínky přijímání zájemců: zapsání v programu U3V na UK HTF
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu při absol-

vování nejméně 4 předmětů (z  toho nejméně 
1 kulturně-historického cyklu) z  nabízených 
přednášek U3V

Garant programu:  ThDr . Pavel Helan, Th .D .
Pracoviště garantující program: Katedra historické teologie a církevních dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra historické teologie a církevních dějin
Místo konání:   UK HTF, Pacovská 350/4, Praha 4 – učebna dle 

rozvrhu

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  52 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  600 Kč / rok
Upřesnění:  za kompletní program U3V

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

Kontaktní osoba:  ThDr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:  studijni@htf .cuni .cz
Telefon:  222 539 203
Termín podání přihlášky:  do 30. 06. 2018
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Název: Dialog generací

Charakteristika programu: „Dialog generací“ je forma výuky společná pro studenty 
řádného studia a seniory zároveň . Studenti U3V si mohou vybrat jakýkoliv před-
mět z akreditovaných studijních oborů na UK HTF s výjimkou jazyků (přednášky) 
nebo navštěvovat předměty po dohodě s  vyučujícími (semináře) . Pro studenty 
U3V využívající program „Dialog generací“ jsou přístupné i další speciální exkurze 
a přednášky pro U3V na UK HTF .

Časový a obsahový plán programu: individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu

Podmínky přijímání zájemců: penzijní věk
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu při absol-

vování nejméně 4 předmětů (z  toho nejméně 
1 kulturně-historického cyklu) z  nabízených 
přednášek U3V

Garant programu:  ThDr . Pavel Helan, Th .D .
Pracoviště garantující program: Katedra historické teologie a církevních dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra historické teologie a církevních dějin
Místo konání:  HTF UK, Pacovská 350, Praha 4

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  dle počtu navštěvovaných kurzů

Výše úplaty:  600 Kč / rok 
Upřesnění:   za kompletní program U3V

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

Kontaktní osoba:  ThDr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:  studijni@htf .cuni .cz
Telefon:  222 539 203
Termín podání přihlášky: do 30. 06. 2018
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Název: Kulturně-historický cyklus přednášek

Charakteristika programu: Jedná se o cyklus přednášek, které jsou tematicky zamě-
řeny v  širokém kulturně-historickém spektru . Přednášky jsou vedeny pedagogy 
UK HTF i externími spolupracovníky na základě jejich odborného zaměření pro 
jednotlivá témata . Garant kurzu: ThDr . Pavel Helan, Th .D .

Časový a obsahový plán programu:  obsahový plán bude zveřejněn na webových 
stránkách HTF, v zimním semestru 2018 bude 
veden na téma „Ve znamení osudových osmi-
ček II .“; přednášky vždy v úterý 10 .15–12 .30 – 
aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF

Podmínky přijímání zájemců: penzijní věk
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu při absol-

vování nejméně 4 předmětů (z  toho nejméně 
1 kulturně-historického cyklu) z  nabízených 
přednášek U3V

Garant programu:  ThDr . Pavel Helan, Th .D .
Pracoviště garantující program: Katedra historické teologie a církevních dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra historické teologie a církevních dějin
Místo konání:   UK HTF, Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21 –

učebna dle rozvrhu

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  50 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  600 Kč / rok 
Upřesnění:   za kompletní program U3V

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

Kontaktní osoba:  ThDr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:  studijni@htf .cuni .cz
Telefon:  222 539 203
Termín podání přihlášky: do 30. 06. 2018
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Název: Uvedení do latinského jazyka  
 a římských reálií

Charakteristika programu: Náplní kurzu je výuka latinského jazyka doplněná 
o tematické okruhy z římských dějin . Vyučuje se podle učebnice M . Přecechtělové 
Latina nejen pro teology (Praha 2009) . Studenti jsou postupně seznamováni s pro-
blematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny . V rámci 
procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závis-
losti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité 
délky a druhu . Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu . Je doplněna tematickými 
okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, řím-
ské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křes-
ťanství, aspekty rozpadu impéria a  přínos římské říše pro evropskou civilizaci . 
Garant kurzu: Mgr . Lucie Kopecká a ThDr . Ladislava Říhová, Ph .D .

Časový a obsahový plán programu: bude uveden na webových stránkách .

Podmínky přijímání zájemců: zapsání v programu U3V na UK HTF
Podmínky absolvování programu: písemný test 
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu při absol-

vování nejméně 4 předmětů (z  toho nejméně 
1 kulturně-historického cyklu) z  nabízených 
přednášek U3V

Garant programu:  ThDr . Pavel Helan, Th .D .
Pracoviště garantující program: Katedra historické teologie a církevních dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra historické teologie a církevních dějin
Místo konání:  UK HTF, Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21 

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  52 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  600 Kč / rok
Upřesnění:  za kompletní program U3V

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

Kontaktní osoba:  ThDr. Pavel Helan, Th.D.
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E-mail:  studijni@htf .cuni .cz
Telefon:  222 539 203
Termín podání přihlášky: do 30. 06. 2018

Název: Vzdělávací exkurze U3V – zimní semestr

Charakteristika programu: Jedná se o  vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní, 
organizovanou každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na UK HTF . 
Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřej-
něn vždy na počátku každého semestru na webových stránkách. Garant kurzu: 
ThDr . Pavel Helan, Th .D .

Časový a obsahový plán programu:  podrobnosti a  termíny budou uveřejněny na 
webových stránkách

Podmínky přijímání zájemců: zapsání v programu U3V na UK HTF
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu při absol-

vování nejméně 4 předmětů (z  toho nejméně 
1 kulturně-historického cyklu) z  nabízených 
přednášek U3V

Garant programu:  ThDr . Pavel Helan, Th .D .
Pracoviště garantující program: Katedra historické teologie a církevních dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra historické teologie a církevních dějin

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka program):  krátkodobé
Rozsah:  36 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   bude uveřejněna na webových stránkách – 
závisí na destinaci a délce exkurze

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

Kontaktní osoba:  ThDr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:  studijni@htf .cuni .cz
Telefon:  222 539 203
Termín podání přihlášky: do 5. 10. 2018

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   36 03.04.18   8:43



37husitská teologická fAkultA

Název: Vzdělávací exkurze U3V – letní semestr 

Charakteristika programu: Jedná se o  vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní, 
organizovanou každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na UK HTF . 
Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřej-
něn vždy na počátku každého semestru na webových stránkách . Garant kurzu: 
ThDr . Pavel Helan, Th .D .

Časový a obsahový plán programu:  podrobnosti a  termíny budou uveřejněny na 
webových stránkách

Podmínky přijímání zájemců: zapsání v programu U3V na UK HTF
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu při absol-

vování nejméně 4 předmětů (z  toho nejméně 
1 kulturně-historického cyklu) z  nabízených 
přednášek U3V

Garant programu:  ThDr . Pavel Helan, Th .D .
Pracoviště garantující program: Katedra historické teologie a církevních dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra historické teologie a církevních dějin
 
Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu:  krátkodobé
Rozsah:   36 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   bude uveřejněna na webových stránkách – 
závisí na destinaci a délce exkurze

 
Adresa pro doručení přihlášky:   UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, 

Praha 4, 140 21
Kontaktní osoba:  ThDr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:  studijni@htf .cuni .cz
Telefon:  222 539 203
Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2019
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PRÁVNICKÁ FAKULTA

Název: Právo

Charakteristika programu: Kurz akceptuje sociální roli seniorů . Výuka probíhá for-
mou přednášek, které se konají jednou týdně . Konkrétní témata přednášek budou 
uvedena v  podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům 
kurzu zaslán před zahájením výuky . Přednášejí profesoři, docenti a odborní asis-
tenti z jednotlivých kateder fakulty . Kurz organizačně zajišťuje garant JUDr . Ingrid 
Galovcová, Ph .D . . Kurz seznamuje se základy práva a  s  vybranými otázkami 
z jednotlivých právních oborů . Přednášky jsou orientovány především na témata 
z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pra-
covního, 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 zdravot-
nického práva, internetové právo) . Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí 
do dějin práva .

Časový a obsahový plán programu: 1x za týden, vždy v pondělí od 10 .00 do 12 .00

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk .
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  JUDr . Ingrid Galovcová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Studijní oddělení
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Studijní oddělení
Místo konání:   Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám . 

Curieových 7, 116 40 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr
Rozsah:  44 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  1000 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám . 
Curieových 7, 116 40 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
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39PráVnická fAkultA

Kontaktní osoba:  Mgr. Jaroslav Prouza
E-mail:  prouza@prf .cuni .cz
Telefon:  221 005 243
Termín podání přihlášky: od 9. 4. 2018 do 22. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Způsob podání přihlášky: osobně v  úřed-

ních hodinách, poštou nebo elektronicky . 
Vyplněnou přihlášku, jejíž formulář je na 
webových stránkách Právnické fakulty UK, je 
třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií 
maturitního vysvědčení nebo vysokoškolské-
ho diplomu) . Poplatek za kurz je nutno uhra-
dit do 10 dnů od zaslání vyrozumění o  při-
jetí přihlášky . Platbu lze prokázat ústřižkem 
poštovní poukázky nebo pokladní složenkou, 
příjmovým dokladem potvrzeným bankou 
nebo kopií platebního příkazu, které lze před-
ložit osobně nebo elektronicky . Po zaplacení 
poplatku bude uchazeči elektronicky zasláno 
oznámení o přijetí do kurzu .
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1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Název: Biologie člověka

Charakteristika programu: Jedná se o  studium zájmové, které v  rámci 1 . lékař-
ské fakulty UK seznamuje posluchače s  biologickou bází medicíny a  se základy 
teoretických a  preklinických oborů lékařství . Studium nemá profesní charakter . 
Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení“ 
o absolvování studia . Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu 
posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnic-
kého charakteru .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita a důchodový věk
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . MUDr . Eva Topinková, CSc .
Pracoviště garantující program: Geriatrická klinika 1 . LF UK a VFN v Praze
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Geriatrická klinika 1 . LF UK a VFN v Praze
Místo konání:   Ústav vědeckých informací, U  Nemocnice 4, 

Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:  96 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  1500 Kč / program (poplatek za přihlášku)

Adresa pro doručení přihlášky: 1 . LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Ing. Barbora Kasalová
E-mail:  barbora .kasalova@lf1 .cuni .cz
Telefon:  224 964 243
Termín podání přihlášky:  od 21. 4. 2018 do naplnění kapacity (75 osob), 

nejlépe však do 30. 9. 2018 
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Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášky vydáváme a  přijímáme osobně na 
studijním oddělení v úředních hodinách 

    (po a st 7 .45–12 .30 hodin; út a čt 12 .30–15 .00 
hodin; červenec a srpen: st 9 .00–11 .00 a 13 .00–
15 .00 hodin) .

Název: Novinky v medicíně

Charakteristika programu: Dříve Klub absolventů – jedná se o navazující kurz pro 
absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1 . LF UK . Studenti se během 
dvousemestrálního kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských 
oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medi-
cíně . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: absolvování kurzu Biologie člověka na 1 . LF UK
Podmínky absolvování programu: alespoň 80% účast na přednáškách
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . MUDr . Eva Topinková, CSc .
Pracoviště garantující program: Geriatrická klinika 1 . LF UK a VFN v Praze
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Geriatrická klinika 1 . LF UK a VFN v Praze
Místo konání:    Vondráčkova posluchárna Psychiatrické klini-

ky 1 . LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  25 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  500 Kč / program (poplatek za přihlášku)
 
Adresa pro doručení přihlášky: 1 . LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Ing. Barbora Kasalová
E-mail:  bkasa@lf1 .cuni .cz
Telefon:  224 964 243
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Termín podání přihlášky:  od 21. 4. 2018 do naplnění kapacity (120 osob), 
nejlépe však do 30. 9. 2018 

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášky vydáváme a  přijímáme osobně na 
studijním oddělení v  úředních hodinách (po 
a  st 7 .45–12 .30 hodin; út a  čt 12 .30–15 .00 
hodin; červenec a srpen: st 9 .00–11 .00 a 13 .00–
15 .00 hodin) .
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2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Název: Význam prevence v medicíně

Charakteristika programu: Přednášky s  lékařskou tématikou . Témata předná-
šek jsou velmi různorodá a  často jsou zaměřena na problémy spojené s  vyš-
ším 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 .

Časový a obsahový plán programu:  4 semestry (100 hodin celkem) 2 hod/týden, 
středa (1 . ročník), úterý (2 . ročník) vždy 
14 .00–15 .30

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk 
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . MUDr . Vojtěch Havlas, Ph .D . 
   prof . MUDr . Jiří Šnajdauf, DrSc .
Pracoviště garantující program:  Dermatovenerologická klinika, Dětská psy-

chiatrická klinika, Farmakologický ústav, 
Gynekologicko-porodnická klinika, Chirurgická 
klinika Interní klinika, Klinika anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika dětské 
a dospělé ortopedie a traumatologie, Klinika dět-
ské hematologie a onkologie, Klinika infekčních 
nemocí, Klinika nukleární medicíny a endokri-
nologie, Klinika rehabilitace a  tělovýchovného 
lékařství, Klinika ušní, nosní a  krční, Klinika 
zobrazovacích metod, Neurologická klinika, 
Oční klinika dětí a dospělých, Onkologická kli-
nika, Pneumologická klinika, Stomatologická 
klinika dětí a dospělých, Ústav biofyziky, Ústav 
biologie a  lékařské genetiky, Ústav epidemio-
logie, Ústav imunologie, Ústav lékařské etiky 
a  humanitních základů medicíny, Ústav lékař-
ské chemie a klinické biochemie, Ústav lékařské 
mikrobiologie, Ústav soudního lékařství, Ústav 
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vědeckých informací, Ústav veřejného zdravot-
nictví a preventivního lékařství

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Děkanát
Místo konání:   posluchárny 2 . LF, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - 

Motol

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:  100 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  500 Kč / rok

Adresa pro doručení přihlášky:  2 . LF, děkanát, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – 
Motol

Kontaktní osoba:  Jitka Štulíková
E-mail:  jitka .stulikova@lfmotol .cuni .cz
Telefon:  224 435 827
Termín podání přihlášky: od 1. 4. 2018 do naplnění kapacity (90 osob)
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3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Název: Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

Charakteristika programu: Úvod do lékařské etiky . Etika, morálka, mrav . Etika 
a přírodní vědy, etika a právo . Postup při řešení bioetického problému . Popis pro-
blému, deskriptivní etika, normativní etika . Základní etické teorie . Hedonismus . 
Utilitarismus . Deontologie . Etika ctností . Problém osoby . Od etiky kmene po 
Všeobecnou deklaraci lidských práv .
Status lidské osoby: kdy začíná život? Problém osoby II . Eugenika . Akce T4 . 
Holocaust . Čtyři principy lékařské etiky . Princip autonomie . Úvod do envi-
ronmentální etiky . Odpovědnost na Zemi ale i  vůči Zemi . Antropocentrismus . 
Biocentrismus . Ekocentrismus . Kdo je člověk? Od animismu k panmechanismu . 
Gen-etika . Etika genetiky . Genové terapie . Etika mezi behaviorismem a genetickým 
determinismem . Etika práce s  laboratorními zvířaty . Člověk a  zvíře . Altruismus 
u zvířat . Lékařský výzkum a etika . 

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk 
Podmínky absolvování programu: 50 % účast na přednáškách
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . et Mgr . Marek Vácha, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav etiky a humanitních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav etiky a humanitních studií
Místo konání:  3 . LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10 

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek 1x za 14 dní

Výše úplaty:  150 Kč / program

Kontaktní osoba:  Zuzana Filipi
E-mail:  zuzana .filipi@lf3 .cuni .cz
Telefon:  267 102 904
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46 3. lékAřská fAkultA

Termín podání přihlášky:  od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu: elektronická přihláška
    https://www .lf3 .cuni .cz/3LF-195 .html

Název: Zdravý životní styl člověka

Charakteristika programu: Studium je zaměřeno na obory hygiena, epidemiologie 
a preventivní lékařství . Cílem je seznámit posluchače s možnostmi a způsoby ochra-
ny a podpory zdraví různých skupin populace . Výuka je zaměřena na studium zdraví 
člověka a jeho změn ve vztahu k životním podmínkám a životnímu stylu .

Časový a obsahový plán programu: bude přihlášeným posluchačům rozeslán před 
začátkem

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: 80 % účast na přednáškách
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
 
Garant programu:  doc . MUDr . Dagmar Schneidrová, CSc .
Pracoviště garantující program: Ústav hygieny
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav hygieny
Místo konání:  3 . LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 3
Rozsah:  90 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  150 Kč / semestr
Upřesnění:   jedná se o poplatek za 1 semestr, tj . za celý kurz 

450,– Kč .

Kontaktní osoba:  Marta Zezuláková
Email:  marta .zezulakova@lf3 .cuni .cz
Telefon:  267 102 623
Termín podání přihlášky:  od 15. 5. 2018 do 30. 11. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu: elektronická přihláška
   https://www .lf3 .cuni .cz/3LF-195 .html
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Název:	 Člověk	ve	zdraví	i v nemoci.	
	 Podpora	zdraví	a prevence	nemocí.

Charakteristika programu: Univerzita třetího věku na LFP oslavila 30 . výročí od 
svého vzniku v roce 1998 . Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium . 
Posluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastěj-
šími onemocněními ve stáří a  jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení 
a zdravotně sociální oblasti . Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných 
témat prezentují i  činnost fakulty a  její pedagogické a  vědecké úspěchy široké 
veřejnosti . Na přednáškách se podílí i  další odborníci z  celé ČR . Prostory pro 
výuku poskytuje fakulta . Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, 
která slouží i pro výuku seniorů . Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením 
hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci . Posluchači dostávají 
od letošního roku ke kurzu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci . Podpora zdraví 
a prevence nemocí ve stáří . Účastníci kurzu nejsou jen pasivními posluchači, ale 
jsou motivováni připravit a  prezentovat vlastní příspěvek v  okruhu doporuče-
ných témat . Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny 
návštěvy a exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení (RZP, lázeňská zaříze-
ní, domovy sociálních služeb) . Pro posluchače je připravena nabídka rozsáhlých 
doplňkových aktivit: (počítačových kurzů, jazykových kurzů pohybové a společen-
ské aktivity) . Nejedná se o kvalifikační kurz .

Časový a obsahový plán programu: 1x za 14 dní, vždy úterý od 14 .45

Podmínky přijímání zájemců:  středoškolské vzdělání, věk 60 let nebo přizná-
ní starobního důchodu

Podmínky absolvování programu: 75 % účast na přednáškách, písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . MUDr . Libuše Čeledová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav sociálního a posudkového lékařství
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav sociálního a posudkového lékařství
Místo konání:   Šafránkův pavilon, velká posluchárna, Alej 

Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, listopad

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   47 03.04.18   8:43



48 lékAřská fAkultA V Plzni

Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:  164 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  1000 Kč / rok

Adresa pro doručení přihlášky: Alej Svobody 31, Plzeň
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Ústav sociálního a posudkového lékařství
Kontaktní osoba:  Vanda Stříbrná
E-mail:  vanda .stribrna@lfp .cuni .cz
Telefon:  377 593 540
Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2018
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
V HRADCI KRÁLOVÉ

Název: Zdravé stárnutí

Charakteristika programu: Program je dvouletý a je zaměřen na seznámení poslu-
chačů s následujícími tématy: patologické aspekty stárnutí, doporučení, jak před-
cházet rizikovým faktorům vedoucím k  onemocnění, nejčastější onemocnění 
doprovázející seniorský věk, prevence snížené soběstačnosti a  socioekonomické 
souvislosti stárnutí .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  občan, který zpravidla splňuje podmínku stře-
doškolského vzdělání s  maturitou a  dosáhl 
důchodového věku (pobírá starobní důchod)

Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  MUDr . Božena Jurašková, Ph .D .
   doc . MUDr . Alena Stoklasová, CSc .
Pracoviště garantující program: Děkanát
Pracoviště zajišťující uskutečnění: III . interní gerontometabolická klinika
Místo konání:   Lékařská fakulta v Hradci Králové, Velká poslu-

chárna, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:  96 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa 

Výše úplaty:  500 Kč / rok

Adresa pro doručení přihlášky:  Lékařská fakulta v  Hradci Králové, Studijní 
oddělení, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:  Petra Malá
E-mail:  u3v@lfhk .cuni .cz
Telefon:  495 816 134
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018
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FARMACEUTICKÁ FAKULTA 
V HRADCI KRÁLOVÉ

Název:	 Člověk	a lék

Charakteristika programu: Kurz je věnován problematice člověka a léku, bude hovo-
řeno o cestách k novým, účinnějším přípravkům, o způsobech zajištění kvality léčiv, 
o moderních lékových formách, o nových přístupech k léčbě lékem u nemocí srdce 
a cév, v onkologii, u neurodegenerativních nebo infekčních chorob . Pozornost bude 
věnována jak léčivým rostlinám, tak netradičním léčivům . Problematika léků bude 
zmíněna i v historických souvislostech, ve spojitosti se současnou situací v oblasti 
farmaceutické péče, samoléčení či ekonomiky farmak .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  otevřeno všem zájemcům, přednostně uchaze-
čům s maturitou a v důchodovém věku

Podmínky absolvování programu: 80 % účast na přednáškách
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PharmDr . Petr Jílek, CSc .
Pracoviště garantující program: Katedra biologických a lékařských věd
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra biologických a lékařských věd
Místo konání:   Akademika Heyrovského 1203, FaF UK, 

Hradec Králové

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  60 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  500 Kč / rok

Adresa pro doručení přihlášky:  Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec 
Králové

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení FaF UK
Kontaktní osoba:  PharmDr. Petr Jílek, CSc.
E-mail:   jilek@faf .cuni .cz
Telefon:  495 067 365
Termín podání přihlášky: září 2018
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FILOZOFICKÁ FAKULTA

Název:  Antické památky na seznamu dědictví 
UNESCO II.

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus se zaměří na rozsáhlý soubor 
antických památek, které jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO . Ty 
budou prezentovány primárně s ohledem na jejich geografickou polohu v sou-
časných státech (které je spravují), ale též s  ohledem na někdejší římské pro-
vincie . Následně tyto památky budou posluchačům přiblíženy z hlediska jejich 
významu, a  to v  kontextech někdejšího světa římského i  současného . Osnova 
přednášek: UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle antické památ-
ky na seznamu; Velká Británie a  Francie; Španělsko a  Portugalsko; Německo 
a Maďarsko; Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye; Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina; 
Chorvatsko, Albánie Srbsko, Kypr; Turecko a  Sýrie, Libanon; Izrael, Palestina 
Jordánsko .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Pavel Titz, Ph .D .
   Ing . Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
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52 filozofická fAkultA

Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název:  Balkánské paralely: Vznik moderní státnosti 
ve státech jihovýchodní Evropy v zrcadle 
vědy a kultury – 1. ročník

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus je zaměřen na reálie prostoru 
jihovýchodní Evropy a  to především na témata související s  budováním novo-
dobé státnosti a  posilováním národní identity . To vše je sledováno na pestré 
mozaice dílčích témat, která se snaží ukázat, jak bytostně jsou s otázkami stát-
nosti a  identity spojeny věda s  kulturou . Přednášky se tak dotknou souvislostí 
mezi jazykem a národní identitou, povšimnou si role literatury a kultury obecně 
v  procesu budování či posilování národní identity nebo upozorní na proměny 
životního stylu následkem přejímání zahraničních kulturních vzorců . Toto široce 
pojaté téma, inspirované stoletým výročím existence novodobé české státnosti, je 
tak dalším příspěvkem k poznání reálií prostoru jihovýchodní Evropy . Osnova 
přednášek: Vznik albánské státnosti v  zrcadle vědy a  kultury; Úloha a  postoje 
představitelů chorvatské kultury při rozpadu Rakousko-Uherska a  formování 
nového politického uspořádání po roce 1918; Mezi kuchyní, katedrou a tribunou: 
chorvatské spisovatelky a jejich vnímání společenských proměn; Coca-cola soci-
alismu? O prosazování konzumního způsobu života v Jugoslávii; Vznik slovinské 
identity v zrcadle slovinské kultury – 19 . století; Vznik a zánik Jugoslávie – kul-
turní kontext a literární recepce; Románská identita Rumunů v průběhu staletí; 
Jugoslávské filmové festivaly v zrcadle společné identity; Arberešští Albánci: mezi 
italskou a albánskou identitou . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Přemysl Vinš
Pracoviště garantující program: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
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53filozofická fAkultA

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry 
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název:  Cesta kolem antického světa s Pausániem – 
1. ročník

Charakteristika programu: Cílem dvouletého vzdělávacího programu je seznámit 
posluchače s nejdůležitějšími regiony a městy antického Řecka, a to na základě díla 
řeckého cestovatele a zeměpisce Pausánia „Hellados Periegesis“ (Cesta po Řecku) . 
Ve výkladu bude věnován prostor popisu vlastních sídlišť i jejich zázemí a dalších 
souvisejících staveb, zejména chrámů, a  samozřejmě také poznatkům o  regio-
nálních specifikách kultu, historického vývoje, ale i  architektury nebo umělecké 
oblasti . Výběr je cílen tak, aby pokryl nejzajímavější regiony, převažují ovšem ty, 
jimž se věnuje intenzivně sama klasická archeologie, a na základě kterých je možné 
představit aktuální výsledky archeologického bádaní o antickém Řecku . Osnova 
přednášek: Pausánias, jeho dílo a  doba; Cesta po Atice; Cesta po Peloponésu; 
Přehlídka Athén; Starověká Sparta; Pylos a  král Nestor; Olympie a  její svatyně; 
Feidiás a Olympie; Delfský Apollón .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Dr . Phil . Marek Verčík
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54 filozofická fAkultA

Pracoviště garantující program: Ústav pro klasickou archeologii
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky/ 2 semestry
   2 . ročník v ak . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název:	 Čeština	–	jazyk	světový?

