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ÚVOD 

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládaný Katalog programů Univerzity třetího věku (dále jen „U3V“) na Uni-
verzitě 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 2019/2020 zahrnuje nabídku programů 
všech fakult a některých součástí, které realizují U3V. 

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

Katalog programů Univerzity třetího věku je vydáván nejen v tištěné podobě, ale 
také v podobě elektronické. V elektronické formě se na Katalog můžete podívat zde 
https://www.cuni.cz/UK-51.html. Kompletní nabídku všech programů CŽV včetně 
programů 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) či praktická cvičení (př. 
FF). Specifickou a velice oblíbenou fakultou je také Fakulta tělesné výchovy a sportu 
(FTVS), která nabízí v rámci programů U3V netradiční výlety v podobě cyklo-tu-
ristiky nebo cvičení ve vodě.

Úspěšným absolventům programu U3V vydává univerzita osvědčení o absolvová-
ní, které je předáváno na společném slavnostním zakončení v Karolinu. Organizač-
ně zastřešuje a zajišťuje slavnostní zakončení Univerzit třetího věku na Univerzitě 
Karlově Centrum celoživotního vzdělávání, na jehož webových stránkách naleznete 
odkazy na U3V na jednotlivých fakultách (https://cczv.cuni.cz/CCZV-15.html). 
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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 zá-
jmových programech. Nabídku všech programů (zájmových, na výkon povolání) 
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 poskytne 
Centrum celoživotního vzdělávání (CCŽV) nebo Informační, poradenské a sociál-
ní centrum (IPSC).

Nabídka programů 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 ce-
louniverzitní nabídky vyberete a stanete se i Vy úspěšnými absolventy Univerzity 
třetího věku na Univerzitě Karlově.

Pracovnice CCŽV, březen 2019.
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aDresy fakult a kOntaktní OsOby 
u3V 2019/2020

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; roskotova@ktf.cuni.cz
Telefon:  220 181 383

Evangelická teologická fakulta UK
Černá 9, 115 55 Praha 1 – Nové Město
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html
Kontakt:  Mgr. Klára Maturová
E-mail:  maturova@etf.cuni.cz
Telefon:  228 988 213

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
https://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
https://www.lf1.cuni.cz/univerzita-3-veku
Kontakt:  Ing. Barbora Kasalová
E-mail:  barbora.kasalova@lf1.cuni.cz
Telefon:  224 964 243
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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
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html
program Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
Kontakt:  Zuzana Filipi
E-mail:  zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
Telefon:  267 102 904
program 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/412-univerzita-tretiho-veku.html
Kontakt:  Vanda Stříbrná
E-mail:  vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
Telefon:  377 593 540

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Studijní oddělení, Šimkova 870,  
500 03 Hradec Králové
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Univerzita-tretiho-veku/
Kontakt:  Bc. Veronika Drbohlavová
E-mail:  u3v@lfhk.cuni.cz; drbohlavovav@lfhk.cuni.cz
Telefon:  495 816 131

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/u3v/
Kontakt:  PharmDr. Petr Jílek, CSc.
E-mail:  jilek@faf.cuni.cz
Telefon:  495 067 365
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Filozofická fakulta UK
Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
https://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/programy/zajmove/u3v
Kontakt:  Bc. Veronika Fialová
E-mail:  veronika.tesarikova@natur.cuni.cz 
Telefon:  221 951 067

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/celozivotni-vzdelavani/univerzita-tretiho-
-veku
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:  Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:  martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:  221 900 343

Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 01
https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/univerzita-3-veku
Kontakt:  Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:  denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon:  222 112 237
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Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
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

Fakulta humanitních studií UK
U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 150 00
http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html 
Kontakt:  Mgr. 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
Pracoviště: Centrum Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/
Kontaktní osoby se liší podle jednotlivých programů, viz podrobnosti v katalogu.
Kontakt:  PhDr. Marcela Vašíčková, Bc. Jan Jersák
Telefon:  224 491 341
E-mail:  office@eis.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, 
  Bc. Nicola Tyrpáková
Telefon:  224 491 679
E-mail:  cczv@ruk.cuni.cz

Informační, poradenské a sociální centrum UK
http://www.ipsc.cuni.cz
E-mail:  info@cuni.cz
Telefon:  224 491 850
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PŘEHLED PROGRAMŮ U3V NA CELÉ UK

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (KTF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání  
přihlášky Výše úplaty

Úvod do křesťanského umění 2 do 29. 9. 2019 600 Kč / program

Velcí mistři českého baroka 2 od 1. 3. do  
29. 9. 2019 600 Kč / program

Základy katolické teologie III. 2 od 1. 3. do  
29. 9. 2019 600 Kč / program

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (ETF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Úvod do evangelické teologie I 4
do 4. 10. 2019

500 Kč / program
Úvod do evangelické teologie I (Olomouc) 4 500 Kč / program
Úvod do evangelické teologie II 4 500 Kč / program

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (HTF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Angličtina pro U3V 2

do 30. 6. 2019

680 Kč / program
+

690 Kč / přihláška
Dialog generací 2 690 Kč / rok
Kulturně-historický cyklus přednášek 2 690 Kč / rok

Uvedení do latinského jazyka  
a římských reálií 2

200 Kč / rok
+

690 Kč / přihláška
Vzdělávací exkurze U3V – LS 1 do 28. 2. 2020 1190 Kč / program
Vzdělávací exkurze U3V – ZS 1 do 5. 10. 2019 1190 Kč / program

PRÁVNICKÁ FAKULTA (PF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Spotřebitelské právo 1 od 8. 4. do 30. 
9. 2019

500 Kč / program
Právo 2 1000 Kč / program

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (1. LF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Biologie člověka 4 od 13. 4. do 
30. 9. 2019

1500 Kč / program
Novinky v medicíně 2 500 Kč / program
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2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (2. LF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Význam prevence v medicíně 4 do 24. 4. 2019 500 Kč / rok

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (3. LF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Vybrané kapitoly z filosofie a etiky 2 od 14. 5. do 27. 
6. 2019 200 Kč / program