Charakteristika programu: Cílem programu Čeština – jazyk světový? (Čeština ve 
světovém kontextu) je představit posluchačům český jazyk ve světových souvislos-
tech . Jednotlivé přednášky budou věnovány různým aspektům tohoto pohledu na 
češtinu „z  druhé strany“, pozornost bude věnována zejména místu češtiny a  české 
kultury v rámci jazyků světa, zvláště pak Evropy, postavení češtiny v rámci Evropské 
unie a jazykové politice ČR . Další přednášky se zaměří na charakteristiku češtiny jako 
jazyka rodného, cizího a druhého, na zásady komunikace s cizincem, na pracoviště na 
zahraničních školách, kde je vyučována bohemistika, na typické chyby cizinců v češ-
tině, na budování korpusů češtiny jako jazyka cizího a druhého atd . Pozornost bude 
věnována i výuce žáků cizinců v českých školách . Další blok přednášek bude zaměřen 
na problematiku reflexe české kultury, zvláště literatury ve světě . Konečně program 
seznámí posluchače i s programem vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví 
v zahraničí a s českými jazykovými enklávami a ostrovy v zahraničí . 
Osnova přednášek: 1 . Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; 
čeština jako jazyk rodný, cizí a  druhý . 2 . Čeština v  zahraničí; jazykové enklávy 
a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí . 3 . Přejatá slova v češtině, přejímky 
z češtiny v cizích jazycích . 4 . Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické 
chyby cizinců v češtině, komunikace s cizincem . 5 . Čeština v korpusech nerodilých 
mluvčích . 6 . Pravopis ve výuce češtiny pro cizince . 7 . České dějiny očima cizinců . 
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8 . Obraz Prahy v  literatuře . 9 . Významní Češi v cizině; je česká kultura světová? 
Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Jiří Hasil, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav bohemistických studií FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Čeština dnes: Jazyková situace  
 a vědecký popis I. a II.

Charakteristika program: Kurz je určen zájemcům, kteří se zajímají o  současný 
stav češtiny a jejího poznání a kteří si chtějí rozšířit své teoretické znalosti v oblasti 
vědy o českém jazyce . Kurz bude účastníky orientovat v nejnovějších metodách 
lingvistického 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 . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   55 03.04.18   8:43



56 filozofická fAkultA

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test ve 2 . semestru
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . Mgr . Robert Adam, Ph .D .

Pracoviště garantující program:  Ústav českého jazyka a  teorie komunikace  
FF UK

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Dějiny umění Latinské Ameriky –  
 Koloniální umění

Charakteristika programu: Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky . 
Konkrétně je věnována pozornost počátkům evropského umění v Americe v době 
dobývání a později i kolonizace . Posluchači se v jeho průběhu seznámí s vývojem 
umění v  koloniálním období latinskoamerických dějin, tj . v  rozmezí od konce 
15 . století do konce 19 . století . Poznají jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné 
umělce a jejich díla . Dále jim bude představena v České republice dostupná odborná 
i  popularizační literatura zabývající se danou problematikou . Osnova přednášek: 
Úvod do dějin umění Latinské Ameriky, seznámení se s  geografií, terminologií 
a periodizací; historiografie Dějiny umění Latinské Ameriky; Počátky evropského 
umění na americkém kontinentě; Indiánsko-křesťanské umění; Misijní architektura 
a umění; Latinskoamerické baroko, 17 . století; Latinskoamerické baroko, 18 . století; 
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Brazilské Baroko; Umění 19 . století: akademismus versus akademismus, malířství; 
Umění 19 . století: akademismus versus akademismus, sochařství .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Mgr . Monika Brenišínová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Středisko ibero-amerických studií FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Dějiny umění Latinské Ameriky –  
 Moderní a postmoderní umění

Charakteristika programu: Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky . 
Konkrétně je věnována pozornost počátkům moderního umění v  Americe na 
sklonku 19 . století a jeho rozvoji ve 20 . století . Posluchači se v jeho průběhu sezná-
mí s  vývojem moderního a  postmoderního umění Latinské Ameriky . Poznají 
jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné umělce a jejich díla . Dále jim bude 
představena v  Česku dostupná odborná i  popularizační literatura zabývající se 
danou problematikou . Osnova přednášek: 1 . Úvod do dějin umění Latinské 
Ameriky, seznámení se s  geografií, terminologií a  periodizací; historiografie 
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Dějiny umění Latinské Ameriky, počátky moderního umění: impresionismus 
a postimpresionismu . 2 . Avantgarda: Brazílie, Argentina a Kuba . 3 . Mexická škola . 
4 . Indigenismus a  univerzální konstruktivismus . 5 . Rufino Tamayo, generace 
Ruptury . 6 . Abstrakce versus informel . 7 . Postmoderna . 8 . Sochařství 20 . století, 
9 . Architektura 20 . století .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Mgr . Monika Brenišínová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Středisko ibero-amerických studií FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Dojít co nejdál

Charakteristika programu: Cyklus přednášek z oborů medicíny, práva, ekonomiky 
a sociálních věcí usnadní seniorům řešení různých životních situací . Cílem kurzu je 
získání a přenos odborných informací na podporu sebedůvěry a aktivního zapojení 
do společenského dění, plného celoživotních proměn . Osnova přednášek: Kdo 
jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?; Právní úpravy v  lázeňské péči; Dědické 
právo podle nových právních předpisů; IT technologie a medicína; Ochrana osob-
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ních údajů podle nové úpravy EU; Dostupnost zdravotní péče v ČR; Co říká věda 
o dlouhověkosti; Křečové žíly a jejich léčba; Oko nejen do duše okno . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Ing . Ilona Kellerová
   Mgr . Vladimíra Kalfusová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Egyptská archeologie a české výzkumy  
 v Egyptě – 1. ročník

Charakteristika programu: U příležitosti 60 . výročí založení Českého egyptologic-
kého ústavu bude přednáškový cyklus věnovaný starému Egyptu zaměřen na české 
výzkumy v Egyptě, archeologii Egypta vůbec, nové metody a trendy v archeologii 
a také na reinterpretace dlouho zavedených představ, které bylo možné učinit na 
základě nových objevů v  Egyptě . Osnova přednášek: Počátky českých výzku-
mů v  Egyptě; Pyramidy, sluneční chrámy a  Héliopolis; Severní Sakkára, Abúsír 
a hrobky úředníků; Jižní Abúsír a výzkum hrobky AS 91; Keramické nálezy a jejich 
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význam v archeologii; Lodě a přístavy ve Staré říši; Nejnovější objevy v Abúsíru; 
Archeologický výzkum Egypta doby 1 . tisíciletí; Antika v Egyptě a její archeolo-
gické doklady .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test ve 2 . ročníku 
Certifikace:  osvědčení o absolvování

Garant programu:  doc . Mgr . Jiří Janák, Th .D .
Pracoviště garantující program: Český egyptologický ústav FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Hudební Praha v proměnách staletí I. a II.

Charakteristika programu: Dvousemestrální kurz věnovaný historii hudby se 
tentokrát zaměří na hlavní město Prahu jako na významné hudební a kulturní 
centrum . Bude se snažit sledovat a přiblížit hudební tvorbu a pěstování hudby 
v  různých společenských prostředích a  kulturně historických kontextech od 
nejstarších období až do konce 20 . století . Hudební kultura v Praze bude při-
tom vykládána na pozadí obecně historických souvislostí a  porovnávána se 
situací v jiných evropských centrech podobného významu . Osnova přednášek: 
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Zimní semestr: 1 . K  nejstarším dějinám hudby v  Praze . 2 . Hudba v  Praze za 
vlády Lucemburků . 3 . Hudba v  Praze v  době husitské . 4 . Hudba jagellonské 
Prahy . 5 .  Hudba rudolfinské Prahy . 6 . Setkání s  barokem – hudba v  Praze 
v  1 . pol . 17 .  století . 7 . Hudba v  Praze vrcholného baroka (vokální) . 8 . Hudba 
v  Praze vrcholného baroka II (instrumentální) . 9 . Hudba Mozartovy Prahy . 
Letní semestr: 1 . Hudba v Praze v 19 . století I (C . M . Weber, Fr . Škroup a další . 
2 . Hudba v Praze v 19 . století II (V . J . Tomášek, Joseph Proksch a další) . 3 . Hudba 
v  Praze v  19 . století III (Prozatímní a  Národní divadlo a  idea české národní 
hudby) . 4 .  Německá hudební kultura v  Praze (Angelo Neumann, Alexander 
Zemlinsky ad .) . 5 . Hudba v  Praze za České moderny . 6 .  Hudba a  hudební 
instituce v Praze v období 1 . Československé republiky (1918–1938) . 7 . Hudba 
a hudební instituce v Praze v době nesvobody . 8 . Avantgardy a normalizace – 
Hudba v Praze 60 . a 70 . let 20 . století . 9 . Hudba v Praze po r . 1989 .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test ve 2 . ročníku 
Certifikace:  osvědčení o absolvování

Garant programu:  prof . PhDr . Jarmila Gabrielová, CSc .
Pracoviště garantující program: Ústav hudební vědy FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní a zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018
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Název: Charakteristiky známých osobností

Charakteristika programu: Cílem programu je seznámit se s  psychologickými 
aspekty života z historie známých osobností . Přiblížit jejich život z různých úhlů 
pohledu . Hledat jejich silné a slabé, pozitivní či negativní stránky chování . Výběr 
konkrétních osobností bude určen na zahájení semináře . Budou to osobnosti z kul-
turního, vědeckého i politického života . Osnova přednášek: Manželky prezidentů 
(např . Hana Benešová); Osobnosti z divadelního světa (např . Kopecký, Marvan); 
Osobnosti ze světa vědy a techniky či průmyslu (Jobs, Baťa) . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Jak poslouchat vážnou hudbu III.

Charakteristika programu: V třetím semestru vzdělávacího programu se budeme 
zamýšlet nad hudební interpretací, nad možnostmi, které notový zápis nabízí 
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interpretovi a úskalími, která to přináší posluchači . Osnova přednášek: Hudební 
interpretace – co se smí a co ne, v kterém žánru; Sólista a dirigent; Instrumentace, 
procházka partiturou; Frázování, agogika, dynamika, synkopy; Stylovost; Úpravy 
a  transkripce; Hudba jako užité umění – film, divadlo, nahrávací studio; Opera 
a hudební drama; Improvizace .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Ing . Ilona Kellerová
   Mgr . Lukáš Hurník
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Jazykový kurz – Latina pro seniory

Charakteristika programu: Kurz se zaměří na rozvoj receptivních jazykových doved-
ností 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, 

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   63 03.04.18   8:43



64 filozofická fAkultA

kultura apod .) zahrnují latinská rčení a přísloví, zkratky, nápisy, básně aj . Kurz není 
určen pro úplné začátečníky, obrací se k těm, kteří se latinsky kdysi učili a nyní 
by si své vědomosti z nejrůznějších důvodů rádi osvěžili. Předpokladem je tedy 
předchozí seznámení alespoň s úvodními partiemi latinské gramatiky. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Alena Bočková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Jsem senior a co má být

Charakteristika programu: Cílem programu je seznámit seniory se zákonitostmi 
seniorského věku, s  upevněním jejich sebevědomí, se vztahem ke kognitiv-
ním procesům, emocím, motivaci, k  aktivnímu životnímu stylu, ke vzdělá-
vání, k  pohybu jako prevenci onemocnění nebo zranění . Seminář se zaměří 
také na postavení seniorů v  současné rodině a  společnosti . Osnova předná-
šek: Psychologická charakteristika seniorského věku; Stárnutí a  životní styl; 
Sebevědomý senior; Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí; Budoucnost senio-
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rů; Sport a senioři; Prarodič na plný úvazek; Sociální aspekty života seniorů; Jak 
se žije seniorům i ve světě .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Kondiční cvičení pro seniory –  
 teorie a praxe I. a II.

Charakteristika programu: Praktické hodiny posilovacích a protahovacích cvičení mají 
za cíl zlepšení fyzické kondice, svalové pružnosti a psychické pohody . Vyrovnávání 
svalových dysbalancí se provádí s  použitím různého náčiní – overbalů, širokých 
gum, ručníků, činek apod . Osnova přednášek: I. Teorie: 1 . Význam fyzické zdatnosti 
u  seniorů; 2 . Technika dýchání; 3 . Svalová dysbalance − hyperaktivní a ochabující 
svalové skupiny; 4 . Pokyny ke cvičení. II. Praxe: 1 . Kondiční posilovací cvičení; 
2 . Protahovací cvičení; 3 . Dechová cvičení; 4 . Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s pou-
žitím overbalů, činek, ručníku, s  širokou gumou; 5 . Rehabilitační cvičení s  tenkou 
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gumou; 6 . Relaxační cvičení; 7 . Jednoduché country tance. Žádáme všechny účastníky 
kurzu, aby na první hodině předložili lékařské potvrzení, že nemají žádné zdravotní 
omezení (srdeční vady, těžší oční vady apod .) pro zdravotní cvičení (platnost potvrze-
ní je 2 roky) . Zdravotní cvičení není rehabilitace, ale pohybová aktivita vyrovnávacích, 
posilovacích a protahovacích cviků ve stoji, sedu a lehu s náročnější intenzitou

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Ing . Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní a letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2

Výše úplaty:  800 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Konverzační jazykový kurz –  
 Angličtina pro seniory

Charakteristika programu: Kurz je zaměřen na rozvoj komunikativní kompetence 
v anglickém jazyce . Pomocí vybraných témat z oblasti společenských, uměnověd-
ných či literárních věd cílí na prohloubení a upevnění slovní zásoby a vybraných 
gramatických struktur . Posluchači a  posluchačky zapojí především dovednosti 
čtení s porozuměním a mluvení . V kurzu se pracuje s různými autentickými mate-
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riály v anglickém jazyce a tím si účastníci kurzu zvyšují svoji jazykovou (žánr, styl) 
i  interkulturní (rozdíly ve významech) citlivost . Kurz je určen zájemcům z řad 
seniorů, kteří již ovládají základy angličtiny a chtějí své jazykové dovednosti 
dále rozvíjet. Rozumí často používaným výrazům a dokáží se vyjadřovat jed-
noduchou formou v rámci každodenních situací.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Alena Bočková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Konverzační jazykový kurz –  
 Francouzština pro seniory

Charakteristika programu: Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních 
jazykových dovedností seniorů, porozumění psanému nebo vyslechnutému testu, 
samostatný ústní projev (monolog i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet 
slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu schopen 
komunikovat ve francouzštině v běžných situacích . Důraz je též kladen na rozvoj 
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interkulturní kompetence . Široce definovaná témata jsou modifikována podle kon-
krétních potřeb, zájmů a preferencí posluchačů . Kurz je určen zájemcům z řad 
seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla a potřebují se naučit 
vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používaným výrazům 
vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, nákupy, 
bydlení, zaměstnání). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých 
úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o  běžných skutečnostech. Mají 
základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v  rámci 
každodenních předvídatelných situací jednoduchou formou.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Alena Bočková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Konverzační jazykový kurz –  
 Němčina pro seniory

Charakteristika programu: Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptiv-
ních jazykových dovedností seniorů, porozumění psanému nebo vyslechnutému 
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textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit 
a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu 
schopen komunikovat v němčině v běžných situacích . Důraz je též kladen na 
rozvoj interkulturní kompetence . Široce definovaná témata jsou modifikována 
podle konkrétních potřeb, zájmů a  preferencí zúčastněných . Kurz je určen 
zájemcům z  řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatiku a  potřebují 
se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používa-
ným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají 
(rodina, zaměstnání, životní styl). Dokážou komunikovat prostřednictvím 
jednoduchých úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných sku-
tečnostech. Umí používat základní typy vět a komunikovat o sobě a  jiných 
lidech, o  tom, co dělají, o  záležitostech týkajících se jejich nejnaléhavěj-
ších potřeb. Mají základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se 
vyjadřovali v  rámci každodenních předvídatelných situací jednoduchou  
formou.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Alena Bočková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018
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Název: Konverzační jazykový kurz –  
 Ruština pro seniory

Charakteristika programu: Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i  receptiv-
ních jazykových dovedností seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, 
napsání vybraných textů, na procvičení porozumět psanému nebo vyslechnutému 
textu) s konkrétním cílem osvojování, resp . opakování a upevňování základních 
gramatických struktur a  lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci obecných 
komunikačních záměrů . Kurz se obsahově věnuje všeobecným tematickým okru-
hům s  přihlédnutím k  dané jazykové oblasti (historie, reálie, klima, společnost, 
kultura, apod .) . Kurz není určen pro úplné začátečníky, předpokládá se základní 
konverzační úroveň.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Alena Bočková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   70 03.04.18   8:43



71filozofická fAkultA

Název: Konverzační jazykový kurz –  
 Španělština pro seniory

Charakteristika programu: Kurz je určen pro posluchače, kteří si chtějí osvojit 
základy španělštiny . Naučí se časování základních sloves, fráze a  slovní zásobu 
využitelnou v  praxi zejména při cestování či běžné komunikaci . Kurz se věnuje 
všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (spole-
čenské konvence, kultura, umění, sport, společnost, gastronomie apod .) .
Osnova přednášek: 1 . Hola: Představování se: základní fráze a pozdravy, výslov-
nost, číslo a rod podstatných jmen, sloveso být (ser) . 2 . Soy de… Podávání osob-
ních informací: zeptat se na jméno, původ, profesi, časování sloves . 3 . Aquí vivo: 
popis obydlí, umísťování předmětů, předložky, příslovce místa . 4 . Por la ciudad: 
orientace ve městě, ptáme se na cestu, popisujeme cestu, slovesa estar a haber . 5 . En 
el restaurante: objednávání jídla, základní potraviny, sloveso gustar, rozkazovací 
způsob, číslovky . 6 . De compras: fráze spojené s nakupováním, potraviny, oblečení 
a základní potřeby . 7 . Me gusta: sporty, umění a volnočasové aktivity, vyjadřování 
postojů – slovesa gustar, odiar, encantar + předmětová zájmena . 8 . ¿Cómo eres?: 
popis a charakteristika osob, přídavná jména . 9 . Mi día: popis běžného dne, zvratná 
slovesa, hodiny .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test 
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Alena Bočková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   71 03.04.18   8:43



72 filozofická fAkultA

Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Kurz českého znakového jazyka  
 pro pokročilé I. a II.

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

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: kolokvium 
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Petra Slánská Bímová
Pracoviště garantující program: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní a letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018
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73filozofická fAkultA

Název: Mezi rudou hvězdou a tryzubem:  
 ukrajinské 20. a 21. století

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit poslu-
chače s  politickými a  kulturními dějinami ukrajinského historického a  etnic-
kého prostoru od počátku 20 . století do současnosti . V  první části kurzu 
se zaměříme na ukrajinskou otázku v  prvních desetiletích 20 . století, situaci 
ukrajinských zemí včetně Zakarpatí v meziválečném období a za druhé světové 
války i  na složité politické a  společenské dějiny Ukrajiny v  rámci Sovětského 
svazu po roce 1945 . Zvláštní pozornost se soustředí na úlohu pojetí hladomoru 
let 1932–1933 a tzv . banderovců při formování ukrajinského národního vědo-
mí . Následující přednáškový blok bude věnován vývoji samostatné Ukrajiny 
po roce 1991 včetně krymské krize a  války na východě země . Kurz uzavřou 
přednášky mapující klíčové osobnosti a  díla ukrajinské literatury 20 .  století 
i nejaktuálnější kulturní dění na Ukrajině . Předmět je koncipován tak, aby jeho 
absolvent získal základní přehled o  proměnách Ukrajiny tohoto a  minulého 
století . Všem zájemcům o dění ve východní Evropě pomůže porozumět utváření 
moderní ukrajinské identity i dramatickým událostem na Ukrajině posledních 
let a  jejich historickým kořenům . Osnova přednášek: 1 . Rozdělená Ukrajina 
mezi světovými válkami (1914/18–1939/41) . 2 . Druhá světová válka a sovětská 
Ukrajina (1941–1991) . 3 . Hladomor, banderovci a  ukrajinský nacionalismus . 
4 . Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004) . 5 . Od Oranžové revolu-
ce (2004) k Majdanu (2014) . 6 . Současná Ukrajina a její problémy . 7 . Krymská 
krize a válka na východě Ukrajiny . 8 . Ukrajinská literatura 20 . století . 9 . Kulturní 
život současné Ukrajiny .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Marek Příhoda, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav východoevropských studií FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
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74 filozofická fAkultA

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Migrace a sociokulturní změna  
 v antropologické a etnologické perspektivě

Charakteristika programu: Kurz je zaměřen na studium komplexní problematiky 
současné i minulé migrace a integrace přistěhovalců . V první části vyučující z řad 
akademiků i expertů z praxe představí migraci a integraci jako důležité předměty 
studia sociálních věd . Druhá část kurzu nastíní vybrané konkrétní otázky spojené 
se studiem současné migrace, zejména procesy integrace cizinců a protiimigrační 
postoje . Třetí část je zaměřena na případové studie romské migrace, českého vystě-
hovalectví a krajanských komunit a afrických Tuaregů . Osnova přednášek: Úvod 
do studia migrace; Migrace jako zdroj sociokulturní změny: antropologická per-
spektiva; Integrace cizinců – realita vs . Fikce; Migrační krize a národní stereotypy 
v  Evropě; Migrace falešných informací v  postpravdivém světě; Romské migrace 
(nejen) v rámci Č(SS)R; České vystěhovalectví do USA v 19 . století; Vystěhovalectví 
z českých zemí do jihovýchodní Evropy; Česká krajanská v Rumunsku Gerník – 
šampion globalizace Tuaregové a jejich tradiční i soudobé migrační strategie .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Mgr . Petra Lupták Burzová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav etnologie FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
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75filozofická fAkultA

Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Mluvit či nemluvit? I.

Charakteristika programu: Není důležité jen, CO říkáte, ale také, JAK to říkáte . 
Cílem mluvní výuky je komplexní zlepšení úrovně mluveného projevu a hlasové 
kondice posluchačů . Je rozdělena do dvou na sebe navazujících bloků . I. Teoretická 
část: Lidský hlas je složitý a citlivý nástroj, který odráží vnitřní život člověka, jeho 
kulturní úroveň a je důležitým činitelem k vytváření dobrých mezilidských vztahů . 
Dozvíme se, jak hlasový projev uchopit, posílit, používat, ovládat a pracovat s ním . 
II. Praktická část: Hlas jako výrazový prostředek se vyvíjí pravidelným fonačním, 
dechovým, artikulačním a  rezonančním tréninkem . Posluchači se tedy naučí 
mnoho konkrétních cvičení, která jim pomohou vylepšit hlasový výkon . Cvičení 
probíhají v příjemné tvůrčí atmosféře na základě řízené rozpravy .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečná krátká řeč na vlastní téma
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Ing . Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr 
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Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Mluvit či nemluvit? II.

Charakteristika programu: Není důležité jen, CO říkáte, ale také, JAK to říkáte . 
Cílem mluvní výuky je komplexní zlepšení úrovně mluveného projevu a hlasové 
kondice posluchačů . Je rozdělena do dvou na sebe navazujících bloků . I. Teoretická 
část: Lidský hlas je složitý a citlivý nástroj, který odráží vnitřní život člověka, jeho 
kulturní úroveň a je důležitým činitelem k vytváření dobrých mezilidských vztahů . 
Dozvíme se, jak hlasový projev uchopit, posílit, používat, ovládat a pracovat s ním . 
II. Praktická část: Hlas jako výrazový prostředek se vyvíjí pravidelným fonačním, 
dechovým, artikulačním a  rezonančním tréninkem . Posluchači se tedy naučí 
mnoho konkrétních cvičení, která jim pomohou vylepšit hlasový výkon . Cvičení 
probíhají v příjemné tvůrčí atmosféře na základě řízené rozpravy .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečná krátká řeč na vlastní téma
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Ing . Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
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77filozofická fAkultA

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018 

Název: Od dramatu k divadlu. Inspirován bořit:  
 Drama na druhý pohled – 1. ročník

Charakteristika programu: Cyklus přednášek se po několika letech, kdy bylo v cen-
tru pozornosti divadelní dílo, vrátí zpět k  dramatické předloze . Bude věnován 
textům a  jejich konkrétní předchozí dramatické inspiraci . Zaměřen ovšem bude 
k  takovým dramatickým „dvojicím“, v  nichž se nový text ke svému předchůdci 
chová v nějakém smyslu „buřičsky“ nebo „podvratně“, aniž by ji přitom opouštěl . 
Na první pohled tedy následování tradice či prostá inspirace, na druhý skry-
tá subverze . Osnova přednášek: 1 . Ión a  řecká tragédie . 2 . Moderní báchorka 
(Proměna  pohádkové hry od Klicpery  ke Kvapilovi) . 3 . Faust  u  J . W . Goetha 
a  u  V .  Havla: Komparace Goethovy tragédie s  Pokoušením, sledování tematic-
kých, syžetových i žánrových posunů . 4 . Postkoloniální shakespearovské adaptace: 
Othello naruby . 5 . Caesar u  Shakespeara a  Caesar u  V+W / W+H . 6 . Topolův 
Konec masopustu a  (budovatelské) vesnické drama . 7 . Jak Théseus do bordelu 
přišel (aneb francouzské neklasické drama) . 8 . Francouzská meditace o moderním 
umění (aneb Obraz jako dramatická učebnice) . 9 . Postdramatické shakespearovské 
variace: Hamlet a ti druzí . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce 
Certifikace:  osvědčení o absolvování

Garant programu:  Mgr . Alena Sarkissian, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra divadelní hry FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
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78 filozofická fAkultA

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Poklady českého a evropského  
 výtvarného umění – 2. ročník

Charakteristika programu: Soubor přednášek představuje základní oblasti evrop-
ského umění od počátků středověku do přelomu 19 ./20 .století . Ve vybraných, 
samostatně koncipovaných kapitolách věnovaných různým druhům umělecké 
činnosti, budou předními specialisty sledovány výrazné stylové roviny předsta-
vované na typických uměleckých dílech . Předmětem pozornosti budou otázky 
uměleckohistorické, metodologické a  estetické . Důraz bude kladen na obecné 
charakteristiky jednotlivých etap proměn evropského umění včetně postižení 
vazeb ke kulturní historii i našemu umění . Osnova přednášek: Raně křesťanské 
umění; Italské malířství středověku; Sochařství evropské gotiky; Italská renesance 
a manýrismus; Sochařství raného novověku; Barokní architektura v Itálii; Barokní 
architektura ve Velké Británii; Impresionismus; Evropské umění kolem r . 1900 . 
Určeno výhradně posluchačům 1. ročníku kurzu z akad. roku 2017/2018.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Ing . Petr Macek, Ph .D .

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   78 03.04.18   8:43



79filozofická fAkultA

Pracoviště garantující program: Ústav pro dějiny umění 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Praha a baltské národy

Charakteristika programu: Kurz nabídne málo známé pohledy na přítomnost 
baltských národů (starých Prusů, Litevců a Lotyšů) a jejich kultur v české histo-
rii, se zvláštním důrazem na místa, která jsou s nimi spojena v Praze . První část 
kurzu posluchače seznámí například s  nejstarším textem v  baltských jazycích 
(ve staré pruštině), který pravděpodobně vznikl v Praze, se vztahy českých zemí 
s Velkoknížectvím litevským a inspiracemi litevského národního hnutí obrozen-
ským životem Prahy 19 . století . Druhá část kurzu ukáže vliv české náboženské 
reformace (Jana Husa, Jana Amose Komenského) na lotyšskou kulturu, vědeckou 
a  kulturní spolupráci s  Lotyšskem, spojenou zejména s  Univerzitou Karlovou, 
české hnutí na podporu obnovy nezávislosti Pobaltí v letech 1990-1991 a dnešní 
vztahy mezi Prahou a Rigou . Osnova přednášek: Baltia pagana a české země od sv . 
Vojtěcha k Přemyslu Otakaru II .; Litva v Čechách za vlády Karla IV .; Velkoknížectví 
litevské a  Království české v  období renesance; František Skorina – zakladatel 
knihtisku v Litvě a královské zahrady Pražského hradu; České a litevské národní 
obrození . Baltistika v pracích českých badatelů 19 . století; Jan Hus a Jednota bratr-
ská v lotyšské kultuře; Letonistika na Univerzitě Karlově; Československo-lotyšská 
společnost v Praze v letech 1925–1939; Česko-lotyšské vztahy po roce 1989 .

Časový a obsahový plán programu: ano
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80 filozofická fAkultA

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Pavel Štoll, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav východoevropských studií FF UK 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Praktická cvičení z paleografie a historické  
 chronologie pro genealogy  
 a regionální historiky – pro začátečníky 

Charakteristika programu: Cílem semináře je osvojit si základní znalosti praktic-
kého čtení paleografických textů – jazykově českých, německých a latinských, na 
příkladu různých typů především 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) . Osnova přednášek: Praktické 
čtení paleografických textů, rozbor ukázek z oblasti osobních a regionálních dějin 
(spojeno s převodem dat na současný způsob datování) .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk
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81filozofická fAkultA

Podmínky absolvování programu:  praktický přepis paleontologické ukázky a pře-
vod datace na současný způsob datování

Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  doc . PhDr . Ivana Ebelová, CSc .
Pracoviště garantující program:  Katedra pomocných věd historických a archiv-

ního studia 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Praktická cvičení z paleografie a historické  
 chronologie pro genealogy  
 a regionální historiky VI. – pro pokročilé

Charakteristika programu: Cílem semináře je prohloubení dovedností praktického 
čtení paleograficky náročnějších raně novověkých a  novověkých textů (především 
jazykově německých, ale i českých a latinských) na příkladu jak pramenů úřední, tak 
i neúřední provenience . Součástí semináře bude základní analýza písemností . Určeno 
výhradně jako pokračující kurz pro absolventy předcházejících kurzů (I.−V.).

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu:  praktický přepis paleontologické ukázky a pře-
vod datace na současný způsob datování
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Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  doc . PhDr . Ivana Ebelová, CSc .
Pracoviště garantující program:  Katedra pomocných věd historických a archiv-

ního studia FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Psychologie pomáhá poznávat lidi

Charakteristika programu: Program má za cíl seznámit seniory s metodami pozná-
vání lidí, které má k dispozici psychologie i s možnostmi jejich využívání v běžném 
životě. Osnova přednášek: Pozorování; Rozhovor; Dotazník; Anamnestické meto-
dy; Charakteristiky testů osobností i testů inteligence; Informace o projektivních 
technikách .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Psychologie pro život – 1. ročník

Charakteristika programu: Psychologie je výjimečně zajímavý vědní obor s nesmír-
ně širokým záběrem . Hlavním předmětem jeho zájmu je člověk a tak, jak se mění 
člověk v  ontogenetickém vývoji a  jak se mění svět kolem něj, tak jsou vysílány 
neustále nové podněty pro staronové pohledy na chování, prožívání a  jednání 
každého z  nás, přibývají nová témata ke zkoumání, objevují se nové metody 
a postupy psychologické intervence k jednotlivci i skupině . Cílem kurzu je nabíd-
nout v ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohledu a poukázat na 
souvislosti vybraných fenoménů pro život v seniorském věku . Osnova přednášek: 
1 . Psychologie je vědou o člověku… 2 . Evoluční a biologické kořeny lidské psychiky . 
3 . Jak psychologie pomáhá poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika . 
4 . Komunikace v mezilidských vztazích . 5 . Řečový vývoj dítěte v bilingvní rodině . 
6 . Psychopatologie všedního dne . 7 . Závažné životní události . 8. Otázky psycholo-
gie zdraví seniorského věk . 9 . Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích?

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu:  50 % účast na přednáškách + závěrečný písem-
ný test

Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Václav Mertin
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Pracoviště garantující program: Katedra psychologie FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Psychologie pro život – 2. ročník

Charakteristika programu: Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky 
z moderní psychologie a jejich aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků 
běžného dne v  životě člověka . Přednášky podporují rozšíření psychologického 
pohledu na svět, přispívají k  porozumění fungování člověka v  něm a  poskytují 
poznatky ke zvládání nároků každého dne v oblasti rodinných, přátelských i obec-
ně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve vybraných oblastech společenské 
praxe a  svého místa v  současném světě . Osnova přednášek: Psychologie štěstí 
v seniorském věku; Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl; Lež v mezilidských 
vztazích; Psychologie spotřebního chování; Co to jsou a kde se berou psychosoma-
tické obtíže?; Prarodiče a vnoučata; Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích 
seniorů; Lidská sexualita; Svědkové a oběti trestných činů . Kurz je určen poslu-
chačům 1. ročníku z akad. roku 2017/2018.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu:  50 % účast na přednáškách + závěrečný písem-
ný test

Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:  PhDr . Václav Mertin
Pracoviště garantující program: Katedra psychologie FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Psychopati mezi námi

Charakteristika programu: Cílem seminářů je informovat seniory o existenci psy-
chopatů, jak se před nimi chránit, jak si dávat pozor na ty, kdo nás zasypávají lichot-
kami a snaží se v nás vzbudit soucit . Osnova přednášek: Vymezení pojmu; Profil 
psychopata – jeho životní styl; Disharmonický vývoj osobnosti; Typy psychopatů; 
Jak poznáme psychopata; Můj milý je psychopat?!; Jednání psychopata v každoden-
ním životě; Jak přežít s psychopatem; Je možné se před nimi chránit?

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
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Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Rodinné podnikání v českých zemích

Charakteristika programu: Cyklus přednášek má za cíl představit posluchačům 
historické aspekty rodinného podnikání v českých zemích . Časově bude zahrnovat 
období od první poloviny 19 . století do roku 1945, kdy zanikly veškeré podnikatel-
ské aktivity německy mluvícího obyvatelstva, respektive do roku 1948/49, kdy byly 
zlikvidovány všechny řemeslné, obchodní a průmyslové živnosti a koncesi českého 
a  slovenského obyvatelstva . Kromě teoreticko-historiografického úvodu budou 
v devíti lekcích představeny biogramy českých, německých a židovských rodinných 
podnikatelských dynastií, které zanechaly nesmazatelnou stopu v průmyslu, země-
dělství a bankovnictví (například Ringhofferové, Lannové, Lederové, Petschkové, 
Kleinové či Zikmundové) . V kurzu se představí především interní pracovníci ÚČD 
a ÚHSD FF UK, přizváni ke spolupráci byli i někteří další kolegové, kteří se této pro-
blematice speciálně věnují . Osnova přednášek: 1 . Family business history – nová 
disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin? 2 . Z vrchnostenského úřed-
níka agrárním podnikatelem . „Zemědělský buditel: František Horský (1801–1877) . 
3 . Lesklá derniéra fenoménu soukromobankéřských firem . Peněžní dům Petchek 
v  Praze . 4 . Bratří Zikmundové aneb Když olej, tak Mogul . 5 . Podnikání rodiny 
Ringhofferů – vagony a automobily I . 6 . Podnikání rodiny Ringhofferů – vagony 
a  automobily II . 7 . Podnikání a  sběratelství rodiny Lannů  – plavba, voroplavba, 
výstavba železnic . 8 . Ledererové a vzestup lihovarnictví . 9 . Moravská podnikatelská 
rodina Kleinů v období průmyslové revoluce .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk
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Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  doc . PhDr . Jana Čechurová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav českých dějin FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Řečové aspekty lidské komunikace

Charakteristika programu: Řeč představuje hlavní způsob mezilidské komunika-
ce a  především je fascinujícím nástrojem, pomocí něhož sdělujeme své názory, 
ovlivňujeme názory druhých a  ty vlastní v  průběhu komunikačního procesu 
aktualizujeme . Řečí také vyjadřujeme nejrůznější afektivní stavy či vlastní sociální 
identitu . To všechno nám umožňuje velmi dynamický řečový mechanismus na 
jedné straně a efektivní způsob vnímání řeči na straně druhé . Program představuje 
několik oblastí moderních řečových věd . Začíná základními pohledy na lidskou 
řeč – její tvorbu, akustické vlastnosti a vnímání . Samostatná přednáška je věnová-
na prozodickým vlastnostem řeči, mezi něž patří prominence, melodie či rytmus, 
a  jejich roli v  každodenní komunikaci . Druhá polovina programu se zaměřuje 
na vybrané interdisciplinární aspekty řečových věd . Tématem jedné z přednášek 
budou specifika řeči v médiích především v češtině a role mediálních mluvčích ve 
společnosti, další představí řečové technologie jako syntézu řeči z textu či automa-
tické rozpoznávání řeči . Program bude zakončen přednáškami, které pojednávají 
o psychofonetických a forenzně fonetických tématech a v nichž bude představen 
i současný výzkum členů Fonetického ústavu .
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Osnova přednášek: 1 . Tvorba řeči a  její možnosti . 2 . Akustické vlastnosti řeči . 
3 . Lidský sluch a  jeho možnosti . 4 . Prozodie a  její komunikační význam . 5 . Řeč 
v médiích . 6 . Metody zkoumání řeči . 7 . Možnosti řečových technologií . 8 . Možnosti 
identifikace mluvčího z řeči . 9 . Vnímání osobnosti mluvčího . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  doc . Mgr . Radek Skarnitzl, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Fonetický ústav FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Střední Evropa od paleolitu  
 do doby bronzové

Charakteristika programu: Zkušenosti z minulých let svědčí o trvalém zájmu veřej-
nosti o vývoj společnosti od nejstarších období . Náš kurz opět nabízí cyklus před-
nášek zaměřených obecně na problematiku archeologie jako oboru a na vybrané 
problémy staršího pravěku od starší doby kamenné po dobu bronzovou ve střední 
Evropě . Osnova přednášek: Pravěká archeologie jak a proč; Lovci a sběrači starší 
doby kamenné; Kde a jak se zrodilo zemědělství; Počátky specializace – těžba a dis-
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tribuce kamenných surovin; Experiment v archeologii – věda nebo hra?; Kolo, vůz, 
orba, měď – končí doba kamenná; Ötzi – muž z ledovce; Život v době bronzové; 
Lidé v pohybu – kontakty pravěkých civilizací .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  doc . PhDr . Miroslav Popelka, CSc .
Pracoviště garantující program: Ústav pro archeologii FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Trénink kognitivních procesů (také paměti)

Charakteristika programu: Seminář je určen nejen posluchačům U3V, kteří se zají-
mají o psychologii, ale také těm, kteří chtějí zlepšovat své osobnostní vlastnosti . Jde 
o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce 
na jednotlivých tématech . V průběhu seminářů se budou cvičit jednotlivé poznávací 
funkce, které podmiňují kvalitní paměť . Zaměříme se na různé druhy paměti − slovní 
i číselnou, sluchovou i zrakovou apod . Cvičí se také pohotovost a tvořivost . Osnova 
přednášek: Rozvoj představivosti; Zpřesnění percepce; Číselná paměť; Mechanická 
paměť; Logická paměť; Sluchová paměť; Zraková paměť; Koncentrace; Pohotovost . 
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Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Velké okamžiky antických dějin – 1. ročník

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus se soustředí na momenty, které sehrály 
důležitou, často rozhodující, roli v dějinách řecké a římské civilizace . Jedná se nejen 
o války a o bitevní střety, ale i o události jiného rázu, jaké představuje např . odsouzení 
Sókratovo, založení Alexandrie či ukřižování Krista . Tyto události znamenají přelom 
nejen pro antické dějiny, ale mnohdy i pro dějiny světové, a přirozeně jsou prvořadého 
významu také pro evropskou kulturu jako celek . Časová škála zahrne dobu archa-
ickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy i konfrontaci s přicházejícím 
křesťanstvím . Posluchači se seznámí také s  rozdílným hodnocením těchto událostí 
v průběhu staletí . Osnova přednášek: 1 . Jak se Solón nestal tyranem a další osudy 
athénské obce . 2 . Velká řecká kolonizace aneb jak Řekové poznávali svět . 3 . Osová 
doba lidstva a vznik filosofie u Řeků . 4 . Bitva u Salamíny – záchrana řecké civilizace . 
5 . Soud nad Sókratem a  obrana Sókratova . 6 . Ovládnutí perské říše Alexandrem 

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   90 03.04.18   8:43



91filozofická fAkultA

Velikým . 7 . Založení Alexandrie a co z toho vzešlo . 8 . Smrt Lukrécie aneb kde se vzala 
římská republika . 9 . Secese plebejů: když ještě platilo, že v jednotě je síla .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Sylva Fisherová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav řeckých a latinských studií FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Vítejte v první republice! – 1. ročník

Charakteristika programu: Při příležitosti stého jubilea vzniku první Československé 
republiky se Ústav českých dějin rozhodl realizovat dvousemestrální kurz, který by 
přiblížil tento mezník a tuto fascinující epochu v širším kontextu . K tématu se rozho-
dl přistoupit interdisciplinárně, proto se objevují přednášky i z politologie, právních 
dějin, ale také např . dějin filmu . V programu kurzu tedy najdeme přednášky, které 
se budou vztahovat ke genezi daného fenoménu, přednášky o legionářích i reflexi 
republikánské ideje, většina kurzu bude patřit samotné první republice, a to z mnoha 
zorných úhlů – sledována bude její politická kultura, územní členění a specifika jed-

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   91 03.04.18   8:43



92 filozofická fAkultA

notlivých oblastí, festivity, metropole, národnostní složení i ekonomické souvislosti . 
Závěr kurzu bude patřit ohlasům první republiky v období bezprostředně následují-
cím – londýnský exil některých jejích představitelů, i pozdějším – období socialismu, 
kurz bude završen analýzou pojetí tohoto období v učebnicích dějepisu . Vedle peda-
gogů z Ústavu českých dějin FF UK se na výuce budou podílet i odborníci z jiných 
pracovišť FF UK (politologie), z jiných fakult UK (právnická) a z Akademie věd ČR 
(Historický ústav a Masarykův ústav Osnova přednášek: 1 . Česká otázka za první 
světové války . 2 . Život v různých světech – Češi a Slováci před vznikem ČSR . 3 . To byli 
českoslovenští legionáři . Velké okamžiky i každodennost československých legionářů 
1914−1920 . 4 . Republikanismus v české diskusi a československé praxi . 5 . Kontinuita 
nebo diskontinuita? Jak dlouho u nás platily rakouské předpisy . 6 . Politický systém 
a politická kultura . 7 . Ve stínu Mariánského sloupu . 8 . Podkarpatská Rus . 9 . Oslavy 
československé státnosti 1918−1938 .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu:  závěrečný písemný test ve 2 . ročníku v  akad . 
roce 2019/2020

Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Jana Čechurová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav českých dějin FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018
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Název: Vítejte v první republice! – 2. ročník

Charakteristika programu: Při příležitosti stého jubilea vzniku první Československé 
republiky se Ústav českých dějin rozhodl realizovat dvousemestrální kurz, který by 
přiblížil tento mezník a  tuto fascinující epochu v  širším kontextu . K  tématu se 
rozhodl přistoupit interdisciplinárně, proto se objevují přednášky i z politologie, 
právních dějin, ale také např . dějin filmu . V programu kurzu tedy najdeme před-
nášky, které se budou vztahovat ke genezi daného fenoménu, přednášky o  legi-
onářích i  reflexi republikánské ideje, většina kurzu bude patřit samotné první 
republice, a  to z  mnoha zorných úhlů – sledována bude její politická kultura, 
územní členění a specifika jednotlivých oblastí, festivity, metropole, národnostní 
složení i ekonomické souvislosti . Závěr kurzu bude patřit ohlasům první republiky 
v období bezprostředně následujícím – londýnský exil některých jejích představi-
telů, i pozdějším – období socialismu, kurz bude završen analýzou pojetí tohoto 
období v učebnicích dějepisu . Vedle pedagogů z Ústavu českých dějin FF UK se na 
výuce budou podílet i odborníci z jiných pracovišť FF UK (politologie), z jiných 
fakult UK (právnická) a z Akademie věd ČR (Historický ústav a Masarykův ústav) . 
Určeno posluchačům 1. ročníku kurzu z akad. roku 2017/2018. Osnova před-
nášek: 1 . Spolupráce i neporozumění, Češi a Slováci 1918-1938 . 2 . Praha – srdce 
republiky, vznik moderní metropole . 3 . Od národního státu ke státu národností? 
Menšinová problematika v  ČSR 1918–1938 . 4 . Ekonomická krize a  její domá-
cí a  globální souvislosti . 5 . Československá armáda a  brannost mezi světovými 
válkami . 6 . Stát a  kinematografie za první republiky . 7 . Reflexe první republiky 
v londýnském exilu . 8 . První republika – démonizovaná a idealizovaná . 9 . Obrazy 
první republiky v učebnicích dějepis .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test ve 2 . ročníku 
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Jana Čechurová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav českých dějin FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
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Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018 

Název: Výchova a vzdělávání prožitkem

Charakteristika programu: Má škola plnit pouze anebo především vzdělávací funkci? 
Nebo má také žáky formovat jako osobnosti? Může škola takříkajíc jen předávat 
informace, nebo by měla usilovat i o hluboké zážitky prostupující a formující dět-
skou zkušenost? A víme vůbec, jak s dětskou zkušeností pracovat? Jak zařídit, aby ve 
vzdělávání nešlo jen o předávání informací, ale též o prožívání něčeho významného? 
To jsou některé otázky, na něž se pokusí hledat odpovědi pracovníci Katedry peda-
gogiky FF UK v kurzu Výchova a vzdělávání prožitkem . Je zřejmé, že běží o jedno 
z nejvýznamnějších témat soudobé pedagogické teorie i výchovně-vzdělávací praxe . 
V diskusích o efektivní podobě školního vzdělávání a o žádoucí podobě formativního 
působení se znovu a znovu vrací otázka role a významu osobní zkušenosti a prožívá-
ní dítěte . V době, kdy vrcholí informační exploze a kdy škola hledá svou adekvátní 
podobu pro 21 . století, hnutí tzv . zážitkové pedagogiky připomíná edukační význam 
prožitků a zkušenostního učení . V kurzu proběhnou přednášky jak teoretické, tak 
do praxe orientované . Pokusíme se osvětlit myšlenky klasiků progresivních pedago-
gických proudů a tím i ideové pozadí zážitkové pedagogiky . Dotkneme se současné 
situace v edukaci, která se odehrává v atmosféře vyhledávání nejrůznějších zážitků 
a v honbě za stupňováním jejich intenzity . Přednášky zaměřené do praxe předvedou 
různé způsoby aplikace zážitkové pedagogiky v oblasti práce s dětmi s poruchami 
učení, ve speciální pedagogice, v poradenství a v pěstování sebereflexe dětí na poli 
multikulturní výchovy a sociální pedagogiky . Doufáme, že tím přispějeme k zjasnění 
některých problémů soudobého školství .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
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Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Martin Strouhal, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra pedagogiky FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Významné události světových dějin –  
 1. ročník

Charakteristika programu Přednáškový cyklus je zaměřen na přelomové události 
světových dějin, které výrazně ovlivnily běh doby, od temného středověku přes 
novověké období do současnosti . Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých 
i moderních dějin z politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu . Přednášky 
jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané momenty světových dějin, které měly 
větší či menší dopad na historický vývoj až do dnešní doby . Osnova přednášek: 
955: Český stát ve víru válek s  Maďary; 968: První středoevropská biskupství; 
1059: Nový začátek papežských voleb; 1246: Bitva na Litavě a vymření babenber-
ské dynastie; 1273: Volba Rudolfa Habsburského římským králem; 1498: Vasco 
da Gama a  portugalské doplutí do Indie; 1881: Zabili cara Alexandra II .; 1931: 
Mukdenský incident; 1950: Stalinský plán přeměny přírody .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk
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Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Jaroslav Valkoun, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav světových dějin 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Zábava, finance i zdraví na síti  
 aneb senior a internet  
 v digitálním věku I. a II.