Zdravý životní styl 3 od května 
do 30. 11. 2019 150 Kč / semestr

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI (LFP)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Člověk ve zdraví i v nemoci,  
podpora zdraví a prevence nemocí 4

do 30. 6. 2020
1000 Kč / rok

Virtuální kurz – Zdravé stárnutí 4 600 Kč / rok

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (FaF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Člověk a lék 2
září 2019

500 Kč / program
Kurz lukostřelby 2 500 Kč / program

FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Aktivní a úspěšné stárnutí 1 (ZS)

od 2. 5. do 31. 
5. 2019

600 Kč / semestr
Antické památky na seznamu dědictví 
UNESCO 1 (LS) 600 Kč / semestr

Archeologie na prahu historie. Doba 
železná a římská ve střední Evropě. 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Cesta k úspěchu je dlážděná slovy I. a II. 2 1200 Kč / program
Cesta kolem antického světa s Pausániem 
– 2. ročník 2 600 Kč / semestr

Čeština – jazyk světový? 
(Čeština ve světovém kontextu) 1 (ZS) 600 Kč / semestr
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Čeština v proměnách času I. a II. 2

od 2. 5. do 31. 
5. 2019

1200 Kč / program

Čínské kontrasty. Proměny starých tradic 
v moderní společnosti. 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Dějiny umění Latinské Ameriky – ANDY 1 (LS) 600 Kč / semestr

Dějiny umění Latinské Ameriky – 
MEZOAMERIKA 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Egyptská archeologie a české výzkumy 
v Egyptě – 2. ročník 2 600 Kč / semestr

Charakteristiky známých osobností 1 (LS) 600 Kč / semestr

Jak poslouchat vážnou hudbu IV 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Jazykový kurz – Latina pro seniory 1 (LS) 600 Kč / semestr

Jsem senior a co má být 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy – 1. 
ročník 2 600 Kč / semestr

Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe I. a II. – 1. skupina 2 800 Kč / semestr

Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe I. a II. – 2. skupina 2 800 Kč / semestr

Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe I. a II. – 3. skupina 2 800 Kč / semestr

Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe I. a II. – 4. skupina 2 800 Kč / semestr

Konverzační jazykový kurz Francouzština 
pro seniory 1 (LS) 600 Kč / semestr

Konverzační jazykový kurz Ruština pro 
seniory 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Konverzační jazykový kurz Angličtina pro 
seniory 
(1. + 2. skupina)

2 1200 Kč / program

Konverzační jazykový kurz Němčina pro 
seniory 1 (LS) 600 Kč / semestr

Konverzační jazykový kurz Španělština pro 
seniory 1 (LS) 600 Kč / semestr

Kurz českého znakového jazyka pro 
pokročilé I. a II. 2 600 Kč / semestr

Mimořádné objevy klasické archeologie 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Moderní dějiny Ukrajiny 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Mosty přes digitální propast pro seniory 
I. a II. 2 1200 Kč / program

Možnosti celoživotního učení a rozvoje 
člověka z pohledu třetího věku 1 (LS) 600 Kč / semestr
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Nacionalismus a multikulturalismus 1 (ZS)

od 2. 5. do 31. 
5. 2019

600 Kč / semestr
Od dramatu k divadlu: Divadlo jako 
prostor revoluce –  
2. ročník

2 600 Kč / semestr

Praktická cvičení z novověké paleografie 
pro pokročilé VII. 1 (ZS) 600 Kč / semestr

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

1 (LS) 600 Kč / semestr

Přelomová období v dějinách českého 
a evropského výtvarného umění – 1. ročník 2 600 Kč / semestr

Přes Královskou zahradu Pražského hradu 
k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin 
česko-pobaltských vztahů.

1 (LS) 600 Kč / semestr

Psychologie pro život –  
1. ročník 2 600 Kč / semestr

Psychologie pro život – 
2. ročník 2 600 Kč / semestr

Psychopati mezi námi 1 (LS) 600 Kč / semestr
Řečové aspekty mezilidské komunikace 1 (LS) 600 Kč / semestr
Trénování kognitivních procesů (také 
paměti) – 1. skupina 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Trénování kognitivních procesů (také 
paměti) – 2. skupina 1 (LS) 600 Kč / semestr

Učitel a jeho role v současné škole 1 (ZS) 600 Kč / semestr
Úryvky z česko-italských vztahů 1 (ZS) 600 Kč / semestr
Velká díla antického světa – 
1. ročník 2 600 Kč / semestr

Velké okamžiky antických dějin – 2. ročník 2 600 Kč / semestr
Vidět život z více úhlů 1 (ZS) 600 Kč / semestr
Vítejte v první republice! – 
2. ročník 2 600 Kč / semestr

Vybrané kapitoly z dějin evropské hudby 
12. – 20. století aneb hudba známá 
a neznámá I. a II.

2 1200 Kč / program

Využití potenciálu ducha i těla 
v seniorském věku 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Významné události světových dějin – 2. 
ročník 2 600 Kč / semestr

Zajímavosti v psychologii pro pokročilé – 6. 
ročník 1 (ZS) 600 Kč / semestr

Země a lidé II.: Střední Evropa v dějinách 
– 2. ročník 2 600 Kč / semestr
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PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Geografie a demografie 2 od 1. 6. do 10. 
9. 2019

500 Kč / program
Chemie – zajímavá a užitečná věda 2 500 Kč / program

Knihovna v době internetu 1 (LS)
od 1. 11. 2019 

do 
31. 1. 2020

300 Kč / program

Mineralogie 2 od 1. 6. do 10. 
9. 2019 500 Kč / program

Mořská fauna Středomoří 1 (LS) od 1. 11. 2019 
do 

31. 1. 2020

100 Kč / program

Mykologie 1 (LS) 300 Kč / program

Paleontologie 2

od 1. 6. do 10. 
9. 2019

500 Kč / program
Parazitologie 1 (ZS) 300 Kč / program
Podzemní a minerální vody 2 500 Kč / program
Svět hornin 2 500 Kč / program
Svět rostlin 2 500 Kč / program
Světové hornické dědictví Krušných hor 2 500 Kč / program

Vodní ekosystémy 1 (LS)
od 1. 11. 2019 

do 
31. 1. 2020

100 Kč / program

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA (MFF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