Charakteristika program: Kurz je určen pro ty, kteří necítí ostych z  počítače . 
Používají email, čtou internetové zprávy a  mají chuť se dozvědět o  možnostech 
dalších služeb, ale i zákulisí, internetu . Přednášky jsou vždy doplněny praktickým 
cvičením, v rámci kterých bude možné s lektorem vyzkoušet probranou látku . Kurz 
není vhodný pro ty, kteří nikdy nepřišli do kontaktu s počítačem či naopak patří 
mezi velmi pokročilé uživatele internetových služeb .
Osnova přednášek:
Zimní semestr: Bezpečně a užitečně na síti 
• Úvod do kurzu . Digitální kompetence jako prostředek překonání digitální propasti
• Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit – 

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

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

čením

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

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

z prostředí domova – cvičení
• e-Zdraví – výzvy a rizika – přednáška
• e-Zdraví – výzvy a rizika – cvičení

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Radka Římanová, Ph .D .
Pracoviště garantující program:  Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní a letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Za bohy antického světa

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus představí posluchačům antický svět 
z kombinovaného pohledu antických památek a duchovních představ tehdejších 
lidí, a  to nejen v  kulturních okruzích starých Řeků a  Římanů, ale také dalších 
národů žijících v dosahu antického Středomoří . Tyto archaické společnosti provo-
zovaly řadu svých kultů ve svatyních i svých domácnostech včetně různých specifik 
a především odlišností vzhledem k našemu pojetí náboženství . Přiblížíme si tedy 
nejen jména božstev a jejich podobu a atributy, ale dotkneme se i řady dochova-
ných mýtů o nich a navštívíme místa jejich kultu a seznámíme se s předměty, které 
s kultovními aktivitami souvisely . 
Osnova přednášek: 1 . Jak (pokud možno) správně chápat kulty antického světa . 
2 .  Božstva antických Řeků a  jejich kulty I . 3 . Božstva antických Řeků a  jejich 
kulty II . 4 . Etruskové a jejich svět plný bohů . 5 . Cultus deorum starých Římanů I . 
6 . Cultus deorum starých Římanů II . 7 . Thrákové a  jejich představy o  bozích . 
8 . Bohové pouště Nabatejců . 9 . Božstva Keltů, Germánů a dalších .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  Ing . Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr
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Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název: Zajímavosti v psychologii pro pokročilé –  
 5. ročník

Charakteristika programu: Seminář je určen výhradně absolventům semináře 
„Psychologické zajímavosti pro pokročilé“ 1. – 4. ročník . Cílem programu 
je seznámit seniory s  novými trendy v  psychologii, či méně známými tématy . 
Osnova přednášek: Konflikty a způsoby jejich řešení; Smysl života – logoterapie; 
Psycholingvistika; Kritické myšlení; Dyslexie v dospělosti; Stockholmský syndrom; 
Sociopatie; CAN-syndrom .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení

Garant programu:  PhDr . Eva Drlíková, CSc .
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   99 03.04.18   8:43



100 filozofická fAkultA

Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název:  Země a lidé II.: Střední Evropa v dějinách – 
1. ročník

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus je zaměřen na významné události 
spojené s  dějinami zemí Střední Evropy od raného středověku, přes novově-
ké období až do 20 . století . Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých 
i  moderních dějin z  politického, ekonomického, geopolitického, sociálního 
a  kulturního úhlu pohledu . Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané 
významné události z dějin zemí, které se historicky a geograficky řadí ke Střední 
Evropě . Osnova přednášek: 1 . Kam zmizela Velká Morava? 2 . Ekonomické 
vztahy u vzniku středoevropského státu . 3 . Otonská střední Evropa v 10 . Století . 
4 . Vzestup a pád štaufského rodu . 5 . Literární kultura na panovnických a šlech-
tických dvorech: Příklad německých, rakouských a českých zemí . 6 . Habsbursko-
lucemburské vztahy ve 14 . století . 7 . Konec německé monarchie 8 . Maďarsko – 
tak trochu „jiná“ středoevropská země . 9 . Budování Střední Evropy – Průplav 
Dunaj-Odra-Labe 1901–2001 .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: závěrečný písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Jaroslav Valkoun, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2 roky / 2 semestry
   2 . ročník v akad . roce 2019/2020

Výše úplaty:  600 Kč / semestr
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101filozofická fAkultA

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Název:  Země bez víry? Kapitoly z náboženských 
dějin českých zemí od přijetí křesťanství  
do pobělohorské rekatolizace

Charakteristika programu Jednosemestrální kurz představuje základní trendy cír-
kevního vývoje českých zemí v době předmoderní, tj . od přijetí a prohloubení křes-
ťanství a vytváření církevní organizace přes různé podoby středověkých církevních 
institucí a zbožnosti, husitské hnutí a jeho důsledky, vývoj společnosti více vyznání 
v době předbělohorské a její zánik v souvislosti s Bílou horou a exilem . Přednášející 
se budou věnovat dále každodennosti středověké farnosti, všednímu životu svět-
ských duchovních i řeholníků a řeholnic . Na jednu stranu se pokusí o objektivní, 
tj . konfesně nepodmíněný pohled na složité duchovní dějiny českého prostoru, na 
druhou stranu ukáží, že pro pochopení života našich předků je nezbytné přijmout 
i duchovní rozměr jejich existence a že křesťanství – v katolické či protestantské 
podobě – určovalo naše dějiny nejméně do poloviny 20 . století . Přednášky dopro-
vodí powerpointové prezentace či práce s  autentickými prameny k  vybraným 
problémům . Osnova přednášek: 1 . Christianizace a  počátky křesťanské církve 
v českých zemích . 2 . Mikrosvět středověké farnosti a cesty k jeho poznání . 3 . Vztah 
církve a  státu . 4 . Země dvojího lidu (utrakvistická církev v  Čechách) . 5 . Život 
duchovních ve středověku . 6 . Konfesní situace v  předbělohorské době  – církve, 
sekty, konflikty . 7 . Tridentský koncil, obnovení pražského arcibiskupství a diecézní 
správa českých zemí raného novověku 8 . Kláštery v českých zemích ve středověku 
a raném novověku . Všední život v klášteře . 9 . Pobělohorská rekatolizace a pobě-
lohorský exil .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  ukončené SŠ vzdělání s maturitou a seniorský 
věk

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:  bez osvědčení
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102 filozofická fAkultA

Garant programu:  doc . PhDr . Jana Čechurová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav českých dějin FF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání FF UK

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1

Výše úplaty:  600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám . 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání FF UK
Kontaktní osoba:  Anna Novotná
E-mail:  anna .novotna@ff .cuni .cz
Telefon:  221 619 811
Termín podání přihlášky: od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018
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PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Název: Geografie a demografie

Charakteristika programu: 1 . Globální problémy a  globalizace, ekonomické 
modely . 2 . Problémy urbanizace u  nás a  ve světě . 3 . Některé otázky hladu ve 
světě . 4 . Problémy migrace . 5 . Voda – základ života I . 6 . Voda – základ života II . 
7 . Současný stav populačního vývoje světa . 8 . Populační vývoj ČR . 9 . Demografická 
situace v Evropě . 10 . Demografické prognózy a proces demografického stárnutí . 
11 . Demografické problémy vybraných světových populací . 12 . Globalizace světa 
a její pozitiva a negativa .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . Zdeněk Pavlík, DrSc .
Pracoviště garantující program: Sekce geografie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra demografie a geodemografie
   Katedra fyzické geografie a geoekologie
Místo konání:  Albertov 6, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  26 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018
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104 PřírodoVědecká fAkultA

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-
ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Chemie – zajímavá a užitečná věda

Charakteristika programu: 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 zajíma-
vé a  užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a  jejich praktickou aplikaci 
(atmosféra jako přírodní laboratoř, aerosoly a  jejich vlastnosti, složení a  vlast-
nosti litosféry, nové způsoby analýzy přírodních látek, vyráběných materiálů 
a  životního prostředí, polymery a  jejich použití v  medicíně a  farmakologii ve 
formě protéz a implantátů i jako složky léčiv, potraviny a jejich chemické složení 
a význam, mikrovlny v akci aj .) Jednotlivá témata o celkovém rozsahu tři hodiny 
tvoří obvykle přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastní-
ky kurzu . Součástí kurzu jsou také ukázky zajímavých a  jednoduchých pokusů 
s  běžně dostupnými látkami, které si mohou účastníci kurzu sami vyzkoušet, 
a odborná exkurze na vybrané pracoviště .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: ústní zkouška
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Simona Hybelbauerová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra učitelství a didaktiky chemie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra učitelství a didaktiky chemie
Místo konání:  Albertov 3, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek

Výše úplaty:  500 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018 
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Knihovna v době internetu

Charakteristika programu: 1 . Úvodní hodina, 2 . Vyhledávání na internetu, 
3 . Knihovna online, 4 . Elektronické knihy I, 5 . Elektronické knihy II, 6 . Tablety I, 
7 . Tablety II, 8 . Audioknihy, 9 . Časopisy, noviny a  jejich archivy, 10 . Wikipedie, 
11 . Internetové zdroje . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Eva Tesaříková Březinová
Pracoviště garantující program: Oddělení podpory vědy
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení podpory vědy
Místo konání:  Viničná 7, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  22 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  300 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
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Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název:	 Lázně,	minerální	a léčivé	vody

Charakteristika programu: Definice a vlastnosti minerálních a léčivých vod, sou-
vislost výskytu těchto vod s běžnými povrchovými a podzemními vodami . Pestrost 
výskytu minerálních 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. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Josef Datel, Ph .D .
Pracoviště garantující program:  Ústav hydrogeologie, inž . geologie a užité geo-

fyziky
Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Ústav hydrogeologie, inž . geologie a užité geo-

fyziky
Místo konání:   Albertov 6, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka program (v semestrech): 2
Rozsah:  28 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  500 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Mineralogie

Charakteristika programu: Planeta Země jako úžasný stroj: Vznik sluneční sousta-
vy a Země . Co nám říkají meteority? Hlavní geologické procesy v zemském nitru 
a na zemském povrchu . Úvod do obecné mineralogie: Čím se zabývá mineralogie? 
Co je minerál? Co je krystal a amorfní látka? Jak krystaly vznikají a rostou? Tvar 
a vnitřní uspořádání krystalů, jejich chemické složení a fyzikální vlastnosti . Krátce 
o metodách studia minerálů . Úvodní mineralogická literatura . Povídání o nejrozší-
řenějších a technicky důležitých minerálech, jejich vlastnostech, výskytu v přírodě 
a použití (rudní a nerudní suroviny), s ukázkami minerálů .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Dobroslav Matějka, CSc .
Pracoviště garantující program:  Ústav geochemie, mineralogie a  nerostných 

zdrojů
Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Ústav geochemie, mineralogie a  nerostných 

zdrojů
Místo konání:  Albertov 6, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 (v hodinách celkem)
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Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Mořská fauna Středomoří

Charakteristika programu: Seznámení s nejběžnějšími a nejzajímavějšími zástup-
ci 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 
obecně a Středozemnímu moři, následuje série přednášek představujících jednot-
livé skupiny: 1 . houby, žebernatky; 2 . žahavci; 3 . malé kmeny (pásnice, ploštěnky, 
rypohlavci); 4 . korýši; 5 . měkkýši; 6 . mnohoštětinatci, mechovky; 7 . ostnokožci; 
8 . a 9 . pláštěnci, paryby, ryby . 
Výuka probíhá společně se studenty řádného studia .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . RNDr . Lucie Juřičková, Ph .D .
   prof . RNDr . Adam Petrusek, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra ekologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra ekologie
Místo konání:  Viničná 7, Praha 2
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  24 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  100 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Mykologie

Charakteristika programu: Mykologie v celé šíři . Makro- i mikroskopické houby . 
Co to vlastně houby jsou a kam je zařazujeme? Jak a kde rostou? Jak se rozmno-
žují? 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 .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Karel Prášil, prom . biol ., CSc .
Pracoviště garantující program: Katedra botaniky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra botaniky
Místo konání:  Benátská 2, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
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Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  24 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  300 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Paleontologie

Charakteristika programu: 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  zejmé-
na populárně paleontologická literatura) . Jak si naplánovat paleontologickou 
vycházku, co si vzít s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické průvodce, 
jak se vyznat v geologické mapě . Stručná historie světové i české paleontologie 
a paleontologických výzkumů . Vývoj života na Zemi od jeho vzniku až po sou-
časnost (zajímavé a  důležité momenty, základní informace o  evoluci) . Stručná 
informace o jednotlivých skupinách rostlin a živočichů, které se nacházejí jako 
zkameněliny (s  důrazem na ty, co už dnes nežijí) . Stručná geologie a  paleon-
tologie 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 .

Časový a obsahový plán programu: ano
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Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: ústní zkouška
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Jaroslav Marek, CSc .
Pracoviště garantující program: Ústav geologie a paleontologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav geologie a paleontologie
Místo konání:  Albertov 6, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  24 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Parazitologie

Charakteristika programu: Paraziti jsou všudypřítomnou a  důležitou součástí 
života na planetě Zemi . Během kurzu se seznámíte s nejvýznamnějšími para-
zity člověka a zvířat, s jejich životními cykly, rozšířením, principy diagnostiky 
a  léčby . V rámci jednotlivých lekcí dáme dostatečný prostor i  tématům, která 
se pravidelně opakují v  dotazech z  řad veřejnosti . Úvod kurzu bude věnován 
fenoménu parazitismu a  parazitologii jako vědnímu oboru . Následovat bude 
šest lekcí věnovaných vybraným parazitům z  řad jednobuněčných parazitů 
(„prvoků“), parazitických červů (helmintů) a parazitických členovců (roztočů 
a  hmyzu) . Zaměříme se na parazity tělního povrchu a  trávicího traktu i  na 
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parazity krevní a  tkáňové . Věnovat se budeme i  parazitům našich domácích 
mazlíčků a  tomu, jaké riziko představují pro člověka . V  jedné z  přednášek 
se také dozvíte, jaké parazity si můžete přivézt jako nechtěný suvenýr z  vaší 
dovolené . Nezapomeneme ani na zhodnocení metod a prostředků alternativní 
medicíny v  porovnání s  principy odborné diagnostiky a  léčby parazitárních 
nákaz . Závěrečnou lekci pak věnujeme zajímavým a méně známým parazitům 
a způsobům parazitismu .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: ústní zkouška
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Iva Kolářová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra parazitologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra parazitologie
Místo konání:  Viničná 7, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  22 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  300 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-
ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky
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Název: Svět buňky

Charakteristika programu: Kurz je primárně určen pro seniory se svými vnoučaty/
pravnoučaty ve věku 8–14 let! Kurz je vstupem do fascinujícího světa buněk, jejich 
organel, vzájemných 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 jednot-
livých buněčných organel ve vtahu k  patologickým stavům . Součástí kursu bude 
praktická část věnovaná mikroskopování typických buněk, příprava preparátů, fluo-
rescenční 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 buněk 6 . Rakovina – sobecké nesmrtelné buňky 7 . Metody zkou-
mání buněk 8 . Praktické cvičení z buněčné biologie 9 . Histologie – věda o buňkách 
v těle 10 . In vivo veritas – filmy ze života buněk .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk, u dětí věk 8–14 let
Podmínky absolvování programu: ústní zkouška
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . RNDr . Jan Černý, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra buněčné biologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra buněčné biologie
Místo konání:  Viničná 7, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  20 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  300 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
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Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-
ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Svět hornin

Charakteristika programu: Petrologie – věda o  horninách . Co jsou horniny, jak 
se v  nich vyznat a  jak je poznat . Kde se berou? Koloběh hornin . Magmatický 
proces . Vznik magmatu . Magmatické horniny? Tvary těles, stavba, složení, sys-
tém . 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 .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: ústní zkouška
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
 
Garant programu:  RNDr . Dobroslav Matějka, CSc .
Pracoviště garantující program:  Ústav geochemie, mineralogie a  nerostných 

zdrojů
Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Ústav geochemie, mineralogie a  nerostných 

zdrojů
Místo konání:  Albertov 6, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
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E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018
Termíny přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Svět rostlin

Charakteristika programu: Základní struktury vyšších rostlin (stavba a funkce rost-
linné 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? 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: ústní zkouška
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Olga Votrubová, CSc .
Pracoviště garantující program: Katedra experimentální biologie rostlin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra experimentální biologie rostlin
Místo konání:  Viničná 5, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  40 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Světové hornické dědictví Krušných hor

Charakteristika programu: Zájmový kurz se zaměřuje na ložiskovou geologii 
Krušných hor a historii těžby a zpracování nerostných surovin od středověku do 
současnosti v  kontextu navrhovaného zápisu Hornického regionu Krušnohoří 
na Seznam světového dědictví UNESCO . V  rámci kurzu se posluchači seznámí 
s vývojem technik a technologií těžby a zpracování nerostných surovin od 12 . do 
20 . století s důrazem na těžbu rud stříbra, cínu, železa, kobaltu a uranu, s admi-
nistrativními, ekonomickými, sociálními a kulturními aspekty rozvoje hornictví 
v české a saské části Krušných hor a zejména s mimořádným světovým přínosem 
Krušných hor pro vývoj báňských technologií, báňské legislativy, mincovnictví, 
věd o  Zemi či hornického školství . Součástí kurzu je i  přehled nejdůležitějších 
montánních lokalit a památek hornického dědictví v celých Krušných horách .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . Václav Kachlík
Pracoviště garantující program: Sekce geologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav geologie a paleontologie
Místo konání:  Albertov 6, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  24 (v hodinách celkem)
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Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 6. 2018 do 15. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky

Název: Vodní ekosystémy

Charakteristika programu: Přehled jednotlivých typů vodních ekosystémů na pev-
nině 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: 
otevřené moře; hlubinné ekosystémy; skalnaté, písečné a  bahnité pobřeží; pro-
duktivní pobřežní ekosystémy – korálové útesy, chaluhové lesy, mořské louky, 
mangrovy . Exkurze: 1 . stojatá voda, 2 . tekoucí voda . Výuka probíhá společně se 
studenty řádného studia . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Martin Černý, Ph .D ., 
   prof . RNDr . Adam Petrusek, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra ekologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra ekologie
Místo konání:  Viničná 7, Praha 2
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  24 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  100 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:  Bc. Veronika Tesaříková
E-mail:  veronika .tesarikova@natur .cuni .cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky: od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese 
https://is .cuni .cz/studium/prijimacky
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MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

FYZIKA

Název: Fyzika pro nefyziky

Charakteristika programu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou 
s  některými partiemi fyziky . Během dvou semestrů absolvují např . přednášky 
z  částicové a  kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie 
relativity a další . Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá 
fyzikální pracoviště, např . tokamak Compas 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 FJFI ČVUT . 

Kapacita:  není omezena
Časový plán programu, dny výuky:  pondělí 1x týdně, od 14:00 do 15:30, bližší 

informace, zejména místnost konání, budou 
upřesněné v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . RNDr . Jan Obdržálek, CSc .
Pracoviště garantující program: Ústav teoretické fyziky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav teoretické fyziky
Místo konání:   budova MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 –

Troja

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   členové Alumni Matfyz uhradí poplatek ve výši 

200 Kč
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Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz 

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

Název: Fyzika v životě člověka

Charakteristika programu: V  rámci programu se posluchači populární formou 
seznámí s tím, jak se fyzika projevuje v různých oblastech života člověka, od vzniku 
života až po moderní biokompatibilní materiály . Během dvou semestrů to budou 
přednášky na téma: Vesmír jako kolébka života, od prvních biomolekul k člověku, 
proč drží molekuly pohromadě, spektroskopie a  detekce molekul, rtg metody, 
modely struktur molekul, optika vidění, optická mikroskopie, fyzika fotografie, 
Ramanovská spektroskopie, akustická mikroskopie, tomografie, proudění tekutin, 
slyšení, ucho, akustika, člověk a  rovnováha, mechanika pohybu, materiály pro 
implantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika che-
mických reakcí, energetická bilance organismu, apod . 

Kapacita:  není omezena
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Časový plán programu, dny výuky:  úterý 1x týdně, od 14 .00, bližší informace, 
zejména místnost konání, budou upřesněné 
v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . RNDr . Pavel Svoboda, CSc .
Pracoviště garantující program: Katedra fyziky kondenzovaných látek
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra fyziky kondenzovaných látek
Místo konání:  v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč 

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem „Písemný záznam a  školící texty 
o  PO a  BP pro účastníky (CŽV)“, který je 
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k dispozici na studijním oddělením a nebo na 
webových stránkách: https://www .mff .cuni .cz/
studium/formulare/ pod celoživotním vzdělá-
váním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

Název: Meteorologie a současná společnost

Charakteristika programu: Kurz poskytne přehled o hlavních soudobých úkolech 
meteorologie a jejích přínosech pro život společnosti . V úvodní části budou poslu-
chači seznámeni se základními charakteristikami zemské atmosféry a s hlavními 
v ní probíhajícími procesy . Následující část bude věnována problematice současné 
předpovědi počasí se zahrnutím informací o využití družicových, radiolokačních 
a  dalších moderních technických prostředků k  získávání meteorologických dat, 
pozornost bude věnována i  zdrojům předpovědí a  jejich kvalitě na internetu 
a  v  mobilních aplikacích . Dále budou posluchači seznámeni s  aktuálními úkoly 
meteorologie v tematické oblasti ochrany čistoty ovzduší a s jejími dalšími envi-
ronmentálními aplikacemi . Půjde mj . o aplikovanou klimatologii, interakce mezi 
lidskou činností a atmosférou, popř . komplexním klimatickým systémem . Budou 
též zahrnuty přínosy meteorologie pro významné oblasti národního hospodářství 
(zemědělství, doprava, energetika apod .), odpovídající pozornost bude věnována 
nebezpečným meteorologickým jevům z hlediska kooperací meteorologů se slož-
kami tzv . krizového managementu . 

Kapacita:  není omezena
Časový plán programu, dny výuky:  čtvrtek 1x za 14 dní, od 14 .00 do 15 .30, bližší 

informace, zejména místnost konání, budou 
upřesněné v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
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Garant programu.  prof . RNDr . Jan Bednář, CSc .
Pracoviště garantující program: Katedra fyziky atmosféry
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra fyziky atmosféry
Místo konání:  MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč .

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 
2 (kde je možno provést i  platbu v  hotovos-
ti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem „Písemný záznam a  školící texty 
o  PO a  BP pro účastníky (CŽV)“, který je 
k dispozici na studijním oddělením a nebo na 
webových stránkách: https://www .mff .cuni .cz/
studium/formulare/ pod celoživotním vzdělá-
váním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .
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Název: Vesmír na internetu IV –  
 nové dalekohledy a astrobiologie

Charakteristika programu: Výzkum vesmíru prožívá v  současnosti zlatý věk . 
Gravitační vlny, před více než 100 lety předpovězené Albertem Einsteinem, byly 
poprvé zachyceny současně dvěma interferometrickými detektory LIGO dne 14 . 9 . 
2015 . Vlny přišly ze vzdálenosti 1,3 miliardy světelných let, jejich zdrojem bylo 
splynutí dvou černých děr o hmotnostech asi 30 Sluncí . Za tento objev byla udělena 
Nobelova cena 2017 . Dne 18 . 8 . 2017 ve 13:21 světového času oba detektory LIGO 
v  USA a  evropský detektor Virgo zaregistrovaly gravitační vlny ze vzdálenosti 
130  milionů světelných let, které vznikly splynutím dvou neutronových hvězd . 
Ve stejný okamžik a ze stejného směru zaznamenala družice Fermi záblesk záření 
gama, odpovídající teoretickým modelům srážky neutronových hvězd . Novým 
objevům, novým pozemským i  kosmickým detektorům a  dalekohledům bude 
věnován zimní semestr . Astrobiologie, studium vzniku života, prebiotické orga-
nické molekuly v kometách a na některých tělesech sluneční soustavy, exoplanety 
a hledání mimozemského života budou náplní letního semestru . 

Kapacita:  není omezena
Časový plán programu, dny výuky:  středa 1x týdně, od 14 .00 do 15 .30, bližší infor-

mace, zejména místnost konání, budou upřes-
něné v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . RNDr . Martin Šolc, CSc .
Pracoviště garantující program: Astronomický ústav UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Astronomický ústav UK
Místo konání:   v budově MFF UK V Holešovičkách 2, Praha 8 - 

Troja

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 výukových dvouhodin
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Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč .

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3/2027, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

INFORMATIKA

Název: Pokročilejší práce na počítači – 
 Word + Excel

Charakteristika programu: Od účastníků kurzu se očekává, že ovládají základní 
ovládání počítače (psaní na klávesnici, práce s myší, ukládání/otevírání soubo-
rů) . Zimní semestr je věnován programu Word . Účastníci se seznámí se základ-
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ním psaním ve  Wordu – změna typu písma (fontu), formátování dokumentu 
(zarovnání textu), dále seznamy, třídění seznamů, tabulky, vkládání obrázků, 
jednoduchých tvarů, hypertextových odkazů, speciálních znaků atd . či nasta-
vení automatických oprav . Letní semestr je zaměřen na práci v programu Excel 
(taktéž 90 min 7x za semestr) . Nejprve se účastníci seznámí s prostředím Excelu 
(sešity/listy/buňky) . Dále bude pozornost věnována jednoduchým výpočtům, 
odkazům na buňky a odkazy mezi listy, třídění buněk, vkládání funkcí do buněk 
a vytváření grafů . 

Kapacita:  15 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:  středa 1x za 14 dní, od 14 .00 do 15 .30, bližší 

informace, zejména místnost konání, budou 
upřesněni v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Ing . Jaroslav Richter
Pracoviště garantující program: Matematický ústav UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Matematický ústav UK
Místo konání:  MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč .

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
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Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-
ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

Název: Práce na počítači – úprava fotografií

Charakteristika programu: Obsah kurzu Práce na počítači – úprava fotografií je 
rozložen do dvou semestrů . Zimní semestr se soustředí na programy Malování 
a IrfanView  . Nejprve se účastníci kurzu seznámí s programem Malování a někte-
rými operacemi v něm jako výběr částí obrázků, výběr s průhledným pozadím či 
kopírování a vkládání částí obrázků . Práce s programem IrfanView bude zaměřena 
na prohlížení fotografií, zmenšování, otáčení, převod do černobílé, hromadné 
zmenšování, hromadné přejmenování . Letní semestr již bude patřit programu 
Gimp, který je určen na komplexnější úpravu fotografií . Účastníci si tak například 
vyzkouší retuše fotografií a tvorbu animovaných . 

Kapacita:  15 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:  středa, bližší informace, zejména místnost 

konání, budou upřesněné v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk
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Podmínky účasti na programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Ing . Jaroslav Richter
Pracoviště garantující program: Matematický ústav UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Matematický ústav UK
Místo konání:  Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč .

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem „Písemný záznam a  školící texty 
o  PO a  BP pro účastníky (CŽV)“, který je 
k dispozici na studijním oddělením a nebo na 
webových stránkách: https://www .mff .cuni .cz/
studium/formulare/ pod celoživotním vzdělá-
váním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
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(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

Název: Základy práce na počítači – začátečníci

Charakteristika programu: Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli 
mnoho možností s  počítačem pracovat . V  zimním semestru se budou probírat 
základy práce na počítači, tedy ovládání počítače a práce se systémem Windows . 
V letním semestru se účastníci seznámí s webovým prohlížečem a různými služ-
bami dostupnými na síti Internet . 

Kapacita:  15 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:  středa 1x za 14 dní, od 14 .00 do 15 .30, bližší 

informace, zejména místnost konání, budou 
upřesněné v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Michal Bejček, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Matematický ústav UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Matematický ústav UK
Místo konání:   v budově MFF UK Sokolovská 83, Praha 8 – 

Karlín

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč .

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

MATEMATIKA

Název:  Finanční matematika

Charakteristika programu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a  mate-
matickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech . Základem je úrokový 
počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz . Princip stanovení počáteční 
a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produk-
tů, jakými jsou spoření a úvěry . Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení 
investičních příležitostí a  oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s  pev-
nou úrokovou sazbou . V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů 
životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce 
s demografickými předpoklady . 
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Kapacita:  24 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:   středa 1x za 14 dní, od 14 .00 hodin do 15 .30, 

bližší informace, zejména místnost konání, 
budou upřesněné v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Lucie Mazurová, Ph .D .
Pracoviště garantující program:  Katedra pravděpodobnosti a matematické sta-

tistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění:  Katedra pravděpodobnosti a matematické sta-

tistiky
Místo konání:   budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8  – 

Karlín

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin 

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   členové Alumni Matfyz uhradí poplatek 200 Kč 

za kurz

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 12. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
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o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

Název: Geometrie v architektuře a malířství

Charakteristika programu: Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela 
ruku v  ruce s  architekturou . Východiskem bude kružnice, čtverec a  trojúhel-
ník – základní prvky stavebních struktur . Budeme sledovat zrod poznatků 
„školní geometrie“ a  její využití v  architektuře, základní rysy řecké a  římské 
architektury, stavby spojené s  vodohospodářstvím a  typické slohy středověké 
Evropy . Porovnáme renesanční a  barokní stavby . Na závěr stručně připome-
neme různé směry moderní architektury . Toto vše budeme sledovat z hlediska 
geometrie a jejího rozvoje, i když si občas připomeneme i historické zajímavosti 
příslušných epoch . Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a  zájem 
o architekturu . 

Kapacita:  24 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:  středa, 1x za 14 dní, od 14 .00 do 15 .30, bližší 

informace, zejména místnost konání, budou 
upřesněni v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk .

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Petra Surynková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra didaktiky matematiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra didaktiky matematiky
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Místo konání:   v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – 
Karlín

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .
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Název: Matematické střepy a střípky

Charakteristika programu: Kurz bude pestrou směsicí zajímavých matematických 
témat z matematiky, historie matematiky a historie vyučování matematice, která 
bude obohacena biografickými informacemi hlavních aktérů a různými historic-
kými souvislostmi .
Uvedena budou mimo jiné následující témata: matematika všedního dne (ISBN, 
čarový kód, bankovní účty), zajímavé úlohy cestující historií (ptačí úlohy, převoz-
nické úlohy, úlohy o závěti, úlohy o společné práci, úlohy o sázkách apod .), dvě 
úlohy z Bulharska 19 . století (jak podvádět při volbách čestně, cesta ze Staré Zagory 
do Plovdivu), problémy z teorie čísel (prvočísla, dokonalá čísla, Mersennova prvo-
čísla, Fermatova prvočísla, honba za velkými prvočísly), důkazy beze slov (pokud 
bude řečník ochraptělý) . Životní osudy a  dílo několika českých matematických 
buditelů (S .  Vydra, J . V . Sedláček, J . F . Smetana, F . J . Studnička) . Vznik a  vývoj 
Jednoty českých matematiků a fyziků . 

Kapacita:  35 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:  středa 1x za 14 dní, od 14 .00, bližší informace, 

zejména místnost konání, budou upřesněné 
v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . RNDr . Martina Bečvářová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra didaktiky matematiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra didaktiky matematiky
Místo konání:   MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8  – 

Karlín

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin
Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč . 
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Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

Název:  Matematika ve starém Egyptě 
a Mezopotámii

Charakteristika programu: V  zimním semestru Starý Egypt . Hieroglyfické, hie-
ratické písmo a  démotické písmo, písaři, školy a  knihovny, papyrus . Egyptské 
matematické texty . Zápis čísel, desítková nepoziční soustava . Aritmetické operace, 
komplikované počítání se zlomky . Počátky algebry . Výpočty obsahů a  objemů, 
sklony roviny, vyměřování . Praktické úlohy, úlohy o chlebu a pivech .
V letním semestru Starověká Mezopotámie . Klínové písmo, písaři, školy a knihov-
ny, hliněné tabulky . Matematické texty . Zápis čísel, šedesátková nedůsledně poziční 
soustava a  desítková nepoziční soustava . Aritmetické operace . Počátky algeb-
ry, úlohy vedoucí na lineární, kvadratické a  kubické rovnice a  jejich soustavy . 
Pythagorova věta . Výpočty obsahů a  objemů . Počátky theoretické geometrie . 
Praktické úlohy, finanční aritmetika . 

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   135 03.04.18   8:43



136 MAteMAticko-fyzikální fAkultA

Kapacita:  35 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:  středa 1x za 14 dní, od 14 .00, bližší informace, 

zejména místnost konání, budou upřesněné 
v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . RNDr . Jindřich Bečvář, CSc . 
Pracoviště garantující program: Katedra didaktiky matematiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra didaktiky matematiky
Místo konání:   MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8  – 

Karlín

Otevírán v akad. roce:  2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč.

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
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o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .

Název: Zajímavá matematika

Charakteristika programu: Obsahem kurzu jsou zajímavosti, které se váží k vybra-
ným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matematiky 
vyšší . U  každého tématu jsou nejprve stručně připomenuty základní poznatky, 
následují různé historické zajímavosti, souvislosti a aplikace . Témata: odmocniny, 
logaritmy, axiomatizace matematiky, číselné obory, řešitelnost rovnic vyššího stup-
ně, planimetrie, obsahy a  objemy, základy diferenciálního a  integrálního počtu, 
řady, efektivní způsoby výpočtu π . 

Kapacita:  30 posluchačů
Časový a obsahový plán programu:  čtvrtek 1x týdně, od 14 .00 do 15 .30, bližší 

informace, zejména místnost konání, budou 
upřesněné v září

Podmínky přijímání zájemců:  seniorský věk, popř . osoby starší 55 let; výjim-
ka – uchazeči v plném invalidním důchodu, ti 
se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Zdeněk Halas, DiS ., Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra didaktiky matematiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra didaktiky matematiky
Místo konání:   v budově MFF UK Sokolovská 83, Praha 8 – 

Karlín
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 výukových dvouhodin

Výše úplaty:  500 Kč / program
Upřesnění:   Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 

200 Kč .

Adresa pro doručení přihlášky: Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  Lucie Šimůnková
E-mail:  lucie .simunkova@mff .cuni .cz
Telefon:  951 551 259
Termín podání přihlášky: od 5. 2. 2018 do 29. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osob-

ně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 
(kde je možno provést i  platbu v  hotovosti) 
a  nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné 
a  podepsané mailem na: simunkov@dekanat .
mff .cuni .cz

    V  akademickém roce 2018/2019 budou při-
hlášky přijímány pouze s příslušným dokladem 
o zaplacení a vyplněným a podepsaným formu-
lářem „Písemný záznam a  školící texty o  PO 
a BP pro účastníky (CŽV)“, který je k dispozici 
na studijním oddělením a  nebo na webových 
stránkách: https://www .mff .cuni .cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním .

    Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze 
v  případě, že veškeré požadované doklady 
(přihláška + doklad o  zaplacení + písemný 
záznam a školící texty) budou řádně vyplněny 
a dodány současně a v termínu pro zápis .
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Název: Aktivní a zdravý život ve vyšším věku

Charakteristika program: Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti 
rozvoje osobnosti a problematiky stárnutí jedince se zaměřením zejména na psy-
chické aktivity v průběhu stárnutí, na emoční nerovnováhu (emoční rovnováhu, 
hledání smysluplnosti života), příčiny, které ji vyvolávají a  stavy, které z  tohoto 
působení vyplývají, jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů, technik 
a  doporučení za účelem harmonického a  klidného prožívání plnohodnotného 
života . Součástí kurzu bude jedna exkurze na závěr kurzu .
Účastníci kurzu budou dále aktivizováni ve smyslu podnětů pro úpravu stylu života 
ve vyšším věku a udržování sociálních vazeb .

Časový a obsahový plnán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, věk 55+
Podmínky absolvování programu:  60% účast pro obdržení osvědčení o absolvo-

vání
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Jaroslav Veteška, MBA, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu:  1 (v semestrech celkem)
Rozsah:  22 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: 1x za 14 dní

Výše úplaty:  500 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky:  Pedagogická fakulta UK, M . Rettigové 4, 
116 39, Praha 1

Kontaktní osoba:  PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.
E-mail:  jarmila .salivarova@pedf .cuni .cz
Telefon:  201 900 343
Termín podání přihlášky:  do 10. 9. 2018
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Podrobnosti k přijímání do programu:  Poplatek za program uhraďte převodem na účet 
PedF UK: KB, a .s ., Praha 1, č . účtu 85236011 
kód banky:0100, variabilní symbol: 671518, do 
zprávy pro příjemce napište jméno účastníka .

Název: Antické živly nejen očima přírodních věd

Charakteristika program: Antické živly – voda, vzduch, oheň a půda – jako inspi-
race pro různé oblasti života společnosti . Souvislosti filozofické, přírodovědné, 
technologické, umělecké i  vzdělávací . Tematické okruhy: 1 . Úvod do studia . 
Představení tématu a jeho širokých souvislostí . Zásady pro práci v přírodovědné 
laboratoři, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy . Představení a diskuse o mož-
nostech souvisejících exkurzí včetně dohody na jejich realizaci . Literatura a další 
zdroje pro studium . Požadavky k závěrečnému kolokviu . 2 . Antické živly ve filo-
zofickém diskurzu . Od monistů k Aristotelovi a hledání podstaty světa . 3 . Antické 
živly a  přírodovědné poznávání . 4 . Voda – od antického živlu ke každodenní 
spotřebě a trvale udržitelnému životu . 5 . Vzduch – od antického živlu k „čisté bub-
lině“ života . 6 . Oheň – od antického živlu k „dobrému sluhovi ale zlému pánovi“ . 
7 . Půda – od antického živlu k „rodné hroudě“ . 8 . Antické živly a umění . 9 . Antické 
živly ve vzdělávání . 10 . Závěrečné kolokvium s přírodovědným „živlením“ z růz-
ných pohledů.

Časový a obsahový plná programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Martin Bílek, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústav chemie a didaktiky chemie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav chemie a didaktiky chemie
Místo konání:  Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu:  2 (v semestrech celkem)
Rozsah:  80 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  500 Kč / semestr
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Adresa pro doručení přihlášky:  Pedagogická fakulta UK, M . Rettigové 4, 
116 39, Praha 1

Kontaktní osoba:  PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.
E-mail:  jarmila .salivarova@pedf .cuni .cz
Telefon:  201 900 342
Termín podání přihlášky:  do 30. 6. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Poplatek za program uhraďte převodem na účet 

PedF UK: KB, a .s ., Praha 1, č . účtu 85236011 
kód banky:0100, variabilní symbol: 6-716-18, 
do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka .

Název: Česká filozofie v evropském kontextu

Charakteristika programu: Filosofické směry 20 . století: pozitivismus, fenomeno-
logie, postmoderna . Ontologie, gnozeologie a etika současné doby, postavení vědy 
a filosofie v dnešní době . Specifický cíl: filosofie výchovy, péče o duši jako smysl 
života, filosofie těla a  tělesnosti, zdraví a  nemoci, života a  smrti, problém celku 
v myšlení a poznávání .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: maturita se nevyžaduje
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Anna Hogenová, CSc.
Pracoviště garantující program: Katedra občanské výchovy a filosofie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra občanské výchovy a filosofie
Místo konání:  Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  30 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek, 1x za 14 dní

Výše úplaty:  100 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky:  UK Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, 
116 39 Praha 1
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Kontaktní osoba:  PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.
E-mail:  jarmila .salivarova@pedf .cuni .cz
Telefon:  221 900 343
Termín podání přihlášky: do 10. 9. 2018

Název: Péče o kulturní dědictví  
 v kontextu vzdělávání

Charakteristika programu: Jaká je skutečná hodnota kulturního dědictví? A  za 
jakou cenu jsme ochotni ho chránit? Jak souvisí ochrana kulturního dědictví s naší 
identitou? A proč některá místa, stavby či artefakty hýčkáme a na jiné zapomíná-
me? To jsou jen některé z otázek, kterými se budou zabývat přednášky na téma: 
vymezení pojmu kulturní dědictví; změny (ve) vlastnictví kulturního dědictví od 
středověku po dnešek; ztráty a nálezy paměti (hodnota, dědictví, identita, paměť); 
tvář země – krajina domova; ochrana archeologického dědictví; paměťové instituce 
(muzea, galerie, archivy); ochrana architektonického dědictví a památková péče; 
výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců:  kurz je otevřen zájemcům Univerzity třetího 
věku i všem ostatním zájemcům

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Hana Havlůjová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra dějin a didaktiky dějepisu 
Místo konání:  PedF UK Praha

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, září
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  60 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky:  UK Pedagogická fakulta M . Rettigové 4, 116 39 
Praha 1
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Kontaktní osoba:  PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.
E-mail:  jarmila .salivarova@pedf .cuni .cz
Telefon:  201 900 343
Termín podání přihlášky:  do 10. 9. 2018

Název: Praktický hudební místopis  
 České republiky V.

Charakteristika programu: Kurz seznamuje s  hudební historií Čech a  Moravy 
v  souvislostech s  místy spojenými se životem a  dílem významných hudebních 
osobností, institucí a událostí . Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a spo-
lečenských vztahů . Kurz probíhá ve 2 formách: a) formou exkurzní praxe, kdy se 
poznávání výše uvedených jevů odehrává na místech vztahujících se k hudebním 
reáliím, b) formou přednáškovou, prezentující a  systematizující nezbytné histo-
rické a  hudebně teoretické souvislosti, seznamující s  vybranými hudebními díly 
a postihující vůdčí stylové a sémantické rysy vybraných skladeb zacílené na pocho-
pení hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického 
pro dané osobnosti a stylové období .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců:  základní přehled o evropském kulturním vývo-
ji, přehled o české obecné a hudební historii

Podmínky absolvování programu: prezentace projektu
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PaedDr . Michal Nedělka, Dr .
Pracoviště garantující program: Katedra hudební výchovy
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra hudební výchovy
Místo konání:  M . Rettigové 4, 116 39 Praha 1, velký sál, terén

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, září
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  98 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek – sobota

Výše úplaty:  500 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky: M . Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:  prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
E-mail:  michal .nedelka@pedf .cuni .cz
Telefon:  725 243 892
Termín podání přihlášky: do 30. 6. 2018

Název: Pražská německá literatura  
 v 19. a 20. století

Charakteristika programu: Program bude složen ze dvou třetin z přednáškové výuky 
a  z  jedné třetiny z  výuky v  exteriérech . Proběhne 20 setkání v  tomto rozvržení: 
– 8 přednášek (6 s analýzou textu) – 24 hodin – prof . PhDr . Milan Tvrdík, CSc . 
– 7 přednášek (5 s analýzou textu) – 21 hodin – doc . PhDr . Viera Glosíková, CSc . 
– 5 tematických procházek (výuky v  exteriéru) – Mgr . Eva Markvartová, Ph .D . 
Součástí programu je 11 hodin analýzy vybraných reprezentativních literárních 
textů . Program bude zakončen závěrečnou prací (max . 10 stran) a kolokviem .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: –
Podmínky absolvování programu:  obhajoba závěrečné práce, závěrečná písemná 

práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Milan Tvrdík, CSc.
Pracoviště garantující program: Katedra germanistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra germanistiky
Místo konání:  dosud neurčeno

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  60 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 9 .00 do 11 .15

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky:  Pedagogická fakulta, M . Rettigové 4, 116 39 
Praha 1
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Kontaktní osoba:  PhDr. Jarmila Salivarová
E-mail:  jarmila .salivarova@pedf .cuni .cz
Telefon:  221 900 343
Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Poplatek za program uhraďte převodem 

na účet PedF UK: KB, a .s ., Praha 1, č . účtu 
85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol: 
671618, do zprávy pro příjemce napište jméno 
účastníka .
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FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Název: Český dokumentární film –  
 historie, osobnosti, témata, přístupy 

Charakteristika programu: Kurs nabízí základní vhled nejen do historie českého 
dokumentárního filmu, ale v 7 tematických řezech představí dokument jako tvůrčí 
disciplínu, která je schopna reflektovat realitu z mnoha úhlů . Tematickými okruhy 
jsou 1 . Genius loci – od popisu k vyjádření (Jan Kříženecký, Hanzelka + Zikmund, 
Věra Chytilová, Jan Špáta), 2 . Výjimečné okamžiky – být u velkých dějin (Karel 
Vachek, Václav Táborský, Pavel Koutecký), 3 . Výjimečné okamžiky – od rodinného 
alba k výpovědi (Jan Šikl, Jan Špáta, Zdeněk Bričkovský), 4 . Zobrazení člověka – 
sonda nebo pomník? (Pavel Koutecký, Evald Schorm, Drahomíra Vihanová, Helena 
Třeštíková), 5 . Práce a činnosti – dřina nebo poezie? (Jiří Lehovec, Karel Plicka, Jan 
Calábek, Martin Slivka), 6 . Společnost a její problémy – může film i pomoci? (Kurt 
Goldberger, Vít Olmer, Fero Fenič, Olga Sommerová, Filip Remunda a Jan Klusák), 
7 . Filmaři – kdo jsou ti za kamerou? Přednášky jsou doplněny ukázkami z české 
tvorby v  průběhu celé její existence a  umožní znovu zažít setkání s  politickými 
i  kulturními osobnostmi 60 . let, cítit znovu onu rozjitřenou atmosféru té doby, 
zamýšlet se nad možnostmi filmového uchopení tématu Prahy, vidět slovenské 
lidové kroje nebo být svědky toho, co se dělo, když byli Margaret Thatcherová, 
Helmuth Kohl, Michail Gorbačov a  George Bush v  Praze dekorováni státním 
vyznamenáním? Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historic-
kých a teoretických publikací o českém dokumentu M . Štoll .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . MgA . Martin Štoll, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
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Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Den uskutečňování výuky: pátek od 9 .30 do 11 .00 

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Český dokumentární film II –  
 Reflexe a diagnóza společnosti 

Charakteristika programu: Kurs je druhým nahlédnutím do fenoménu českého 
dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a  zároveň představením 
vybraných autorských osobností, které vytvářeli/vytvářejí tzv . českou dokumen-
tární školu . Ze široké tematické škály se tento navazující kurs soustřeďuje pouze 
na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimního prožívání reality, ale také 
vzdoru vůči systému či životního stylu . Kurs je postaven na ukázkách ze základ-
ních děl, a  to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich 
kontextuálních propojování . (Kurs lze absolvovat i samostatně, bez návaznosti na 
předchozí) . Plán přednášek s ukázkami filmů obsahuje: 1 . Podoby intimity (Špáta, 
Schorm, Fairaizl, Sommerová, Procházková, Hníková, Kudrna), 2 . Mizející světy 
(Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová), 3 . Život s han-
dicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška), 4 . Politické paralely 
(Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák, Jablonská), 
5 . Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, 
Pinkavová), 6 . Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč), 
7 . Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová) . Lektorem 
kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací 
o českém dokumentu M . Štoll .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:  prof . MgA . Martin Štoll, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Den uskutečňování výuky: pátek od 11 .00 do 12 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Český hraný film v letech 1938–1945 

Charakteristika programu: Kurz se zaměří na český hraný film v období let 1938–
1945 . Tematika protektorátní české kinematografie je v posledních letech v mé -
diích dost frekventovaná (publikování memoárových knih, otázka poválečného 
projednávání protektorátní činnosti, seriál České televize Bohéma) . Úvodní před-
nášky se zaměří na období pomnichovské druhé republiky, kdy i oblasti kinemato-
grafie se týkala vlna vypjatého nacionalismu a antisemitismu . Větší část přednášek 
bude věnována hranému protektorátnímu českému filmu . Posluchači se seznámí 
se změnami majetkové struktury a s organizačním zázemím českého filmu (před-
nášející zde bude vycházet z  archivních výzkumů) . Na příkladech výrazných 
osobností (režiséři, herci, producenti) bude možné dokumentovat situaci filmařů 
v období protektorátu . V rámci přednášek budou prezentovány informace o  fil-
mech natáčených v  době protektorátu (okolnosti jejich vzniku, dobové přijetí, 
umělecké kvality) . Výuka bude doplňována ukázkami z českých filmů . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
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Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Petr Bednařík, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 14 .00 do 15 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Etika ve filmu

Charakteristika programu: Cílem kurzu je prostřednictvím děl světové i české kine-
matografie představit vybrané filmy, které studentům nabídnou možnost konfron-
tace základních mravních principů, které provázejí člověka na jeho životní cestě . 
Filmy obvykle poukazují na etickou, filosofickou nebo náboženskou problemati-
ku . Student bude mít možnost seznámit se se základními etickými formulacemi 
a pojmy . Psaná reflexe a společná diskuze účastníků kurzu prohloubí jejich vnímá-
ní jednotlivých témat, a tak se stanou způsobilými aktéry debat a případného dobře 
připraveného formulování názorů k celospolečenským tématům a událostem .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . ThMgr . Mgr . Karol Lovaš, Ph .D .
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Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:   Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, 

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 110 01

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 14 .00 do 15 .30

Výše úplaty:  300 Kč / program 

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Filmový seminář

Charakteristika programu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast 
kinematografie, filmové kritiky a recenze . Výuka probíhá formou filmových pro-
jekcí s úvodními přednáškami .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Michal Šobr, CSc .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  RUK Modrá posluchárna

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
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Rozsah:  60 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý 17 .30 nebo 20 .00

Výše úplaty:  300 Kč / kurz 
Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Francie blízká i vzdálená I.:  
 Bretaň a Gaskoňsko

Charakteristika programu: Dějiny různých francouzských regionů jsou nesporně 
poutavým příběhem spojování a konfliktů různých zájmů v jednotný celek, jehož 
současná podoba zaznamenává výraznou proměnu . Posilování regionálních zájmů 
již dospělo do stádia, že dvě století od Francouzské revoluce kladoucí důraz na 
unitarismus se francouzští politici přiklonili k přijetí decentralizovaného modelu 
vládnutí . Jedná se o ústavní přiznání skutečnosti, že Francie není a přes veškeré 
snahy nikdy nebyla vnitřně zcela jednotná . 
Cílem kurzu bude přiblížit zájemcům dva významné regiony – Bretaň a Gaskoňsko, 
jejich dějiny i současnost a seznámit se nejen s významnými událostmi, které při-
spěly k  uchování regionálních odlišností, ale i  ty, které měly posílit vnitrostátní 
jednotu . Průvodci po této cestě Francií budou nejen významné osobnosti poli-
tického života, ale i  malíři, literáti či vědci, jejichž regionální působení zůstává 
mnohdy skryto .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Blanka Říchová, CSc .
Pracoviště garantující program: Katedra politologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
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Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 10 .00 do 11 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Francie blízká i vzdálená II.:  
 Provence a Okcitánie