FYZIKA

Fyzika pro nefyziky 2

od 25. 2. do 28. 
6. 2019

500 Kč / program
Fyzika v životě člověka 2 500 Kč / program
Optické, akustické a elektrické jevy 
v atmosféře 2 500 Kč / program

Vesmír na internetu I – nové objevy 
ve sluneční soustavě a na exoplanetách 2 500 Kč / program

INFORMATIKA

Pokročilejší práce na počítači – Word + 
Excel 2

od 25. 2. do 28. 
6. 2019

500 Kč / program

Práce na počítači – úprava fotografií 2 500 Kč / program
Základy práce na počítači – začátečníci 2 500 Kč / program
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MATEMATIKA

Finanční matematika 2

od 25. 2. do 28. 
6. 2019

500 Kč / program
Geometrie v architektuře a malířství 2 500 Kč / program
Matematické vzdělávání v našich zemích 
od středověku do MFF UK 2 500 Kč / program

Matematika ve starém Řecku 2 500 Kč / program
Zajímavá matematika 2 500 Kč / program

PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PedF)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Aktivní a zdravý život ve vyšším věku 1 (ZS)

do 10. 9. 2019

500 Kč / program
Antické živly nejen očima přírodních věd II. 2 500 Kč / semestr
Česká filozofie v evropském kontextu 2 100 Kč / program
Ovládání a využití chytrého telefonu 
Android a online agenda pro seniory 1 (LS) 800 Kč / program

Péče o kulturní dědictví v kontextu 
vzdělávání 2 500 Kč / program

Po stopách historie. Cestování v každém 
věku 2 800 Kč / semestr

Praktický hudební místopis České republiky 
VI 2 do 30. 6. 2019 500 Kč / program

Pražská německá literatura v 19. a 20. 
století 2 do 10. 9. 2019 500 Kč / program

Výtvarné umění a tvorba 2 do 13. 9. 2019 1200 Kč / program

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD (FSV)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Americká literatura 1900-1950 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program
Americká literatura 1950-2010 1 (LS) do 31. 1. 2020 500 Kč / program
Balkánští diktátoři 20. století 1 (ZS)

do 13. 9. 2019

500 Kč / program
Britský parlament a jeho role v britské 
politice 1 (ZS) 500 Kč / program

Český dokumentární film I – Historie, 
témata, přístupy 1 (ZS) 500 Kč / program

Český dokumentární film II – Reflexe 
a diagnóza společnosti 1 (LS)

do 31. 1. 2020
500 Kč / program

Český hraný film 2013-2017 1 (LS) 500 Kč / program
Dějiny lásky okem sociologie 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program
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Diskuse o sudetoněmecké otázce 
v Československu/ČR po roce 1989 1 (ZS)

do 13. 9. 2019
500 Kč / program

Filmový seminář I. 1 (ZS) 500 Kč / program
Filmový seminář II. 1 (LS)

do 31. 1. 2020
500 Kč / program

Historická reflexe soudobých dějin 1 (LS) 500 Kč / program
Jak to jen říci … 1 (ZS)

do 13. 9. 2019

500 Kč / program
Jak to ti rozhlasoví a televizní moderátoři 
dělají? 1 (ZS) 500 Kč / program

Jak úspěšně vyjednávat, komunikovat 
a řešit společenské situace 1 (ZS) 500 Kč / program

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích 1 (LS)
do 31. 1. 2020

500 Kč / program
Latinská Amerika a její výzvy v 21. století 1 (LS) 500 Kč / program
Média zblízka I 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program
Média zblízka II 1 (LS)

do 31. 1. 2020
500 Kč / program

Mediální obrazy minulosti a současnosti 1 (LS) 500 Kč / program
Moderní metody zkoumání politiky 1 (LS) 500 Kč / program
Německo a různé formy přistěhovalectví 
od roku 1945 do současnosti 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program

Německo včera a dnes 1 (LS) do 31. 1. 2020 500 Kč / program
Norden – severské země od Kalmarské unie 
k Evropské unii 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program

Orální historie, tentokrát prakticky 1 (LS) do 31. 1. 2020 500 Kč / program
Osobnosti dokumentárního filmu: Jan 
Špáta – filmový terapeut 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program

Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se 
do první přednášky nevešlo 1 (LS)

do 31. 1. 2020

500 Kč / program

Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu? 1 (LS) 500 Kč / program
Rozhlasové interview (příprava a praktické 
zvládnutí rozhlasového rozhovoru) 1 (LS) 500 Kč / program

Ruská agrese proti Ukrajině 1 (ZS)
do 13. 9. 2019

500 Kč / program
Seminář výtvarného umění I 1 (ZS) 500 Kč / program
Seminář výtvarného umění II 1 (LS) do 31. 1. 2020 500 Kč / program
Současný populismus v Evropě 1 (ZS)

do 13. 9. 2019
500 Kč / program

Sovětské intervence ve střední Evropě: 
1953-1981 1 (ZS) 500 Kč / program

Spojené království a osobnosti, které ho 
utvářely 1 (LS) do 31. 1. 2020 500 Kč / program

Stále ještě „sladká“ Francie? 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program
Strakova akademie aneb Zapomenutý svět 
českých nadací 1 (LS) do 31. 1. 2020 500 Kč / program

Tvůrčí psaní 1 (ZS)
do 13. 9. 2019

500 Kč / program
Umění mimoevropských civilizací II. 1 (ZS) 500 Kč / program
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„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ 
a Pražské jaro 1968 1 (LS)

do 31. 1. 2020
500 Kč / program

V ruštině o současném Rusku 1 (LS) 500 Kč / program
Vina a trest – přepisování historie 1 (LS) 500 Kč / program
Západ a Východní Evropa v roce 1989 1 (ZS) do 13. 9. 2019 500 Kč / program
Zlatá léta první republiky? 1 (LS)

do 31. 1. 2020
500 Kč / program

Žánry dokumentárního filmu: portrét 1 (LS) 500 Kč / program

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU (FTVS)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Teorie a praxe v tělovýchově seniorů 4 od 12. 2. do 30. 
6. 2019 850 Kč / semestr

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

U3V – Humanitní studia 2

od 1. 10. 2019 
(přihlášky 
na ZS se 

podávají v září, 
na LS v lednu)

300 Kč / libovolný 
počet programů 

z aktuální nabídky

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UK – EDIS (ÚK UK)

Název programu Délka programu 
v semestrech

Termín podání 
přihlášky Výše úplaty

Aktivní senior – zralé tělo, mladá mysl 3 do 23. 9. 2019 400 Kč / program
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. 
Jaký je význam spirituality pro dnešního 
člověka?