Charakteristika programu: Kurz navazuje na kurz Francie blízká i  vzdálená I . 
a  provede zájemce o  Francii dějinami i  současností dvou historických oblastí 
jižní Francie, které tvoří v současnosti dva jihofrancouzské regiony, a to Provence 
a Okcitánie (tento nový region vznikl v rámci změn v regionální struktury Francie 
v  roce 2016) . I v  letním semestru se kurz zaměření nejen na důležité historické 
události, které jsou s danými regiony spjaty, byť jejich vliv byl teritoriálně mno-
hem širší (například příběh katarů) a osobnostem jako byl spisovatel a zakladatel 
okcitánského hnutí Frédéric Mistral či Jean-François Champollion, jemuž patří 
prvenství při rozluštění hieroglyfů .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Blanka Říchová, CSc .
Pracoviště garantující program: Katedra politologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
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Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 10 .00 do 11 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název:  Historie české sportovní žurnalistiky 
v rozhlase a televizi

Charakteristika programu: „Haló, haló, zde hřiště Slavie na Letné . U  mikrofonu 
redaktor Laufer .“ Hlásil se od mikrofonu legendární sportovní novinář, který byl 
průkopníkem sportovní rozhlasové žurnalistiky . Sportovní redaktoři Radiojournalu 
posluchačům zprostředkovávali sportovní zážitky již od roku 1924 . Právě sport byl 
v rozhlase často hybatelem programových i technických změn . Například sportov-
ní reportáže a živé přenosy byly zprvu velkou výzvou, nakonec však obrovským 
rozhlasovým úspěchem . Kurz přiblíží důležité události československé sportovní 
rozhlasové žurnalistiky 20 . století . Přednášky o televizní sportovní žurnalistice se 
zaměří na Československou (Českou) televizi, kde vznikla redakce sportu v roce 
1956 . Sportovní redaktoři a kameramani již od počátku svými dobrými nápady 
nahrazovali zastaralou techniku, a  tento neotřelý způsob práce byl počátkem 
prestižní československé/české přenosové školy, o které se mluvilo i v zahraničí . 
Přestože se všechno dělalo tzv . na koleni, televizní sportovní zpravodajství mohlo 
směle konkurovat nejkvalitnějším výstupům zahraničních televizí . Kurz pokryje 
vývoj sportovní televizní žurnalistiky včetně posledních změn spojených s nástu-
pem digitalizace a internetu . Hostem kurzu bude Otakar Černý, dlouholetý šéfre-
daktor Redakce sportu ČT .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:  Mgr . Marta Chladová
   Mgr . Veronika Macková
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa od 10 .30 do 12 .00

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Historie televizního vysílání  
 v českých zemích

Charakteristika programu: Příběh televizního vysílání se u  nás netýká pouze 
Československé televize, začíná již ve 20 . letech 20 . století, kdy jsme patřili mezi 
rozhlasové velmoci . Jaká byla cesta našich pionýrů a propagátorů televize a  jaké 
politické okolnosti ovlivňovaly zavádění televize? Co se vysílalo v prvních letech 
po roce 1953 a proč, jakou úlohu sehrála ČST v uvolněných 60 . letech? Proč je 
třeba považovat činy televizních pracovníků během okupace 1968 za hrdinské 
a co následovalo během normalizace, pod vedením Jana Zelenky? V čem spočívalo 
mistrovství Jaroslava Dietla a proč máme tak rádi seriály? Jak se televize vyrovnala 
s pádem socialismu a nástupem konkurenčních soukromých televizních stanic? Co 
to vlastně je veřejná služba a proč jí máme? Má ještě dnes televize nějakou sílu? 
Jaký obraz světa přináší? Tyto a jiné otázky zodpoví kurs pod vedením televizního 
dramaturga, ale i historika a teoretika televize M . Štolla .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
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Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . MgA . Martin Štoll, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 9 .30 do 11 .00

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název:  Jak to ti rozhlasoví a televizní moderátoři 
dělají?

Charakteristika programu: Teoretická část kurzu bude zaměřena na seznámení 
účastníků s hlavními zásadami interpretace zpravodajských a publicistických textů 
na rozhlasový mikrofon a  před televizní kamerou . Praktická část bude probíhat 
v  rozhlasovém a  televizním studiu katedry žurnalistiky IKSŽ . Věnována bude 
přednesu vlastních a cizích textů na mikrofon a před kamerou, krátkému zpravo-
dajskému vystoupení, besedě a improvizovanému rozhovoru . Zvláštní pozornost 
bude zaměřena na zvýšení úrovně kultury řeči . Součástí kurzu bude též exkurze na 
vybrané pracoviště Českého rozhlasu spojená s besedou s vedoucím pracovníkem 
o aktuální problematice současné rozhlasové tvorby .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
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Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Josef Maršík, CSc .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:   Rozhlasová a  televizní laboratoř, Praha 1, 

Celetná 20

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 12 .30 do 14 .00

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Kurz práce s PC – pokročilý

Charakteristika programu: Anotace a  osnova přednášek: 1 . Úvod a  opakování 
Word (úvodní slovo, rozdání loginů, opakování), 2 . Word (hlouběji formátování, 
styly, nástroje, tvorba tabulek, kreslení), 3 . Excel (základy + provázanost word 
excel), 4 . PowerPoint (základy), 5 . Internet, 6 . Internet + email + ICQ + Skype, 
7 . Opakování .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Bc . Dušan May
Pracoviště garantující program: neurčeno
Pracoviště zajišťující uskutečnění: neurčeno
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Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 12 .00 do 14 .00

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Kurz práce s PC základní

Charakteristika programu: 1 . Seznámení s počítačem (úvodní slovo, rozdání logi-
nů, 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 .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Bc . Dušan May
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: neurčeno
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 12 .00 do 14 .00

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   157 03.04.18   8:43



158 fAkultA sociálních Věd

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Kurz sebeobrany: manipulace v médiích

Charakteristika programu: Šmejdi . Skrytá reklama . Product Placement . Fake news . 
Manipulací v médiích se to jen hemží . Ne vše je ale manipulace . Jak manipulaci 
v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk 
stal její obětí? Na konkrétních příkladech z  tištěných i audiovizuálních médií se 
bude tento interaktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma 
ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně 
manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, 
a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Lucie Römer
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 13 .00 do 14 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
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Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Matematika a Mona Lisa –  
 aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?

Charakteristika programu: Motto: „Řekne-li ti někdo, že si neumí představit, že by 
to či ono mohlo být nějak jinak, není to proto, že by to tak nemohlo být, je to jen 
nedostatek představivosti .“ Karl Popper
Je domněnka, že moderní věda začíná v renesanci a že Leonardo da Vinci stál u její 
kolébky, viz Bülent Atalay: Matematika a Mona Lisa – Umění a věda Leonarda da 
Vinci, opravdu namístě? Od doby Leonarda da Vinci jsme ušli pořádný kus cesty 
a průvodci nám byli velikáni jako Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, 
Isaac Newton, ale také Bohuslav Balbín, Bernard Bolzáno a mnozí další . Na začátku 
budování moderní vědy byla idea nahradit dogma raciem (my Češi bychom řekli 
zdravým rozumem), ale možná se ukázalo, že to nestačí nebo naopak je to příliš 
ambiciózní nápad – možná jsme se měli vypravit nějakým „opačným směrem“ (jak 
kdysi napsal Josef Nesvadba: Výprava opačným směrem) . Toto povídání nebude 
vědecké, ale bude o vědě, tak jak ji (téměř jistě) neznáte . Bude o zázracích i pod-
vodech s čísly, bude o tom, co věda umí a jaké má limity, bude to o mýtech ve vědě 
(např . o tom, jak náš sen o objektivitě dostal trhliny, viz Ilya Prigogine: Only an 
Illusion: Jen iluze), o mýtech o vědě a vědcích a o mýtech obecně . Nebude to uče-
sané, ale spíše od všeho trochu . Vyprávět Vám to bude matematik-statistik, kterého 
20 let mezi společenskými vědci nesmírně obohatilo a chce se o to s Vámi podělit .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . RNDr . Jan Ámos Víšek, CSc .
Pracoviště garantující program: Institut ekonomických studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
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Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa dopoledne

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Média zblízka

Charakteristika programu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální pro-
blematiky, 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 mu -
zeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými 
osobnostmi, odborníky a pracovníky médií . Přesná náplň kurzu je vždy stanovena 
na základě zájmu účastníků po prvním setkání .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Radim Wolák
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 12 .30 do 14 .00
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Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Mobilní technologie I.

Charakteristika programu: Předmět přináší základní přehled aktuálních mobilních 
technologií . Podrobněji se věnuje základům práce s operačními systémy Android 
a  Windows (8 .1, 10) . Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti 
mobilních zařízení . OSNOVA PŘEDNÁŠEK: 1 . Úvod – základní pojmy, sezná-
mení s  vlastním mobilním telefonem; 2 . Základy nastavení mobilního zařízení; 
3 .  Obchod Play, Store – výběr a  instalace aplikace; 4 . Sociální sítě – Facebook, 
Twitter, Google+; 5 . Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel; 6 . Cloud (Google 
Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení; 7 . Závěr .
Další informační kanály:
• Webový portál: http://u3v .fsv .cuni .cz
• Webový portál: http://www .mobilmania .cz
Zvláštní podmínky a podrobnosti:
• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Patrik Gottfried
   David Mareš
Pracoviště garantující program: neurčeno
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
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Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 14 .00 do 16 .00

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Mobilní technologie II.

Charakteristika programu: Předmět přináší prohloubení znalostí mobilních techno-
logií . Detailněji se věnuje práci s operačními systémy Android a Windows (8 .1, 10) . 
Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení .
OSNOVA PŘEDNÁŠEK: 1 . Úvod – zopakování základních znalostí o mobilních 
zařízeních – hardware (včetně příslušenství) a software; 2 . Komunikace – Postupy 
pro propojení mobilního zařízení s PC, TV, quadroptérou, kamerou, meteostanicí 
a připojení k internetu; 3 . Aplikace I . – výběr nejlepších aplikací a možnosti zakou-
pení hudby, filmů, e-knih; 4 . Aplikace II . – výběr nejlepších aplikací a možnosti 
zakoupení hudby, filmů, e-knih; 5 . Sociální sítě – používáme denně Facebook, 
Google+, Twitter, Skype a  další; 6 . Zálohování a  bezpečnost – doporučení pro 
správné zálohování aneb fotografie z dovolené znovu nepořídíme; 7 . Závěr .
Informační kanály:
• Webový portál: http://u3v .fsv .cuni .cz
Zvláštní podmínky a podrobnosti:
• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení . Sociální sítě – Facebook, 

Twitter, Google+ . Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel . Cloud (Google 
Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Patrik Gottfried
   David Mareš
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Pracoviště garantující program: neurčeno
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 14 .00 do 16 .00

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Nejčtenější američtí spisovatelé  
 od roku 1945

Charakteristika programu: V  kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější 
postavy americké literatury první poloviny 20 . století . Autory takzvané „ztracené 
generace“, Ernesta Hemingwaye, Francise Scotta Fitzgeralda, a Johna Dos Passose . 
Samozřejmě nemůžeme pominout představitele amerického Jihu a pravděpodobně 
největšího amerického autora 20 . století Williama Faulknera . Seznámíme se také se 
sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou společnost z pera 
černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové . 

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Jiří Hanuš
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý od 10 .00 do 11 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Nejčtenější američtí spisovatelé  
 2. poloviny 20. století

Charakteristika programu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější posta-
vy americké prózy druhé poloviny 20 . století . Například významná jižanská povíd-
kářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační 
židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John 
Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, 
skvělá prozaistka Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving 
a Tom Robbins . U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě 
a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Jiří Hanuš
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
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Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý od 10 .00 do 11 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Oral history – pamětníci místo letopočtů

Charakteristika programu: Informace o světě kolem nás i naší historii bývají často 
zaměřeny na čísla, roky a nekonečné seznamy pojmů . Budí ale jen výuka tvrdých 
dat zájem se světem kolem sebe aktivně zabývat? Že existují i jiné modely výuky má 
ukázat kurz „Oral History – pamětníci místo letopočtů” . Orální historie je jednou 
ze základních možností, jak se něco dozvědět o dějinách i současnosti . Tato meto-
da historiků i novinářů je založena na volném hovoru pamětníků . Dějiny mohou 
ožít . Studenti si na základě konkrétních příkladů osvojí základy vedení rozhovoru 
s pamětníky . Dozví se, jak se na rozhovor co nejlépe připravit, jak ho strukturovat, 
s jakými formálními výzvami počítat a jak to udělat, aby výsledný rozhovor nedě-
lali, jen do šuplíku” . Sami si tuto metodu s pamětníkem také vyzkouší, a to jak ve 
skupině, tak na vlastní pěst . 

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Lucie Römer
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a  žurnalistiky 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
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Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 10 .00 do 11 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Populismus v současné Evropě

Charakteristika programu: Kurz se zabývá fenoménem současných populistických 
hnutí v  Evropě a  jejich volebním úspěchem . Rozebrány budou program a  réto-
rika jednotlivých 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 .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Martin Mejstřík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 11 .00 do 12 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr
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Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Proměny žurnalistiky  
 od dob vzniku internetu do současnosti

Charakteristika programu: 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  vývojem 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 desetiletí 20 . století, ale především v prvním desetiletí 21 . století 
výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet . Cílem kurzu 
bude posluchačům 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 .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Mgr . Bc . Jan Jirků
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pondělí od 14 .00 do 15 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr
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Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Přistěhovalci v  Evropě. Představují hrozbu?

Charakteristika programu: Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na 
evropský kontinent . 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 situ-
ace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí . Cílem 
kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti 
představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní 
efekty .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Martin Mejstřík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 11 .00 do 12 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
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E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Seminář výtvarného umění 

Charakteristika programu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální 
nabídky a  zájmu studentů) a  srovnání vlastního dojmu s  hodnocením recenzí, 
které budou k  těmto výstavám publikovány . Cílem kurzu je představit výtvarné 
umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a perio-
dik zaměřených na výtvarné umění, s  prostředím klasických výstavních prostor 
i ateliérů.

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Mgr . Hana Sládková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Katedra mediálních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: neurčeno
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  300 Kč / program 

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018
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Název: Tvůrčí dílny digitální fotografie I. 

Charakteristika programu: Cílem semináře je zvládnutí technických a základních 
tvůrčích postupů digitální fotografie . Posluchači si osvojí zacházení s digitálním 
fotoaparátem a  základní dovednosti pro práci v  softwaru určenému k  zpraco-
vání fotografií, např . Lightroom, Photoshop apod . Důraz bude kladen na pro-
dukci fotografií i na jejich rozbor . Mimo dobu výuky budou studenti plnit dílčí 
úkoly, na nichž si procvičí technické a  estetické dovednosti . Během seminářů 
budou výstupy dílčích úkolů podrobeny analýze a kritické diskuzi . Tematickými 
okruhy jsou: 1 . Technické základy fotografie . Princip fotografického zobrazení 
skutečnosti . Fotoaparát, jeho funkce a  složení . Druhy fotografických přístrojů . 
Fotografické příslušenství . 2 . Základy snímkové techniky . Základy obrazové kom-
pozice . 3 . Digitální zobrazení vs . klasická fotografie . 4 . Pozitivní proces: Technika 
pozitivního procesu . Kontakty a zvětšeniny . Možnosti ovlivnění kvality zvětšeniny . 
5 . Praktická cvičení 6 . Laboratorní práce, rozbory snímků . 7 . Technické principy, 
úpravy obrazu (retušování, úpravy barev) 8 . Základy fotografické kompozice . 
9 . Světlo, druhy, charakter .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Sandra Štefaniková
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý od 13 .00 do 14 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
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Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Tvůrčí dílny digitální fotografie II. 

Charakteristika programu: Předmět navazuje na kurz Tvůrčí dílny digitální foto-
grafie I . a soustředí se především na fotožurnalistické žánry . Předpokládá vyhra-
něný zájem studentů o fotografii a schopnost samostatné tvůrčí práce . Předmět je 
realizován formou dílčích zadání a zpracování různých fotožurnalistických témat, 
např . fotoreportáž, aktualita, portrét atd . Důraz je kladen na rychlost, jednoznač-
nost, obrazovou kultivovanost, práci s popisky . Součástí kurzu je pravidelné publi-
kování výstupů studentských prací na webových stránkách předmětu . Absolventi 
předmětu by měli mít širší znalosti praktické digitální fotografie . Očekává se origi-
nální přístup . Po absolvování předmětu by si studenti měli být jisti se zacházením 
s fotografickým zařízením . Zároveň by měli být schopni zpracovat různá fotožur-
nalistická témata, včetně editace a doprovodných textů . Tematickými okruhy jsou: 
Úvod . Praktická cvičení . Hodnocení cvičení a diskuze . Práce s popisky . Editorská 
činnost . Závěrečné hodnocení .

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Sandra Štefaniková
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý od 13 .00 do 14 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
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Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Tvůrčí psaní

Charakteristika programu: Cílem kurzu je nabídnout studentům základní teore-
tické a  praktické znalosti pro tvůrčí psaní . Kurz vede Karol Lovaš . Je legendou 
rozhlasového zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v polovině 
90 let 20 . století, v období tzv . „mečiarismu“ bylo nejposlouchanějším rozhlasovým 
zpravodajstvím v zemi . V roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a mode-
rátor Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu . V roce 1999 byl 
válečným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii . Jeho přímé komentování 
zatýkání expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky ame-
rická CNN . V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Univerzitě 
Karlově . Je katolickým řeholním knězem – premonstrátem . Napsal několik knížek 
s duchovní tématikou, které vyšly ve slovenském vydavatelství Cathedra: Boží šašo, 
Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru, Pojedači Boha . 
V českém jazyce vyšla v roce 2016 jeho kniha: Já, neposlušné dítě . Je autorem kniž-
ních rozhovorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem 
Schusterem a Ivanem Gašparovičem . Aktuálně pracuje na knižní podobě rozho-
vorů s Alojzem Lorencem – posledním šéfem československé Státní bezpečnosti . 
Do vydání rovněž připravuje titul: „Vulgární“ a „bulvární“ Bůh (Mediální politika 
podle Krista) . Na Institutu mediálních studií a žurnalistiky přednáší Karol Lovaš 
rozhlasovou žurnalistiku .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . ThMgr . Mgr . Karol Lovaš, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6 Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
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Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 10 .00 do 11 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Umění mimoevropských civilizací

Charakteristika programu: Výtvarné dědictví kultur Asie a  předkolumbovské 
Ameriky je na Západě stále poměrně málo známé a je často zařazováno do etno-
grafických bádání . Nedoceňuje jinou estetiku mnohdy monumentálních výtvorů, 
které se mohou plně měřit se slavnými díly antiky nebo renesance . Cyklus si klade 
za cíl překonat bariéry ve vnímání umění vzdálených kultur a přinést posluchačům 
nejen znalosti, ale také vizuální zážitky . Na encyklopedicky utříděném obsáhlém 
obrazovém materiálu ukáže přednášející nesmírné bohatství výtvarné kultury 
Asie a Ameriky . Posluchači kurzu získají přehled o jednotlivých slohových obdo-
bích, jejich charakteristických výtvarných prvcích i  nejvýznamnějších lokalitách 
a památkách . 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Aleš Krejčí, CSc.
Pracoviště garantující program: neurčeno
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
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Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa nebo čtvrtek

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: „Uplatňovat zdrženlivost?“  
 Západ a Pražské jaro 1968

Charakteristika programu: Přednáška se zabývá postojem Západu v  čele se 
Spojenými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napě-
tí v 60 . a 70 . letech 20 . století, v době tzv . politiky détente . Tato politika měla svá 
pozitiva i  negativa . Její negativní dopad si přiblížíme na příkladu českosloven-
ských událostí roku 1968 . Zajímat nás bude jaké nálady tehdy převažovaly mezi 
západoevropskou veřejností, jaké priority měly Spojené státy a jak se to odrazilo 
v postojích vedoucích amerických a západoevropských politických představitelů 
k Sovětskému svazu a Východní Evropě . Zaměříme se i na to, proč tito představi-
telé reagovali na sovětskou invazi do Československa slabě opatrně, v čem z jejich 
pohledu ohrožovala další rozvoj vztahů mezi Východem a Západem a jak těchto 
postojů Sovětský svaz využíval pro své politické cíle .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Vít Fojtek, Dr ., Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   174 03.04.18   8:43



175fAkultA sociálních Věd

Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 14 .00 do 15 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: „Vulgární“ a „bulvární“ Bůh  
 (Mediální politika podle Krista)

Charakteristika programu: Cílem kurzu je nabídnout studentům orientaci v před-
kládaném tématu . Studenti se seznámí se základními pojmy a terminologií v nábo-
ženské oblasti i  v  oblasti mediální nauky . Kurz vede Karol Lovaš . Je legendou 
rozhlasového zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v polovině 
90 let 20 . století, v období tzv . „mečiarismu“ bylo nejposlouchanějším rozhlasovým 
zpravodajstvím v zemi . V roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a mode-
rátor Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu . V roce 1999 byl 
válečným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii . Jeho přímé komentování 
zatýkání expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky ame-
rická CNN . V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Karlově 
univerzitě . Je katolickým řeholním knězem – premonstrátem . Napsal několik 
knížek s duchovní tématikou, které vyšly ve slovenském vydavatelství Cathedra: 
Boží šašo, Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru, 
Pojedači Boha . V českém jazyce vyšla v roce 2016 jeho kniha: Já, neposlušné dítě . 
Je autorem knižních rozhovorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem 
Kováčem, Rudolfem Schusterem a  Ivanem Gašparovičem . Aktuálně pracuje na 
knižní podobě rozhovorů s Alojzem Lorencem – posledním šéfem československé 
Státní bezpečnosti . Do vydání rovněž připravuje titul: „Vulgární“ a „bulvární“ Bůh 
(Mediální politika podle Krista) . Na Institutu mediálních studií a  žurnalistiky 
přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku .

Časový a obsahový plán programu: ne
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . ThMgr . Mgr . Karol Lovaš, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek od 10 .00 do 11 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Vzdálené horizonty

Charakteristika programu: Cyklus provede posluchače zajímavými místy naší 
planety pohledem cestovatele a přírodovědce . Představí hory, pouště, řeky, sopky, 
vodopády i lidi žijící u nich na 3 kontinentech . Utříděné prezentace s původními 
fotografiemi, videi i  autorským komentářem se opírají o  desítky cest vyučují-
cího . Cyklus přiblíží rozmanité exotické krajiny, živou přírodu, unikátní pří-
rodní jevy, různá etnika a  jejich kultury, ale také různé problémy, se kterými se 
dnešní svět potýká . Tématickými okruhy jsou: 1 . Na řekách Střední Ameriky 
(Belize, Guatemala, Mexiko); 2 . Příroda čínského Sečuánu; 3 . Jižní Korea – treky 
a  Buddhové; 4 . Hory v  Arménii; 5 . Sopky Střední Ameriky a  Indiáni pod nimi 
(Guatemala, Salvador); 6 . Iránské hory a pouště; 7 . Na velbloudu Thárskou pouští 
(Indie) .

Časový a obsahový plán programu: ano
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr . Aleš Krejčí, CSc .
Pracoviště garantující program: neurčeno
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa nebo čtvrtek

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018

Název: Zahraniční dokumentární film –  
 filmová odpovědnost za svět

Charakteristika programu: Kurs se soustředí na evropský a  americký dokumen-
tární film a  jeho způsoby nahlížení světa a  jeho problémů v  průběhu historie . 
Představí tři otce dokumentu Roberta Flahertyho, Dzigu Vertova a Johna Griersona 
s  jejich přístupy, bude reflektovat úlohu politické propagandy Hitlerovy filmařky 
Leni Reifenstahlové, a seznámí posluchače s vlivy, trendy a základními díly doku-
mentaristického boomu 60 . let ve Francii, Velké Británii a USA . Přiblíží nejen tvůrčí 
postupy a nové vyjadřovací možnosti filmařů, ale i témata, která desetiletí od 60 . let 
do současnosti přinesla (např . v období perestrojky ve východním bloku a rozpadem 
Sovětského svazu, v  USA v  souvislosti s  jadernou válkou, apod .) . Součástí kurzu 
budou ukázky ze základních děl zahraniční dokumentární tvorby .

Časový a obsahový plán programu: ano
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . MgA . Martin Štoll, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 11 .00 do 12 .30

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019

Název: Západ a Východní Evropa v roce 1989 

Charakteristika programu: V přednášce budeme hovořit o tom, jak byla Západem, 
v čele s USA, v té době vnímána Východní Evropa . Co pro něj znamenaly změny, 
k nimž došlo během „zázračného roku“ 1989, v čem na ně byl či nebyl připraven 
a proč? Zajímat nás budou i reakce klíčových západních politiků . Jak se rozhodo-
vali, v čem je ovlivňoval širší mezinárodní kontext studené války, vnitropolitická 
situace v jejich zemích nebo vlastní životní zkušenosti, zdravotní stav, osobní vlast-
nosti či nevraživosti . Prozkoumáme rovněž jejich reakce na působení sovětské pro-
pagandy . Z této perspektivy nás budou zajímat vůdčí politické osobnosti Západu, 
jako prezident Ronald Reagan nebo britská premiérka Margaret Thatcherová . Jak 
se vyvíjel Reaganův pevný postoj vůči SSSR a jakým úskalím musel v této souvis-
losti čelit i ve svém bezprostředním okolí a jak na stejné výzvy reagoval jeho vice-
prezident a nástupce George Bush starší . U britské premiérky a západoevropských 
politiků se budeme zabývat i tím, jak jejich reakce ovlivnily proces sjednocování 
Německa a související jednání se Sovětským svazem, včetně některých otázek dnes 
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tak často ruskou propagandou připomínaných v souvislosti s pozdějším rozšířením 
NATO na východ .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Vít Fojtek, Dr ., Ph .D .
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:  FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pátek od 12 .30 do 14 .00

Výše úplaty:  300 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:  Bc. Martina Kuncová, DiS.
E-mail:  martina .kuncova@fsv .cuni .cz 
Telefon:  222 112 230
Termín podání přihlášky: do 16. 9. 2018
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FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY 
A SPORTU

Název: Teorie a praxe v tělovýchově seniorů

Charakteristika programu: Výuka je zahájena úvodním kurzem s názvem Turistika 
jako cesta za poznáním v  Krkonoších, v  Peci pod Sněžkou . Následně v  prvním 
semestru studia posluchači absolvují přednášky zaměřené na téma: základy kine-
ziologie, fyziologie člověka, fyziologie pohybové zátěže člověka, starší věk a sport, 
výživa v seniorském věku, stres a jeho prevence apod . Ve druhém semestru jsou 
studenti rozděleni do skupin a  probíhá výuka Regeneračních procedur, která 
obsahuje zejména výuku praktických masáží . Studenti se učí na rehabilitačních 
stolech masírovat navzájem dolní a horní končetiny, záda, krční páteř . Závěrečný 
blok výuky je věnován automasáži . Výuka je navíc doplňována o zdravotní plavání 
a cvičení ve vodě v Tyršově domě – Sokol Malá Strana . Na zahájení třetího semest-
ru je zařazen cyklisticko-turistický kurz v jižních Čechách . Následně ve školním 
roce je vyučována zdravotní tělesná výchova, která je soustředěna na cvičení pro 
správně držení těla, cvičení dechová a relaxační, doplněna o ukázky cvičení s over-
bally, therabendy, gymbally, bossu a  je střídána po dvou vyučovacích hodinách 
s výukou v laboratoři sportovní motoriky, kde si posluchači testují vlastní kvalitu 
svalové hmoty, stabilitu a různé antropomotorické údaje . Ve čtvrtém semestru se 
seznamují s dalšími druhy zdravotních cvičení a s prvky jógy . Na závěr jsou zařa-
zeny Lidové tance Čech a Moravy za klavírního doprovodu v Nosticově hale na 
Malé Straně . Nejedná se o kvalifikační kurz .

Časový a obsahový plán programu: 1x za 14 dní, středa od 13 .30

Podmínky přijímání zájemců:  maturita, důchodový věk (tzn . nárok na starob-
ní důchod); zájemci, kteří už studium U3V na 
UK FTVS absolvovali, budou zařazeni pouze 
v případě volných míst

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PaedDr . Květa Prajerová, CSc .
Pracoviště garantující program: Centrum CŽV a služeb
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum CŽV a služeb
Místo konání:  UK FTVS, J . Martího 31, 162 52 Praha 6
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr, září
Délka programu (v semestrech):  4
Rozsah:  225 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa 1x za 14 dní, od 13 .30

Výše úplaty:  850 Kč / semestr
Upřesnění:   Příspěvek za každý semestr činí 850,– Kč + 

týdenní úvodní kurz činí 3 .500,– Kč + 9 denní 
cyklistický kurz činí 5000,– Kč (v ceně je vždy 
zahrnuta doprava, plná penze, ubytování, pro-
gram, lékařské zajištění) .

Adresa pro doručení přihlášky:  pouze elektronicky na: www .ftvs .cuni .cz – pro 
veřejnost – Univerzita 3 . věku – přihláška 

Kontaktní osoba:  PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
E-mail:  prajerova@ftvs .cuni .cz
Telefon:  220 172 081
Termín podání přihlášky:  od 13. 2. 2018 od 8.00 do naplnění počtu (100), 

nejpozději však do 30. 6. 2018
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Název: Budoucnost demokracie

Charakteristika programu: Mezioborový šestidílný cyklus . Klade si za cíl nastínit 
a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před 
kterými stojí současný svět . Studující získá základní vhled do problematiky vlivu 
médií, elit, populismu a  demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupi-
telské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního 
typu chybí (Rusko, islám) . Ústředním tématem jsou formy a možnosti občanské 
participace v rozhodovacích procesech na místní i regionální a celostátní úrovni . 

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Ivan Rynda
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 6 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1x týdně
Dny uskutečňování výuky: středa, ale může být změněno

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz 
   nebo U3V@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
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Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 
v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Cesty k filosofii

Charakteristika programu: Interpretování filosofických textů (Descartes, Kant, 
Hegel, Nietzsche, Marx, Hobbes, Anselm, Platón, Heidegger, Arendtová a další) . 
Cílem předmětu je orientovat studenty na zkoušku z Úvodu do filosofie tak, aby 
se již připravovali na „velkou“ zkoušku z Filosofické antropologie (SAFM) . Kurs 
probíhá současně se studenty FHS UK .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 
v průběhu září 

 
Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Richard Zika, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Filosofický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Filosofický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5
 
Otevírán v akad. roce: 2018/2019 
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1x týdně
Dny uskutečňování výuky. pátek, ale může být změněno

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   183 03.04.18   8:43



184 fAkultA huMAnitních studií

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz 
   nebo U3V@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Česká otázka v evropském kontextu 

Charakteristika programu: Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentova-
nou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z „duchov-
ních dějin“ moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární 
povahu práce, nutně kombinující přístupy i  interpretace děl z  různých oblastí: 
filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, 
teorie kultury atd .), jednak jako kurz z oblasti „dějin idejí“ (pokud budeme zdůraz-
ňovat historicko-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) .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . Miloš Havelka, CSc .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
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Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Člověk a náboženství 

Charakteristika programu: Historický a antropologický výklad povahy náboženství, 
náboženských kořenů, evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jed-
notlivce, 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 . Témata: 1 . Pobyt a zkušenost . Vědecké a předvědecké poznání . 
2 . Antropologické „konstanty“: lidský způsob života . 3 . Všední a sváteční v prostoru 
a čase (Eliade) . 4 . Náboženství a společnost (Durkheim, Weber, Kepel) . 5 . Kmenové 
náboženství (sváteční rituál jako výraz společenství) . 6 . Domácí náboženství (kult 
předků, soukromý rituál) . 7 . Město a stát (sluneční náboženství) . 8 . Gilgameš: město 
a jednotlivec, objev smrtelnosti . 9 . Pyramidy a věčnost . 10 . Kolonizace a pohyb lidí, 
synkretismus, diaspora . 11 . Zjevení a  Izrael: bible (text, historie vzniku) . 12 . Dvě 
vyprávění o stvoření . 13 . Abrahám a Mojžíš: důvěra, slib a smlouva .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   185 03.04.18   8:43



186 fAkultA huMAnitních studií

Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Ondřej Skripnik, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Člověk jako osoba

Charakteristika programu: 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 antro-
pologii . V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad 
naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým . 
Závěrečné přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi a jak s nimi 
žijeme ve společnosti .
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Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Jan Sokol, Ph .D ., CSc . 
   Mgr . Ondřej Skripnik, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Filosofický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Filosofický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Dějiny evropské vzdělanosti 

Charakteristika programu: Čtyřsemestrální kurz věnovaný vývoji, resp . proměnách 
modu evropské vzdělanosti od starověku po současnost je věnována ranému novo-
věku, resp . době od objevu a prosazení knihtisku do symbolického data zrušení 
jezuitského řádu roku 1773, tedy do prosazení se osvícenského modelu vzdělanos-
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ti . Ve třech dramatických stoletích se Evropa od základů proměnila – tedy také co 
do stavu, cílů a forem své vzdělanosti, vzdělávacích institucí a systémů a především 
vzdělanostních obsahů .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu 

Garant programu:  prof . PhDr . Jiří Pešek, CSc .
Pracoviště garantující program: Evropské kulturní a duchovní dějiny 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evropské kulturní a duchovní dějiny 
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 4 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název: Dějiny peněz

Charakteristika programu: Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických arte-
faktů s  peněžně hospodářským vývojem od antiky po současnost se zvláštním 
zřetelem k dějinám peněz v českých zemích . Analýza mincí, mincovních depotů 
a širších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro pochopení 
hospodářských a  sociálních jevů (ceny a  mzdy, měnové krize, dějiny obchodu, 
sociální skladba) . Přehled vývoje peněžních prostředků: antické a  keltské min-
covnictví . Denárová a grošová měna . Peněžní údaje v písemných pramenech . 8 . 
Tolarová, konvenční, zlatková a  korunová měna . Nálezy mincí jako historický 
pramen a metody jejich zkoumání . Studium cen a mezd, kurzovní relace, cenová 
revoluce . Úvěr a lichva, dálkový obchod, počátky bank a bankovnictví . Praktické 
určování mincí podle katalogů .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Roman Zaoral
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul 
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
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Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Evropská duchovní kultura 

Charakteristika programu: Čtyřsemestrální cyklus věnovaný popisu a  analýze 
náboženských a duchovních proudů evropské historie . V I . semestru jde o „zdro-
jové“ náboženské a duchovní tradice antického světa v jejich pluralitě a vzájemném 
ovlivňování, především řeckou (helénistickou), římskou a židokřesťanskou tradici . 
Ve II . je sledován duchovní vývoj evropského středověku, včetně předkřesťanských 
a mimokřesťanských proudů . Ve III . jde o analýzu konfesionalizačních procesů, 
k nimž vedlo rozrůznění západního křesťanstva, a zrod modernity v osvícenských 
filosofických a  náboženských proudech . Ve IV . je analyzován náboženský vývoj 
Evropy v 19 . a 20 . století, včetně zdrojů, forem a vzrůstajícího vlivu nenábožen-
ských a protináboženských ideologií . 

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu 

Garant programu:  prof . PhDr . Zdeněk Nešpor, Ph .D . 
Pracoviště garantující program: Filosofický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Filosofický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 4 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 
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Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Evropská literární kultura 

Charakteristika programu: Čtyřsemestrální cyklus věnovaný systematickému 
výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost . Součástí cyklu 
je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve 
smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, 
patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slo-
vesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatu-
ra, ústní slovesnost, literatura menšin atd .) . První semestr je věnován evropskému 
starověku, druhý středověku a renesanci, třetí evropskému písemnictví od baroka 
po klasický realismus 19 . století a čtvrtý evropskému písemnictví 20 . století a sou-
časnosti .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . Mgr . Martin Putna, Dr .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 4 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek (může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Evropská vizuální kultura 

Charakteristika programu: Čtyřsemestrální cyklus věnovaný systematickému 
výkladu dějin evropské vizuální kultury od pravěku po současnost . Součástí cyklu 
je výklad o  vizuální kultuře, to je však zasazeno do širšího rámce dějin obrazu 
a vizuality jako kulturní praktiky . Obraz je tedy sledován jako obecná kategorie na 
jedné straně lidské imaginace a kreativity, na druhé straně mezilidské (neverbální) 
komunikace . Vedle produkce charakterizované (též zpětně) jako kulturní se proto 
pozornost věnuje také psychologickému, náboženskému a filosofickému rozměru 
obrazu, utváření prostoru, sociálním funkcím obrazu a  transferu významu mezi 
obrazem a slovem . Historický výklad je navzájem propojen odkazy na souvislosti 
s moderním a současným uměním a vizuální kulturou . První semestr je věnován 
pravěké, archaické a antické vizuální kultuře, II . středověkým obrazům, III . rané-
mu novověku až do antropologického zlomu kolem roku 1800 a IV . 19 . a 20 . století 
s přesahem k současnosti, zahrnuje rovněž severoamerickou kulturu .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . ak . mal . Jaroslav Alt
   PhDr . Blanka Altová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Evropské kulturní a duchovní dějiny
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evropské kulturní a duchovní dějiny 
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 4 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Etika a život

Charakteristika programu: Kurz je úvodem do praktické filosofie a  chce ukázat 
možnosti filosofického, tj . univerzálně platného zakotveni mravních norem a etic-
kých požadavků . V první části 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 uspo-
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řádání . Ve třetí části rozebereme rozdíly mezi etikou soukromě jednající osoby 
a etickými nároky na jednání ve společenských rolích . Konečně v jisté návaznosti 
na H . Jonase navrhneme nový princip praktické filosofie, totiž odpovědnost za 
dědictví lidského života, kultury a institucí .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Jan Sokol, Ph .D .,CSc . 
   Mgr . Ondřej Skripnik, PhD .
Pracoviště garantující program: Filosofický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Filosofický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  zimní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název:	 Etapy	(výtvarné)	moderny

Charakteristika programu: Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního 
výtvarného umění, jeho vývoj a  cestu ke konečnému ocenění . Důraz je kladen 
více než na uměleckohistorickou faktografii na rozpoznání a definování konsti-
tutivních sil moderního umění a  jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného 
vztahu člověka a světa 20 . století .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu 

Garant programu:  Mgr . Aleš Svoboda
Pracoviště garantující program: Kreativní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Kreativní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  zimní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2018 
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název: Kořeny evropské tradice 

Charakteristika programu: 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 alternativ-
ním a  následně 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, 
reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama . 
Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy zalo-
ženými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou, a přístupy založe-
nými prakticky – mýtem, životem, moderní vědo-technikou . Žánr filosofického 
diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování UK

Garant programu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc
   Mgr . Ondřej Skripnik, Ph .D . 
   Mgr . Eliška Pincová
Pracoviště garantující program: Filosofický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Filosofický modul
Místo konání:  FHS, U Kříže 8, Praha 5 

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pátek (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
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Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Krize jako příležitost 

Charakteristika programu: Zatímco ve druhé polovině 20 . století probíhal proces 
globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21 . století přinesl 
v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizo-
vých situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace . Krizi zažívá 
i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace . Ve všech oblas-
tech je různě zasažena místní, regionální a  globální úroveň . V  cyklu přednášek 
předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti 
a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena 
správně – jako příležitost ke změně .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Ivan Rynda
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: středa (ale může být změněno)
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Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název:  Kurzy na různá témata, například:  
Čechy a Západ, Katolicismus a komunismus 
v české kultuře (1945–1989), Bible v hudbě, 
divadle a filmu, Americké duchovní dějiny 
apod.

Charakteristika programu: Přednášky na různé motivy současnosti, na hlavní 
momenty střetů v evropské i české společnosti, nové kulturní a duchovní impulsy, 
konfliktu i dialog ve společnosti . 

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . Miloš Havelka, CSc .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 (18 hodin výuky)
Rozsah:   zimní a letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Moderní česko-německé vztahy  
 pohledem etnologie

Charakteristika programu: Východiska české většiny a  českoněmecké menšiny 
v Československé republice, vývoj jejich komunikace; Češi jako státotvorný národ, 
čeští Němci jako menšina . Kontrast kulturní a národně-politické jsoucnosti Čechů 
a českých Němců v československém státě . Krystalizace českoněmeckých postojů 
k novému státnímu útvaru: tragédie, aktivně přijatý osud i volba . Měnící se vztah 
Československé republiky k „novému“ Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké 
politiky i „zdola“, nerovnoměrnosti jako kritéria sousedství . Identita českosloven-
ství a evropanství, jejich vzájemná provázanost .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
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Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Blanka Soukupová, CSc .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Moderní česko-židovské vztahy  
 pohledem etnologie

Charakteristika programu: Východiska (daná legislativou i faktická) židovské men-
šiny v Rakousku, Rakousko-Uhersku a v Československé republice, kauzální výklad 
jejich změny . Diferencující se poměr většinové české i  českoněmecké společnosti 
k židovským spoluobčanům, cesta od antijudaismu k antisemitismu jako ideologic-
ko-politickému nástroji masových politických stran a hnutí . Krystalizace českožidov-
ské a národně-židovské identity, hierarchizace jejich komponentů v modernizující se 
společnosti . Konflikt mezi asimilanty, sionisty a ortodoxními Židy na pozadí střetu 
identity české, českoněmecké, židovské, rakouské, československé .
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Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Blanka Soukupová, CSc .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Moderní společnost a sociologické teorie

Charakteristika programu: Výklad je koncipován tak, aby pokryl základní témata 
soudobé teoretické sociologie . V  jednosemestrálním kurzu je obsah předná-
šek rozčleněn do následujících problémových okruhů: strukturní funkciona-
lismus a  neofunkcionalismus (T . Parsons, R . K . Merton, J . Alexander), teorie 
konfliktu (L . Coser, R . Dahrendorf), sociální konstruktivismus (P . L . Berger  – 
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T .  Luckmann), dramaturgická sociologie (A . Goffman), teorie komunikativní-
ho jednání (J .  Habermas), 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) .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc PhDr . Jiří Šubrt . CSc .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název: Náboženství a dějiny muslimských zemí

Charakteristika programu: Dvousemestrální kurz, který seznamuje se základními 
prvky muslimské kultury a náboženství na historickém základě . Výklad je věnován 
formování islámských náboženských a sociopolitických institucí v období prvních 
dvou století hidžry a vývoji muslimské civilizace od prvních století hidžry do sou-
časnosti . Zabývá se dějinami ́ ummy za vlády Abbásovců, islámskou mystikou, zla-
tým věkem islámské filosofie, moderním islámem, imigrací, fundamentalismem, 
islámem na Balkáně atd . 

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . PhDr . Zdeněk Nešpor . Ph .D . 
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
   Telefon: 251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
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v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Nekonečná romantika

Charakteristika programu: V dnešní populární kultuře a životním stylu má řada 
produktů přídomek „romantický“ (filmy, hotely, móda, literatura atd .) . Některé 
jiné produkty, které tento přídomek nemají, si také pohrávají s citacemi a více či 
méně smysluplnými variacemi romantické ikonografie, „mytologie“ či epistémé 
(horory, detektivky, cestopisy atd .) . Romantika v  pravém slova smyslu zahrnuje 
určité kulturní projevy z doby kolem roku 1800 . Tehdy dochází k zásadním pro-
měnám v  oblastech vědy, myšlení, umění, společnosti, politiky, ekonomiky atd . 
Řada z těchto „raně moderních“ proměn poznamenala i následující dvě století, naši 
současnost nevyjímaje . Kurz se bude zabývat otázkou skutečných romantických 
ozvěn i otázkou klišovitého a velmi nepřesného pojímání romantiky v současné 
masové a populární kultuře . Proč je dnes romantické šampaňské a jahody a nikoli 
pohřeb či vražda? Je populární kultura v základech romantická?

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Václav Hájek, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Kreativní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Kreativní modul 
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5
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Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Oikoumenou časem a prostorem 

Charakteristika programu: 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 .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc
Pracoviště garantující program: Filosofický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Filosofický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý (může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5
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Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Proměny české společnosti 19. a 20. století 

Charakteristika programu: Kurz sleduje základní tendence sociálního i  hos-
podářského vývoje české společnosti v  18 .  až 20 . století na cestě od tradiční 
k moderní společnosti . Ústředním motivem je pojem společenské modernizace 
probíhající s  různou intenzitou v  jednotlivých rovinách společenského života . 
V  rámci didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a  cvičení 
s  dostatečným prostorem pro diskusi .  Poskytuje vhled do mnohovrstevného 
procesu proměn české společnosti ve složité době krátkého 20 . století . V rámci 
didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a  cvičení s  doda-
tečným prostorem pro diskusi . V přednáškové části si studenti budou osvojovat 
základní faktografické znalosti, terminologii, metody i konceptualizací součas-
ných sociálních dějin

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . JUDr . PhDr . Jan Štemberk, Ph .D . 
Pracoviště garantující program: Katedra sociální a kulturní ekologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra sociální a kulturní ekologie
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru  

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Psychologie osobnosti

Charakteristika programu: Přednáška podává informace o  vymezení osobnosti 
v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti . Zaměří se rovněž na 
strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; dále pak na metody poznává-
ní osobnosti . Témata: 1 . vymezení pojmu osobnost; 2 . biologické základy osobnos-
ti, temperament; 3 . dynamismy adaptace; 4 . motivace; 5 . inteligence, schopnosti, 
nadání, tvořivost; jáství a  charakter; 6 . metody poznávání osobnosti; 7 .  vývoj 
osobnosti (Erikson, Freud); 8 . analytické teorie osobnosti; 9 . behavioristické teorie 
osobnosti; 10 . humanistické teorie osobnosti; 11 . poruchy osobnosti .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   207 03.04.18   8:43



208 fAkultA huMAnitních studií

Garant programu:  Mgr . Eva Richterová
   Mgr . Radka High
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: středa (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Renesance: město a výtvarné umění

Charakteristika programu: Kurz je zaměřen na metody zkoumání historických měst 
z pohledu dějin umění a historické antropologie a na vizualizace dobových představ 
o vztazích pozemského a nebeského světa, také na kulturní kategorie prostor a čas . 
Konkrétně bude v tomto semestru kurz zaměřen na urbanistický a umělecký vývoj 
toskánských měst (Florencie, Pisa, Siena, Lucca) ve 14 . až 16 . století .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:  doc . ak . mal . Jaroslav Alt
   PhDr . Blanka Altová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul
Místo konání:  FSH UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: středa

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Seminář odborníků životního prostředí

Charakteristika programu: Čtyřsemestrální kurz, který se skládá z přednášek předních 
odborníků z různých společenskovědních oborů, a to zejména z praxe, ale i z akade-
mické sféry . Každý z nich pokryje jedno z témat složek životního prostředí jako je 
např . ovzduší, půda, voda, odpady, aj . Cílem kurzu je seznámit studenty s odborníky 
z praxe a zprostředkovat jim tak rozmanitý pohled na problematiku životního pro-
středí a udržitelného rozvoje . Hlavním cílem není teoretické vzdělání, ale aplikace, 
poznání společenské praxe, někdy v případových sondách, a diskuse . 