1 (ZS a LS)
do 11. 10. 2019 
pro účast v ZS, 
do 14. 2. 2020 
pro účast v LS 

200 Kč / semestr

Občanská gramotnost 1 (ZS a LS) 100 Kč / semestr

Senioři a kompetence – senioři a funkční 
gramotnost 1 (ZS a LS)

do 23. 9. 2019 
pro účast v ZS, 
do 14. 2. 2020 
pro účast v LS 

200 Kč / semestr
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KAtOLiCKá tEOLOGiCKá fAKULtA

Název: Úvod do křesťanského umění

Charakteristika programu: Přednášky programu mají posluchačům předat základní 
vědomosti o křesťanském umění, zejména v  jeho historickém vývoji, ale i v  jeho 
různých projevech. Program je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, předpo-
kladem je ukončené středoškolské studium s maturitou. Účastník programu není 
studentem podle zákona o vysokých školách.

Časový a obsahový plán programu: ano; vždy v sobotu od 8.30 do 12.00 hod.

1) 12. 10. 2019: Dějiny umění (8.30-9.55: Úvod do dějin umění / Viktor Kubík; 
10.05-11.30: Úvod do církevního užitého umění / Jana Peroutková)

2) 26. 10. 2019: Antika a gotika (8.30-9.55: Umění antiky / Martin Trefný;  
10.05-11.30: Gotická architektura / Miroslav Šmied)

3) 23. 11. 2019: Baroko (8.30-9.55: Dějiny barokního umění / Marek Pučalík; 
10.05-11.30: Baroko v Čechách a na Moravě / Daniela Štěrbová)
 
4) 18. 01. 2020: Renesance (8.30-9.55: Renesanční umění / Markéta Jarošová; 
10.05-11.30: Renesance v českých zemích / Vít Vlnas)
 
5) 15. 02. 2020: Poslední století (8.30-9.55: Umění 20. století / Milan Pech;  
10.05-11.30: Architektura 20. století / Vladimír Czumalo)
 
6) 29. 02. 2020: Východní umění (8.30-9.55: Východní křesťanství / Miloš Szabo; 
10.05-11.30: Ikonografie / Martin Damian)

7) 28. 03. 2020: Umění a literatura (8.30-9.55: Literatura jako zdroj umění /  
Marek Šmíd; 10.05-11.30: Umělecké řemeslo / Jan Schöttner)

8) 23. 05. 2020: Výstavy a péče o památky (8.30-9.55: Kulturní management /  
Jiří Vajčner; 10.05-11.30: Péče o památky / Michaela Ottová)
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Podmínky přijímání zájemců: dosažení věku s nárokem na starobní důchod; 
   podání přihlášky a složení poplatku
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   Mgr. ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Pracoviště garantující program: Děkanát KTF
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Děkanát KTF
Místo konání:   učebny KTF UK, Praha 6 – Dejvice, 
   Thákurova ul. 3 

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): krátkodobé (2)
Rozsah:   32 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  sobota

Výše úplaty:   600 Kč / program
Upřesnění:   Částka musí být uhrazena před zahájením 

programu převodem na  účet 32034061/0100, 
variabilní symbol = prvních 6 číslic z  rodné-
ho čísla, specifický symbol 5442. Při neúčasti 
v programu se poplatek nevrací.

Adresa pro doručení přihlášky: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3,
   160 00 Praha 6
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát KTF
Kontaktní osoba:   Bc. Eva Roškotová
E-mail:   roskotova@ktf.cuni.cz
Telefon:   220 181 383
Termín podání přihlášky:  do 29. 9. 2019 
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Název: Velcí mistři českého baroka

Charakteristika programu: Cílem programu je seznámit s hlavními osobnostmi čes-
kého barokního umění 17. a 18. století, a to v oblasti malířství, sochařství i architek-
tury. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho z představitelů českého baroka 
nebo na jeden specifický umělecký fenomén (např. Karel Škréta, Kryštof Dientzen-
hofer, pražská barokní poutní místa, pražské paláce ad.)

Časový a obsahový plán programu: vždy v pondělí od 16.00 do 17.30 hod. 

Podmínky přijímání zájemců: dosažení věku s nárokem na starobní důchod;
   podání přihlášky a složení poplatku
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Děkanát KTF
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Děkanát KTF
Místo konání:   učebny KTF UK, Thákurova 3, Praha 6

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): krátkodobé 
Rozsah:   22 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí

Výše úplaty:   600 Kč / program
Upřesnění:   Částka musí být uhrazena před zahájením

programu převodem na  účet 32034061/0100,  
variabilní symbol = prvních 6 číslic z  rod-
ného čísla, specifický symbol 5445. Při ne-
účasti v  programu se poplatek nevrací.

Adresa pro doručení přihlášky: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3,
   160 00 Praha 6
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát KTF
Kontaktní osoba:   Bc. Eva Roškotová
E-mail:   roskotova@ktf.cuni.cz
Telefon:   220 181 383
Termín podání přihlášky:  od 1. 3. 2019 do 29. 9. 2019
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Název: Základy katolické teologie iii.

Charakteristika programu: Program poskytuje vhled do  základních teologických 
otázek, které jsou probírány z hlediska přednášené katolické nauky i jejího moder-
ního výkladu v praxi. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, předpokladem je 
ukončené středoškolské studium s maturitou. Účastník programu není studentem 
podle zákona o vysokých školách.

Časový a obsahový plán programu: ano; vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

1) 12. 10. 2019: Staré jazyky (9.00-10.25: Úvod do hebrejštiny / Sylva Ondrejič-
ková; 10.35-12.00: Úvod do řeckého jazyka / Josef Bartoň)

2) 26. 10. 2019: Systematická teologie (9.00-10.25: Christologie a mariologie / 
Ctirad Pospíšil; 10.35-12.00: Sakramentální teologie / Benedikt Mohelník)

3) 23. 11. 2019: Biblické vědy (9.00-10.25: Starozákonní reálie / Mlada Mikuli-
cová; 10.35-12.00: Pentateuch / Pavel Větrovec)

4) 18. 01. 2020: Kanonické právo (9.00-10.25: Kanonizační právo / Bartoloměj 
Čačík; 10.35-12.00: Východní kanonické právo / Miloš Szabo)

5) 15. 02. 2020: Pastorální obory (9.00-10.25: Psychopatologie / Ludmila Bar-
tůšková; 10.35-12.00: Duchovní hudba / Terezie Minářová Výborná)

6) 29. 02. 2020: Církevní dějiny (9.00-10.25: Země Koruny české / Eva Doleža-
lová; 10.35-12.00: Dějiny dějepisectví / Zdeněk Beneš)

7) 28. 03. 2020: Křesťanská literatura (9.00-10.25: Starší a středověká literatu-
ra / Miloš Sládek; 10.35-12.00: Literatura a české národní obrození / Michal 
Charypar)

8) 23. 05. 2020: Dějiny evropské kultury (9.00-10.25: Církevní a šlechtická titula-
tura / Milan Buben; 10.35-12.00: Liturgické oděvy a barvy / Radek Martínek)

Podmínky přijímání zájemců: podání přihlášky a složení poplatku
Podmínky absolvování programu: jiná
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   Mgr. ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
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Pracoviště garantující program: Děkanát KTF
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Děkanát KTF
Místo konání:   Pastorační středisko – kostel sv. Vojtěcha,
   Praha 6 – Dejvice, Kolejní ul. 4

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): krátkodobé (2)
Rozsah:   32 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  sobota

Výše úplaty:   600 Kč / program
Upřesnění:   Částka musí být uhrazena před zahájením
   programu převodem na účet 32034061/0100, 
   variabilní symbol = prvních 6 číslic z rodného
   čísla, specifický symbol 189. Při neúčasti 
   v programu se poplatek nevrací.

Adresa pro doručení přihlášky: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 
   160 00 Praha 6 
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát KTF
Kontaktní osoba:   Bc. Eva Roškotová
E-mail:   roskotova@ktf.cuni.cz
Telefon:   220 181 383
Termín podání přihlášky:  od 1. 3. 2019 do 29. 9. 2019 
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EVANGELiCKá tEOLOGiCKá fAKULtA

Název: Úvod do evangelické teologie I

Charakteristika programu: Čtyřsemestrální (dvouletý) program, který přístupným 
způsobem uvádí do základních témat evangelické teologie z biblistiky, církevních 
dějin a religionistiky. Tématem zimního semestru (ZS) bude úvod do Starého zá-
kona (vybrané problémy vzniku, výkladu a teologie Starého zákona). Program v ZS 
bude zahájen v pátek 4. 10. 2019 v 13.30 hod. Tématem letního semestru (LS) bude 
úvod do  Nového zákona (vybrané problémy exegeze Nového zákona). Program 
v LS bude zahájen v pátek 21. 2. 2020 v 13.30 hod. V AR 2020/21 bude program 
pokračovat výukou církevních dějin a historické teologie (ZS) a religionistiky (LS). 

Časový a obsahový plán programu: ano
 
Podmínky přijímání zájemců: otevřeno všem zájemcům
Podmínky absolvování programu: absolvování celého cyklu, závěrečné kolokvium
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, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020 
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:  42 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 115 55 
  Praha 1 – Nové Město
Kontaktní osoba:  Mgr. Klára Maturová
E-mail:  maturova@etf.cuni.cz
Telefon:  228 988 213
Termín podání přihlášky:  do 4. 10. 2019



26 EVANGELiCKá tEOLOGiCKá fAKULtA

Název: Úvod do evangelické teologie i (Olomouc)

Charakteristika programu: Čtyřsemestrální (dvouletý) program, který přístupným 
způsobem uvádí do základních témat evangelické teologie z biblistiky, církevních 
dějin a religionistiky. Koná se formou čtyř větších bloků, jednou měsíčně v prosto-
rách sboru ČCE v Olomouci, Blahoslavova 1. Tématem zimního semestru (ZS) bu-
dou vybrané problémy exegeze Nového zákona. Program v ZS bude zahájen v pátek 
4. 10. 2019. Letní semestr (LS) bude věnován úvodu do Starého zákona (vybraným 
problémům vzniku, výkladu a teologii Starého zákona).  Program v LS bude zahá-
jen v pátek 21. 2. 2020. V AR 2020/21 bude program pokračovat výukou religionis-
tiky (ZS) a církevních dějin a historické teologie (LS).

Časový a obsahový plán programu: ano; 1x měsíčně 4 hodiny, tj. čtyři čtyřhodi-
nové bloky

 
Podmínky přijímání zájemců: otevřeno všem zájemcům
Podmínky absolvování programu: absolvování celého cyklu, závěrečné kolokvium 
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:  Blahoslavova 1, Olomouc 
  (sbor Českobratrské církve evangelické)

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:  64 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:  500 Kč / program  

Adresa pro doručení přihlášky: UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 
  115 55 Praha 1 – Nové Město
Kontaktní osoba:  Mgr. Klára Maturová
E-mail:  maturova@etf.cuni.cz
Telefon:  228 988 213
Termín podání přihlášky:  do 4. 10. 2019
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Název: Úvod do evangelické teologie II
 
Charakteristika programu: Čtyřsemestrální (dvouletý) program, který prohlubuje 
program "Úvod do  evangelické teologie I" a  přístupným způsobem uvádí do  zá-
kladních témat evangelické teologie ze systematické teologie, teologické etiky, prak-
tické teologie a filosofie náboženství. Tématem zimního semestru (ZS) bude úvod 
do  Systematické teologie a  bude představena americká (systematická) teologie. 
Program v ZS bude zahájen v pátek 4. 10. 2019 v 15.00 hodin. Tématem letního 
semestru (LS) bude úvod do teologické etiky (současné problémy společnosti z po-
hledu teologické etiky). Program v LS bude zahájen v pátek 21. 2. 2020 v 15.00 hod. 
V AR 2020/21 bude program pokračovat výukou praktické teologie (ZS) a filosofie 
náboženství (LS). 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: otevřeno všem zájemcům
Podmínky absolvování programu: absolvování celého cyklu, závěrečné kolokvium
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, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:   42 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program
      
Adresa pro doručení přihlášky: UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 
   115 55 Praha 1 – Nové Město
Kontaktní osoba:   Mgr. Klára Maturová
E-mail:   maturova@etf.cuni.cz
Telefon:   228 988 213
Termín podání přihlášky:  do 4. 10. 2019
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Název: Angličtina pro Univerzitu třetího věku
Charakteristika programu: Náplní programu 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. 
Účastníci 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.