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
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Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 
účastníka

Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Ivan Rynda
Pracoviště garantující program: Katedra sociální a kulturní ekologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra sociální a kulturní ekologie
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 4 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Sociální ekologie 

Charakteristika programu: Předmět přináší komplexní charakteristiku globalizace 
a  globálního (postmateriálního, postmoderního) světa a  jeho paradigmatických 
odlišností od dosavadní historie . Scénáře možného vývoje předznamenávají sys-
tematické přibližování euroamerického myšlení k trvalé udržitelnosti až po sou-
časnost . Následuje podrobný výklad a diskuze strategie udržitelného rozvoje celku 
i v jednotlivých čtyřech rovinách . Předmět je zakončen kritickou diskuzí vymeze-
ním udržitelného rozvoje, výkladem jeho eroze a bariér jeho uplatnění .
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Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Ivan Rynda
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: středa (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Sociologie institucí

Charakteristika programu: Cílem kurzu je napomoci studentům a  studentkám 
orientovat se v  současném institucionálním uspořádání moderních společností, 
jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy . 
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Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí 
(trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních 
podmínek . Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup . 
Dilema sociologické interpretace moderní doby a jejího institucionálního rámce – 
weberovský a marxistický výklad .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . Ing . Karel Müller, CSc .
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul 
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název:  Srovnávací kognitivní psychologie 
a Kognitivní psychologie

Charakteristika programu: Kognitivní psychologie je mladá a rychle se rozvíjející 
věda, jejíž snahou je porozumět principům zpracování informace v mozku, jako 
je vnímání, 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 . Základním 
pojmem kognitivní psychologie je reprezentace, tedy jakýsi vnitřní obrza vnějšího 
světa, který je kognitivními procesy zpracováván a přetvářen . Kognitivní psycholo-
gie se snaží o tvorbu modelů popisujících tok informací mezi jednotlivými částmi 
systému . Výklad nebude pouze popisný, ale budeme se snažit vysvětlit také funkci 
jednotlivých psychických procesů, jejich původ a metodické nástroje, které nám 
umožňují do tajů naší mysli proniknout .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . et Mgr . Jitka Lindová Ph .D . 
   Mgr . Kamil Vlček, Ph .D . a kol .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí, úterý (ale může se změnit)

Výše úplaty:  300 Kč / za semestr za všechny zapsané kurzy 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
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Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Staroseverské představy o duši a těle

Charakteristika programu: Kurz si klade za cíl představit starogermánské myšlení 
předkřesťanské doby a  hledat tak úhly pohledu, které – vzhledem k  hlavnímu 
proudu evropského myšlení – ukazují jiné perspektivy a souvislosti . Tato hluboce 
materiální kultura totiž právě tělu samozřejmě připisuje duchovní aspekt, obejde 
se bez dualismu těla a duše a člověka uchopuje v rámci jiných polarit . Vycházet 
budeme z dochované staroseverské literatury – ságy, Eddy, zákony, skaldské básně . 
Žádná filozofická pojednání ve staroseverském světě nevznikla, a  tak abstrakce 
z konkrétních příkladů zůstává na nás . Jednotlivé výrazy nacházíme vždy v kon-
krétních příbězích, kde podle kontextu vystupuje do popředí vždy některý aspekt 
jejich významového pole .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Marie Novotná
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý
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Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Tendence poválečného výtvarného umění

Charakteristika programu: 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 . Témata: 01 . Co 
umění (výtvarné) je a  co není . 02 . Ohlédnutí za strukturou a  dynamikou umění 
40 . let, východiska tendencí . 03 . Abstraktní expresionismus I – akční malba (Action 
Painting), informel, tachismus, gestické umění (l‘art gestuel), l‘art autre, lyrická 
abstrakce . 04 . Figurativní tendence (existenciální, abstraktní expresionismus, resp . 
figurativní expresionismus; l‘art brut . 05 . Abstraktní expresionismus II – geometrická 
a „geometrizující“ abstrakce; lyrická abstrakce (Colour-Field Painting); informel II; 
Hard-Edge; metodická abstrakce . 06 . Tendence k „nové realitě“ (materiální kultura 
každodennosti), neodada, pop-art (anglický a  americký); nový realismus, nová 
figurace, lettrismus; evropský nový realismus . 07 . Výtvarné dílo a pohyb (dění díla): 
kinetismus, pop art . 08 . Happening, „activities“, events, piecy; Fluxus . 09 . Výtvarné 
dílo a  obecnost: Minimal art (ABC art); konceptuální umění . 10 .  Výtvarné dílo 
a  konkrétnost: Land art, Earthworkers; Arte povera (poor art) . 11 . Výtvarné dílo 
a  dokonalost fotografie: hyperrealismus, fotorealismus, sharp-focus . 12 . Výtvarné 
dílo a  tělesnost: body art, performance . 13 . Transavantgarda, neo-expresionismus, 
bad painting . 14 . Neo geo, neo konceptuální umění, umění a věda, graffiti .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
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Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 
účastníka

Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Aleš Svoboda
Pracoviště garantující program: Kreativní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Kreativní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Umění a vizuální kultura

Charakteristika programu: Současnost je někdy označována za období hypertro-
fie či nadvlády obrazů . Lze v  rámci obrazových médií vymezit segment umění? 
A pokud ano, jaký vztah je mezi „uměleckými obrazy“ a ostatní obrazovou pro-
dukcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální 
studia, věda o obraze, vizuální sémiotika apod . Co zajišťuje status umění: instituce, 
arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je kon-
cept umění mýtem? Má smysl zabývat se uměním? Při reflektování těchto otázek 
se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným 
teoretickým debatám .
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Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Václav Hájek, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Kreativní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Kreativní modul 
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pátek

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Úvod do antropologie

Charakteristika programu: Kurz seznámí studenty se základy sociokulturní 
antropologie jako vědecké disciplíny odlišující se od ostatních společenskověd-
ních disciplín a na základě rozboru tradičních antropologických témat (příbu-
zenství, náboženství, subsistenční strategie, politická organizace, kulturní změna 
ad .) představí kulturní diverzitu lidstva . Za cíl si klade zprostředkovat studen-
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tům antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury . 
Přednášky tematicky kopírují knihu Roberta F . Murphyho: Úvod do kulturní 
a sociální antropologie .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Hedvika Novotná
   PhDr . Dana Bittnerová, CSc .
   Mgr . Martin Heřmanský, Ph .D .
   Mgr . Ondřej Skripnik, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru
Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 

158 00 Praha 5
Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název: Úvod do ekonomie

Charakteristika programu: 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 způ-
sobem jako v dalších povinných úvodních kurzech společenskovědního modulu 
(Úvod do sociologie, Úvod do psychologie) .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Ing . Inna Čábelková, Ph .D .
   Ing . Petr Špecián, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  zimní semestr, výuka 2 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí a pátek

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název: Úvod do etnologie 

Charakteristika programu: Cílem kurzu je analýza předmětu etnologie, jejího vzta-
hu k  etnografii, antropologii, historii, místa etnologie ve společenských vědách, 
metod a  technik etnologického výzkumu (terénního a  archivně-historického), 
jejich kombinace . Dále kurz usiluje o výklad základních etnologických pojmů na 
konkrétním materiálu – jde o vstup do aktuálních úkolů etnologického výzkumu . 
Okruhy: 1 . Předmět etnologie, vztah etnologie a národopisu, etnografie, folklo-
ristiky . 2 . Etnologie a  antropologie, vzájemný vztah, aktuální úkoly současného 
výzkumu . 3 . Terénní výzkum a archivní výzkum – názor na významy studia minu-
losti a současnosti ve světové etnologii . Metody a techniky . 4 . Významné osobnosti 
světového a českého terénního výzkumu – jejich uchopení terénu (B . Malinowski, 
M . Mead, C . Lévi-Strauss, D . Stránská, K . Chotek) . 5 . Archivně-historický výzkum, 
historická antropologie . 6 . Typy archivů, prameny pro etnologický výzkum, jejich 
analýza a  výpovědní hodnota . 7 . Antropologická abeceda – výklad základních 
pojmů na problematice etnických menšin . Menšina polská, německá, ukrajinská, 
běloruská, ruská, menšiny jihoslovanské .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Blanka Soukupová CSc .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   220 03.04.18   8:43



221fAkultA huMAnitních studií

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Úvod do historie

Charakteristika programu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními dějezpyt-
nými otázkami k jednotlivým problémům a obdobím českých dějin a s hlavní odbor-
nou literaturou k nim . Přednášky sledují tyto tematické okruhy: starověké mocenské 
systémy, stavovské rozdělení společnosti ve středověku, lenní systém, města ve středo-
věku, přerod myšlení v renesanci, poddanství a nevolnictví, reformace, absolutismus, 
křesťanství a církev do 16 . století, evropská religiozita na prahu moderní doby, – pro-
ces konfesionalizace západoevropských církví a  společnosti, osvícenství a evropské 
revoluce, proces sekularizace, vznik občanské společnosti a liberalismus v habsburské 
monarchii, revoluční rok 1948, vývoj koncepce dějin v 19 . a 20 . stol ., dějezpytný způ-
sob uchopování minulosti: historický fakt a metody dějezpytu, charakteristika epoch 
antiky, středověku, renesance, raného novověku, osvícenství a  19 .  století, metody 
dějin každodennosti a  hospodářských dějin, metody dějin umění, nacionalismus 
a formování moderních národů, totalitní diktatury v Evropě ve 20 . století, proměna 
demografického režimu a rázu rodiny v 19 . století .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení po absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Markéta Pražáková Seligová, Ph .D .
   Mgr . Jan Tuček
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   PhDr . Roman Zaoral
   prof . PhDr . Zdeněk Nešpor, Ph .D .
   PhDr . Blanka Altová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 2 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí a pátek

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Úvod do humanitních věd  
 a studia vzdělanosti

Charakteristika programu: Kurz usiluje o  historizující uvedení do problema-
tiky humanitních věd, které se vyvinuly od konce 18 . století z  problematiky 
klasické filosofie . Kurz bude problematiku humanitních disciplín vidět v kon-
textu evropské vzdělanosti . Specifikum evropské vzdělanosti je v jejím založení 
v řecké filosofické tradici, zejména v Platónovi a Aristotelovi . Po krátkém uve-
dení do této problematiky a do problematiky Septem artes liberales a problema-
tiky středověkých univerzit a scholastiky povede výklad ke zrodu moderní vědy 
ve stopách E . Husserla: Krize moderních věd . Těžiště výkladu o zrodu huma-
nitních věd, tzn . ekonomie, sociologie, antropologie a psychologie, předvedeme 
na kapitolách z knihy J . W . Burrow: Krize rozumu . Výklad by měl vyústit až do 
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1 . světové války . Kurz má vytvořit alternativu k  týmž směrem orientovaným 
úvodům k  jednotlivým společenskovědním disciplínám . Je koncipován jako 
dvousemestrální kurz, bude probíhat v blocích v rámci Nedělní školy . Na před-
nášku navazuje seminář .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc . PhDr . Zdeněk Pinc
   Mgr . Eliška Pincová
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul 
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní a letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: neděle

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .
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Název: Úvod do psychologie

Charakteristika programu: Kurs Úvod do psychologie je uvedením do psychologie 
jako vědecké disciplíny . Vychází z  předepsané literatury a  ve formě přednášek 
nabízí také uvedení do diskursu psychologie a základních metod výzkumu v psy-
chologii . Přednášky se věnují těmto tematickým okruhům: úvod do psychologické 
metodologie, vnímání – základní pojmy, psychologický pohled na stres, sociální 
opora a  její poskytování, vývoj v pojetí pojmu inteligence, psychologické směry 
20 . stol, a  další . Literatura: S . Nolen-Hoeksema et al . Psychologie Atkinsonové 
a Hilgarda . Portál . Praha . 2012 .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Eva Richterová
   PhDr . Gabriela Seidlová Málková, Ph .D .
   Mgr . Klára Bártová, Ph .D .
   PhDr . Iva Poláčková Šolcová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  zimní semestr, výuka 2 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí a pátek

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
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Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Úvod do sociologie

Charakteristika programu: Cílem kurzu je seznámit studenty s  tématy, jimiž se 
sociologie zabývá, představit základní sociologické koncepty, teorie a sociologic-
kou terminologii a v neposlední řadě také otázky, které si sociologie klade . K tomu 
jsou určeny jednotlivé tematické přednášky, které připravuje tým sociologů spo-
lečenskovědního 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 .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . et Mgr . Ondřej Špaček, Ph .D .
   Mgr . Magdaléna Šťovíčková Jantulová,
   Mgr . Karel Černý, Ph .D .
   doc . Ing . Karel Müller, CSc .
Pracoviště garantující program: Pracoviště Historické sociologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Pracoviště Historické sociologie
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  zimní semestr, výuka 2 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí a pátek

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Katalog kurzu U3V 2018 2019.indd   225 03.04.18   8:43



226 fAkultA huMAnitních studií

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 

úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Vybrané problémy českých dějin I.

Charakteristika programu: Kurz je zaměřen na hlavní témata českých středověkých 
a raně novověkých sociálních, hospodářských a částečně i politických dějin . Okruhy: 
1 . „Co je psáno, to je dáno?“, metodologický úvod (historický fakt, historické poznání 
jeho předpoklady a  limity, metody historikovy práce, základní přehled pramenů); 
2 . Základní přehled pramenů k českým dějinám; 3 . Knížecí Čechy (principy vzniku 
a fungování přemyslovského knížecího státu – poměr Přemyslovců k českému státu, 
legitimita moci a její výkon, společnost .); 4 . „Nastolení“ a „korunovace“ (od „pohan-
ského“ rituálu k „hlavě pomazané“); 5 . „Omnes Bohemi“, středověká šlechta, stavy 
(nástin vývoje dualismu moci „zeměpán“ – „zemská obec“ a jeho principy; 6 . „revo-
luce 13 . století“; 7 . koncepce zeměpanské moci – dominium speciale a dominium 
generale, „Koruna česká“; 8 . Zemská obec, obecné dobré; 9 . Stavovská společnost, 
učení o trojím lidu; 10 . Poddanství (pokus o nastínění základního vývoje této insti-
tuce od 12 . století do roku 1848) . 

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Jan Tuček
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul
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Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek (může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Vybrané problémy českých dějin II.

Charakteristika programu: Kurz navazuje na Vybrané problémy českých dějin I . 
Je zaměřen na hlavní témata z českých raně novověkých a novověkých sociálních, 
hospodářských i politických dějin . Okruhy: 1 . Úvod – vymezení moderních dějin, 
charakteristika habsburské monarchie na počátku 19 . století; 2 . Modernizace – 
možná pojetí, komponenty; 3 . Nacionalismus – možné přístupy, specifika mul-
tietnické monarchie; 4 . Hospodářský vývoj v  českých zemích v  19 . století I .; 
5 . Hospodářský vývoj v českých zemích v 19 . století II .; 6 . Sociální transformace 
české společnosti v  19 . století; 7 . Revoluce 1848, slovanský sjezd, liberalismus, 
František Palacký; 8 . Formování české politické scény; 9 . Česko – německé vztahy 
a politika; 10 . Pokusy o „vyrovnání“ (fundamentálky, punktace, jazyková nařízení); 
11 . T . G . Masaryk a formování nového národního programu; 12 . Vznik ČSR .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  Mgr . Jan Tuček
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: čtvrtek (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název:  Vybrané problémy sociální filosofie 
a filosofie dějin

Charakteristika programu: Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filo-
sofie dějin a  teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým 
předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  prof . Miloš Havelka, CSc .
Pracoviště garantující program: Historický modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Historický modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Vývojová psychologie,  
  Vývojová psychologie školního věku 

a dospělosti

Charakteristika programu: Tento kurz si klade za cíl seznámit posluchače s  klí-
čovými teoretickými koncepcemi ontogenetického vývoje lidské psychiky a  to 
s důrazem na období předškolního věku . Navazuje na znalosti studenta z úvod-
ního kurzu psychologie . Témata pro zimní semestr: 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 jedince 
6 . Inteakce genů a prostředí 7 . Prenatální období, porod 8 . Novorozenecké, koje-
necké 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) . Volně na něj v letním semestru 
navazuje kurz Vývojová psychologie školního věku a dospělosti . Ten představuje 
v přehledné formě klíčová témata vývojové psychologie dítěte školního věku, rané 
dospělosti, dospělosti a stáří .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Gabriela Seidlová Málková, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Společenskovědní modul
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Společenskovědní modul
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 2 
Rozsah:  zimní i letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: pondělí (ale může být změněno)

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky:  do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 15 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru
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Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných 
úředních hodinách, vhodit do schránky U3V 
v 5 . patře, poslat poštou nebo mailem na výše 
uvedené adresy .

Název: Žena – rodina – společnost 

Charakteristika programu: Jednosemestrální kurz seznamuje s  postavením ženy 
ve společnosti a v rodině v různých obdobích a kulturách s důrazem na prostředí 
české společnosti . Okruhy: 1 . Charakteristika rodiny jako základní společenské 
jednotky . 2 . Různé přístupy ke studiu rodiny . 3 . Žena a rodina ve starém Řecku . 
4 . Postavení ženy a rodiny v římské společnosti . 5 . Postavení ženy v Egyptě . 6 . Ženy 
ve středověku . 7 . Projevy každodennosti v rodinném životě renesanční aristokra-
cie . 8 . Ženy a rodiny v evropské společnosti 18 . století . 9 . Žena a rodina ve velké 
francouzské revoluci . 10 . České ženy v 19 . století . 11 . Specifika emancipace českých 
žen . 12 . Proměna společenského postavení českých žen v 1 . polovině 20 . století .

Časový a obsahový plán programu:  upřesněné informace a  časový rozvrh budou 
zveřejněny na webových stránkách FHS UK 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu:  možnost písemného testu v  případě zájmu 

účastníka
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Miroslava Turková, CSc . 
Pracoviště garantující program: Katedra sociální a kulturní ekologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra sociální a kulturní ekologie
Místo konání:  FHS UK, U Kříže 8, Praha 5

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Délka programu (v semestrech): 1 
Rozsah:  letní semestr, výuka 1 x týdně
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  300 Kč / za všechny kurzy semestru 

Adresa pro doručení přihlášky:  FHS UK, Univerzita třetího věku, U  Kříže 8, 
158 00 Praha 5
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Kontaktní osoba:  Miroslava Havelková
E-mail:  U3V@fhs .cuni .cz 
   nebo miroslava .havelkova@fhs .cuni .cz
Telefon:  251 080 390
Termín podání přihlášky: do 15. 2. 2019
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 

Název:   Aktivní senior:  
Senior a informační společnost;  
Senior a duševní zdraví

Charakteristika programu: Kurz vytváří a rozvíjí informační gramotnost – před-
stavuje základy internetu a  práce s  elektronickým zařízením, informuje o  elek-
tronických zdrojích, o  online službách, seznamuje s  nejnovějšími možnostmi 
informačních technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí či využívání tabletu 
a čtečky . Vytváří a stimuluje zájem o komunikační strategii, o informace a materiá-
ly 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 tvoři-
vost . 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 v rámci tématu kurzu 
vychází i z individuálních potřeb studentů .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: 60+; základní znalost práce s PC .
Podmínky absolvování programu: obhajoba závěrečné práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Radka Římanová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Evropské dokumentační a informační středisko
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evropské dokumentační a informační středisko
Místo konání:   Ústřední knihovna UK – EDIS, Krystal – 2 . p ., 

José Martího 2/407, Praha 6

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  72 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pondělí od 13 .00 do 15 .30

Výše úplaty:  400 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Ovocný trh 3-5, 
116 36 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Evropské dokumentační a informační středisko
Kontaktní osoba:  Bc. Jan Jersák, PhDr. Marcela Vašíčková
E-mail:  office@eis .cuni .cz
Telefon:  224 491 341
Termín podání přihlášky: do 24. 9. 2018
Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou 

na uvedené kontaktní údaje . Přijetí je odvislé od 
počtu přihlášených účastníků – záleží na pořadí 
přihlášky .

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

Charakteristika programu: Cílem kurzu je přivést posluchače k  zamyšlení nad 
vlastním pojetím a přístupem k duchovnosti (spiritualitě) jak na individuální rovi-
ně, tak v širším společenském kontextu . Pojem duchovnost je zkoumán z různých 
úhlů: z  kontextu 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 vybra-
ných poznatků moderních věd (kognitivní vědy) a rovněž z hlediska životní zku-
šenosti pozvaných hostů – osobností . Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, 
můžete si vybrat, které termíny vám více vyhovují .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců:  55+; zájem o téma, otevřenost novým myšlen-
kám, touha objevovat

Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Radka Římanová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Evropské dokumentační a informační středisko
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evropské dokumentační a informační středisko
Místo konání:   Ústřední knihovna UK – EDIS, Krystal – 

2 . patro, José Martího 2/407, Praha 6
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  20 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  200 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Ovocný trh 3-5, 
116 36 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Evropské dokumentační a informační středisko
Kontaktní osoba:  Bc. Jan Jersák, PhDr. Marcela Vašíčková
E-mail:  office@eis .cuni .cz
Telefon:  224 491 341
Termín podání přihlášky:  do 24. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 12 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou 
na uvedené kontaktní údaje . Přijetí je odvislé od 
počtu přihlášených účastníků – záleží na pořadí 
přihlášky .

Název: Občanská gramotnost: Já – unijní Evropan

Charakteristika programu: Posluchači získají informaci o  historii vize mírové-
ho soužití evropských států a  strukturovaný přehled o  institucích i  fungování 
Evropské unie včetně aktuálních problémů . Své poznání si účastníci obohacují 
i  formou zábavných kvízů o reáliích Unie či virtuálními procházkami stěžejních 
institucí EU . V  rámci semináře posluchači praktikují s  databázemi EU on-line . 
Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám 
více vyhovují.

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: 50+; zájem o společenské dění, politologii
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Radka Římanová, Ph .D .
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Pracoviště garantující program: Evropské dokumentační a informační středisko
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evropské dokumentační a informační středisko
Místo konání:   Ústřední knihovna UK – EDIS, Krystal – 2 . p ., 

José Martího 2/407, Praha 6

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  14 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa 

Výše úplaty:  0 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Ovocný trh 3-5, 
116 36, Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Evropské dokumentační a informační středisko
Kontaktní osoba:  Bc. Jan Jersák, PhDr. Marcela Vašíčková
E-mail:  office@eis .cuni .cz
Telefon:  224 491 341
Termín podání přihlášky:  od 21. 4. 2018 do 12. 10. 2018 pro účast 

v kurzu zahájeném v zimním semestru a od 
3. 1. 2019 do 28. 2. 2019 pro účast v  kurzu 
konaném v letním semestru

Název: Senioři a kompetence –  
 senioři a funkční gramotnost

Charakteristika programu: Senioři si osvojí širší vědomosti v  oblasti zdravotní 
a pohybové gramotnosti, komunikační, informační a mediální gramotnosti, a gra-
motnosti právní a  finanční . Kurz reflektuje i  psychologii sebereflexe technikou 
mindfulness . Témata jsou úzce spjata s unijní společenskou podporou i potřebou 
zdravého stárnutí i s celoživotním učením: učit se vědět, učit se dělat, učit se spo-
lužití, učit se být . Kurz probíhá v zimním i v  letním semestru, můžete si vybrat, 
které termíny vám více vyhovují .

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: 60+
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:  PhDr . Radka Římanová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Evropské dokumentační a informační středisko
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evropské dokumentační a informační středisko
Místo konání:   Ústřední knihovna UK – EDIS, Krystal – 2 . p ., 

José Martího 2/407, Praha 6

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  32 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  200 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Ovocný trh 3-5, 
116 36 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Evropské dokumentační a informační středisko
Kontaktní osoba:  PhDr. Marcela Vašíčková
E-mail:  office@eis .cuni .cz
Telefon:  224 491 341
Termín podání přihlášky:  do 24. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 12 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu:  Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou 
na uvedené kontaktní údaje . Přijetí je odvislé od 
počtu přihlášených účastníků – záleží na pořadí 
přihlášky .

Název: Toulky italskou frontou  
 aneb po stopách našich předků  
 za 1. světové války

Charakteristika programu: Seznámení se s denním životem na italské frontě, s pro-
žíváním 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 .
Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám 
více vyhovují . 
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Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: nejsou
Podmínky absolvování programu: obhajoba závěrečné práce
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Radka Římanová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústřední knihovna
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústřední knihovna
Místo konání:   Ústřední knihovna UK – EDIS, Krystal – 

2 . patro, José Martího 2/407, Praha 6

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  20 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: pondělí

Výše úplaty:  200 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Ústřední knihovna
Kontaktní osoba:  Mgr. Miriam Kolar Tůmová
E-mail:  miriam .kolar@ruk .cuni .cz
Telefon:  224 491 958
Termín podání přihlášky:   do 30. 9. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 3 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru 

Název: Vybrané kapitoly z dějin divadla

Charakteristika programu: Seznámení se se základními proměnami divadla napříč 
staletími – a to již od prvopočátků v antickém Řecku až po moderní dějiny divadla 
20 . století . 
Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám 
více vyhovují . 

Časový a obsahový plán programu: ne
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Podmínky přijímání zájemců: nejsou
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  PhDr . Radka Římanová, Ph .D .
Pracoviště garantující program: Ústřední knihovna
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústřední knihovna
Místo konání:   Ústřední knihovna UK – EDIS, Krystal – 

2 . patro, José Martího 2/407, Praha 6

Otevírán v akad. roce: 2018/2019
Zahájení:  zimní a letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:  20 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý

Výše úplaty:  200 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Ústřední knihovna
Kontaktní osoba:  Mgr. Miriam Kolar Tůmová
E-mail:  miriam .kolar@ruk .cuni .cz
Telefon:  224 491 958
Termín podání přihlášky:  do 1. 10. 2018 pro účast v  kurzu zahájeném 

v zimním semestru a do 4 . 2 . 2019 pro účast 
v kurzu konaném v letním semestru
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INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ 
A SOCIÁLNÍ CENTRUM  
UNIVERZITY KARLOVY (IPSC UK)

Kontaktní údaje IPSC

Adresa: Opletalova 38, Praha 1, 110 00
Tel: 224 491 850
E-mail: ipsc@ruk .cuni .cz
Web: http://www .ipsc .cuni .cz 

Výdej průkazů externího uživatele služeb

Opletalova 38, Praha 1, 110 00
Provozní doba:
Po – Čt: 9 .00–18 .00
Pá: 9 .00–16 .00

UK – POINT prodejna propagačních a upomínkových předmětů

Adresa: Celetná 14, Praha 1, 116 36
Tel.: 224 491 842
E-mail: point@cuni .cz
Web: http://point .cuni .cz 
Facebook: http://facebook .com/ukpoint 

Webová stránka U3V na UK: http://www.cuni.cz/UK-51.html 
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informace
O PROGRAMECH 
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
na Univerzitě Karlově v Praze

KATALOG KURZŮ
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
v akademickém roce 2014/2015

Zpracovala: Mgr. Silvie Nedvědová

Obálka a grafi cká úprava: Kateřina Řezáčová

Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum UK
Praha 2014

Zpracovala: Mgr. Pavla Satrapová, Nicola Tyrpáková

Obálka a grafická úprava: Kateřina Řezáčová

Univerzita Karlova 
Rektorát UK
Centrum celoživotního vzdělávání
Praha 2018
Univerzita Karlova

Tisk tiskárna Nakladatelství Karolinum

2018/2019
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