Časový a obsahový plán programu: 22 hodin/semestr

Podmínky přijímání zájemců: zapsání v programu U3V na HTF UK
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu při 
   absolvování nejméně 4 předmětů 
   (z toho nejméně 1 kulturně-historického 
   cyklu) z nabízených přednášek U3V

Garant programu:   Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A., Ph.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, Praha 4 
   - učebna dle rozvrhu

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   48 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   680 Kč / rok
Poplatek za přihlášku:   690 Kč
Upřesnění:   Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového

věku, kteří podali přihlášku do  ak. roku 
2019/2020 a  zaplatili zápisné ve  výši 690 Kč 
v případě zájmu o tento program doplatí ještě 
částku ve výši 340 Kč za semestr (22 vyučova-
cích hodin). Ti, kteří nejsou zapsání v progra-
mu U3V "Dialog generací" pak částku 700 Kč 
za semestr.
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Adresa pro doručení přihlášky: HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350, 
   Praha 4, 140 21
Kontaktní osoba:   ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:   studijni@htf.cuni.cz
Telefon:   222 539 203
Termín podání přihlášky:  do 30. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového

věku, mohou podat přihlášku do  ak. roku 
2019/2020 osobně na studijní oddělení fakulty 
nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce 
června 2019. Senioři budou na základě přihlá-
šek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější 
informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 
690 Kč zápisného.
Platební podmínky: Č. účtu: 66661389/0800, 
Variabilní symbol: 1999. Zpráva pro příjemce: 
Příjmení Jméno (v tomto pořadí).
 

Název:  Dialog generací
 
Charakteristika programu: "Dialog generací" je forma výuky společná pro studenty 
řádného studia a seniory zároveň. Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných 
studijních programů/oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyu-
čujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, se-
minářů a cvičení HTF UK) i online v PDF na webových stránkách https://www.htf.
cuni.cz/HTF-323.html. Pro účastníky U3V využívající program "Dialog generací" 
jsou přístupné i další speciální exkurze a přednášky pro U3V na HTF UK.   

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

Podmínky přijímání zájemců: penzijní věk, zapsání v programu U3V 
   na HTF UK
Podmínky absolvování programu: jiné

Certifikace:  osvědčení o  absolvování při absolvová-
ní  nejméně 4 předmětů (z  toho nejméně 1 
kulturně-historického cyklu) z  nabízených 
přednášek U3V 

Garant programu:   ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
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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:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   individuálně dle rozvrhu

Výše úplaty:   690 Kč / rok 
Upřesnění:    za kompletní program U3V 
   (vzdělávací exkurze a jazykové kurzy 
   mohou být dále zpoplatněny)

Adresa pro doručení přihlášky:  HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350, 
   Praha 4, 140 21
Kontaktní osoba:   ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:   studijni@htf.cuni.cz
Telefon:   222 539 203
Termín podání přihlášky:   do 30. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového

věku, mohou podat přihlášku do  ak. roku 
2019/2020 osobně na studijní oddělení fakulty 
nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce 
června 2019. Senioři budou na základě přihlá-
šek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější 
informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 
690 Kč zápisného.
Platební podmínky: Č. účtu: 66661389/0800, 
Variabilní symbol: 1999. Zpráva pro příjemce: 
Příjmení Jméno (v tomto pořadí).

Název: Kulturně-historický cyklus přednášek

Charakteristika programu: Jedná se o  cyklus přednášek, které jsou tematicky za-
měřeny v širokém kulturně-historickém spektru. Přednášky jsou vedeny pedagogy 
HTF UK i externími spolupracovníky na základě jejich odborného zaměření pro 
jednotlivá témata. 

Časový a obsahový plán programu: obsahový plán bude zveřejněn na  webových 
stránkách HTF
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Podmínky přijímání zájemců: penzijní věk, zapsání v programu U3V na HTF 
UK

Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:  osvědčení o absolvování při absolvování nej-

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

Garant programu:   ThDr. Mgr. 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 350/4, Praha 4, 140  21 – 

učebna dle rozvrhu

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   72 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   690 Kč / rok 
Upřesnění:    za kompletní program U3V

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

Kontaktní osoba:   ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:   studijni@htf.cuni.cz
Telefon:   222 539 203
Termín podání přihlášky:  do 30. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodo-

vého věku, mohou podat přihlášku do ak. roku 
2019/2020 osobně na studijní oddělení fakulty 
nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce 
června 2019. Senioři budou na základě přihlá-
šek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější 
informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 
690 Kč zápisného.

  Platební podmínky: Č. účtu: 66661389/0800, 
Variabilní symbol: 1999. Zpráva pro příjemce: 
Příjmení Jméno (v tomto pořadí).
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Název: Uvedení do latinského jazyka a římských reálií
 
Charakteristika programu: Náplní programu je výuka latinského jazyka doplněná 
o tematické okruhy z římských dějin. Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové 
Latina nejen pro teology (Praha 2009). Účastníci jsou postupně seznamováni s proble-
matikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci pro-
cvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti 
na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité dél-
ky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny programu. Je doplněna tematickými 
okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské 
náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, 
aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci. 

Časový a obsahový plán programu: 22 hodin/semestr

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

ně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-his-
torického cyklu) z nabízených přednášek U3V 

Garant programu:   prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
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, 140 21 

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   44 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   200 Kč / rok
Poplatek za přihlášku:   690 Kč
Upřesnění:  Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodo-

vého věku, kteří podali přihlášku do ak. roku 
2019/2020 a  zaplatili zápisné ve  výši 690 Kč 
v  případě zájmu o  tento program, doplatí 
100 Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). 

Adresa pro doručení přihlášky:  HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350, 
Praha 4, 140 21
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Kontaktní osoba:   ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:   studijni@htf.cuni.cz
Telefon:   222 539 203
Termín podání přihlášky:  do 30. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Zájemci z  řad seniorů, kteří dosáhli důcho-

dového věku, mohou podat přihlášku do ak. 
roku 2019/2020 osobně na studijní oddělení 
fakulty nebo na  emailu studijni@htf.cuni.cz 
do konce června 2019. Senioři budou na zá-
kladě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží 
podrobnější informace a kde doloží potvrze-
ní o zaplacení 690 Kč zápisného.

  Platební podmínky: Č. účtu: 66661389/0800, 
Variabilní symbol: 1999. Zpráva pro příjem-
ce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí).

Název: Vzdělávací exkurze U3V – letní semestr 

Charakteristika programu: Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní, or-
ganizovanou každý semestr pro seniory zapsané v  programu U3V na  HTF UK. 
Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřejněn 
vždy na počátku každého semestru na webových stránkách. 
 
Časový a obsahový plán programu: podrobnosti a  termíny budou uveřejněny 

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

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

Garant programu:  ThDr. Mgr. 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:  2019/2020
Zahájení:  letní semestr
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Délka programu:  krátkodobé
Rozsah:  36 (v hodinách celkem)
  
Výše úplaty:  1190 Kč / program
Upřesnění:  Cena je přibližná při dvoudenní exkurzi 

s  noclehem. Aktuální cena viz web – závi-
sí na  destinaci a  délce exkurze. Platbu nut-
no provést v HOTOVOSTI na hospodářském 
oddělení. Provedením platby je účastník při-
hlášen.

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

Praha 4, 140 21
Kontaktní osoba:   ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:   studijni@htf.cuni.cz
Telefon:   222 539 203
Termín podání přihlášky:   do 28. 2. 2020

Název: Vzdělávací exkurze U3V – zimní semestr

Charakteristika programu: Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní, or-
ganizovanou každý semestr pro seniory zapsané v  programu U3V na  HTF UK. 
Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřejněn 
vždy na počátku každého semestru na webových stránkách. 
 
Časový a obsahový plán programu: podrobnosti a  termíny budou uveřejněny 

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

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

Garant programu:  ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
Pracoviště garantující program: Katedra historické teologie a církevních dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra historické teologie a církevních dějin
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Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu:  krátkodobé
Rozsah:  36 (v hodinách celkem)
 
Výše úplaty:  1190 Kč / program
Upřesnění:  Cena je přibližná při dvoudenní exkurzi 

s  noclehem. Aktuální cena viz web – závi-
sí na  destinaci a  délce exkurze. Platbu nut-
no provést v HOTOVOSTI na hospodářském 
oddělení. Provedením platby je účastník při-
hlášen.

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

Praha 4, 140 21
Kontaktní osoba:   ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
E-mail:   studijni@htf.cuni.cz
Telefon:   222 539 203
Termín podání přihlášky:  do 5. 10. 2019
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Název: spotřebitelské právo

Charakteristika programu: Program je zaměřen na rozvíjení právní gramotnosti se-
niorů v otázkách ochrany spotřebitele. Výuka probíhá formou tří seminářů v celko-
vém rozsahu 12 vyučovacích hodin s přestávkami.  Cílem programu je pokrýt zá-
kladní instituty spotřebitelského práva a komunikovat je formou srozumitelnou pro 
širokou veřejnost. Účastníci programu se dozvědí o aktuálních problémech v této 
oblasti. Na praktických příkladech si vyzkouší řešení modelových situací a obdrží 
výukové materiály. Mezi probíraná témata budou patřit smlouvy o spotřebitelském 
úvěru, reklamace, uzavírání smluv mimo obchodní prostory či např. smlouvy uza-
vírané distančním způsobem.

Časový a obsahový plán programu: 1x za týden (3 semináře po 4 vyučovacích ho-
dinách); čtvrtek od 15.00 do 18.15 hod. v ter-
mínech 17. 10., 24. 10., 31. 10. 2019 

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce 
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
 
Garant programu:   JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Centrum právních dovedností
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Referát pro celoživotní vzdělávání (CŽV), 

studentskou vědeckou a  odbornou činnost 
(SVOČ), Univerzitu třetího věku (U3V) 
a ceny

Místo konání:  Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. 
Curieových 7, 116 40 Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Rozsah:   12 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. 
Curieových 7, 116 40 Praha 1
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Podatelna fakulty
Kontaktní osoba:   Mgr. Jaroslav Prouza
E-mail:   prouza@prf.cuni.cz
Telefon:   221 005 243
Termín podání přihlášky:   od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Způsob podání přihlášky: osobně v úředních 

hodinách, poštou nebo elektronicky. Vyplně-
nou přihlášku, jejíž formulář je na webových 
stránkách Právnické fakulty UK, je třeba do-
ručit spolu s dokladem o studiu (kopií ma-
turitního vysvědčení nebo vysokoškolského 
diplomu). Poplatek za program 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 programu.

Název: Právo

Charakteristika programu: Program akceptuje sociální roli seniorů. Výuka probíhá 
formou přednášek, které se konají jednou týdně. Konkrétní témata přednášek budou 
uvedena v podrobném harmonogramu na příslušný semestr, který bude účastníkům 
programu zaslán před zahájením výuky. Přednášejí profesoři, docenti a odborní asis-
tenti z jednotlivých kateder fakulty. Program organizačně zajišťuje garant JUDr. Ingrid 
Galovcová, Ph.D. Program seznamuje se základy práva a s vybranými otázkami z jed-
notlivých právních oborů. Přednášky jsou orientovány především na témata z tradič-
ních oborů práva, zejména z  práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, 
obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i novější právní 
obory (např. právo evropské, právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž 
řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, interneto-
vé právo). Program 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 hod.

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)
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Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
 
Garant programu:   JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Referát pro celoživotní vzdělávání (CŽV), 

studentskou vědeckou a  odbornou činnost 
(SVOČ), Univerzitu třetího věku (U3V) a ceny 

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Referát pro celoživotní vzdělávání (CŽV), 
studentskou vědeckou a  odbornou činnost 
(SVOČ), Univerzitu třetího věku (U3V) a ceny 

Místo konání:  Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. 
Curieových 7, 116 40 Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
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: Podatelna fakulty
Kontaktní osoba:   Mgr. Jaroslav Prouza
E-mail:   prouza@prf.cuni.cz
Telefon:   221 005 243
Termín podání přihlášky:   od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Způsob podání přihlášky: osobně v  úředních 

hodinách, poštou nebo elektronicky. Vyplně-
nou přihlášku, jejíž formulář je na  webových 
stránkách Právnické fakulty UK, je třeba doru-
čit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitní-
ho vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu). 
Poplatek za program je nutno uhradit do 10 dnů 
od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu 
lze prokázat ústřižkem poštovní poukázky nebo 
pokladní složenkou, příjmovým dokladem po-
tvrzeným bankou nebo kopií platebního příka-
zu, které lze předložit osobně nebo elektronicky. 
Po zaplacení poplatku bude uchazeči elektronic-
ky zasláno oznámení o přijetí do programu.
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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 (tyto podmínky 
mohou být za určitých okolností prominuty)

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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:   96 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:   čtvrtek
 
Výše úplaty:   1500 Kč / program
 
Adresa pro doručení přihlášky: 1. LF UK, studijní oddělení, Kateřinská 32, 

Praha 2, 121 08
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát
Kontaktní osoba:   Ing. Barbora Kasalová
E-mail:   barbora.kasalova@lf1.cuni.cz
Telefon:   224 964 243
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Termín podání přihlášky: od  13. 4. 2019 do  naplnění kapacity (75 
osob), nejpozději však do 30. 9. 2019 

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: Jedná se o navazující program pro absolventy základní-
ho programu Biologie člověka na 1. LF UK. Účastníci se během dvousemestrálního 
programu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s no-
vými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: absolvování programu 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:   Psychiatrická klinika 1. LF UK a  VFN, 

Ke Karlovu 11, Praha 2
 
Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech):  2
Rozsah:  24 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý
 
Výše úplaty:  500 Kč / program
 
Adresa pro doručení přihlášky: 1. LF UK, studijní oddělení, Kateřinská 32, 

Praha 2, 121 08
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát
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Kontaktní osoba:  Ing. Barbora Kasalová
E-mail:  bkasa@lf1.cuni.cz
Telefon:  224 964 243
Termín podání přihlášky: od  13. 4. 2019 do  naplnění kapacity (120 

osob), nejpozději do 30. 9. 2019 
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 přednášek 
jsou velmi různorodá a často jsou zaměřena na problémy spojené s vyšším vě-
kem – např. Srdce a krevní oběh, Vysoký krevní tlak a jeho následky, Osteopo-
róza, 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, 
úterý (1. ročník), středa (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:  prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. 
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Pracoviště garantující program: Dermatovenerologická klinika, Dětská psychiatric-
ká klinika, Farmakologický ústav,  Gynekologicko-porodnická klinika, Chirurgická 
klinika, Interní klinika, Klinika anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny, 
Klinika dětské a  dospělé ortopedie a  traumatologie, Klinika dětské hematologie 
a onkologie, Klinika infekčních nemocí, Klinika nukleární medicíny a endokrino-
logie, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Klinika ušní, nosní a krční, 
Klinika zobrazovacích metod, Neurologická klinika, Oční klinika dětí a dospělých, 
Onkologická klinika, Pneumologická klinika, Stomatologická klinika dětí a dospě-
lých, Ústav biofyziky, Ústav biologie a lékařské genetiky, Ústav epidemiologie, Ústav 
imunologie, Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny, Ústav lékařské 
chemie a klinické biochemie, Ústav lékařské mikrobiologie, Ústav soudního lékař-
ství, Ústav vědeckých informací, Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lé-
kařství

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

Motol

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
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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: do  24. 4. 2019 (do  naplnění kapacity 90 

účastníků)
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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 pří-
rodní vědy, etika a právo. Postup při řešení bioetického problému. Popis problému, 
deskriptivní etika, normativní etika. Základní etické teorie. Hedonismus. Utilitari-
smus. 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. Holo-
caust. Čtyři principy lékařské etiky. Princip autonomie. Úvod do  environmentální 
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 vý-
zkum a etika. 

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk 
Podmínky absolvování programu: jiné
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   28 (v hodinách celkem), 
Dny uskutečňování výuky:   čtvrtek 2 hod. 1x za 14 dní

Výše úplaty:   200 Kč / program

Kontaktní osoba:   Zuzana Filipi
E-mail:   zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
Telefon:   267 102 904
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Termín podání přihlášky:   od 14. 5. 2019 do 27. 6. 2019
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, epidemiolo-
gie a preventivní lékařství. Cílem je seznámit posluchače s možnostmi a způsoby 
ochrany 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 rozdán před 
začátkem

Podmínky přijímání zájemců:  maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu:  80 % účast na přednáškách (min. 12 přednášek)
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu
 
Garant programu:  doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Pracoviště garantující program:  Ústav hygieny, 3. LF UK
Pracoviště zajišťující uskutečnění:    Ústav hygieny
Místo konání:  3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
 
Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech):  3 semestry / 3 roky
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 

program 450 Kč.
 
Kontaktní osoba:  Marta Zezuláková
Email:  marta.zezulakova@lf3.cuni.cz
Telefon:  267 102 623
Termín podání přihlášky:   od května 2019 do 30. 11. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: elektronická přihláška
   https://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html
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Název: Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora 
zdraví a prevence nemocí.

Charakteristika programu: Univerzita třetího věku na LFP oslavila 30. výročí od své-
ho vzniku v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Po-
sluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími 
onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdra-
votně 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 obdrží od  letošního roku 
k programu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí 
ve stáří. Účastníci programu nejsou jen pasivními posluchači, ale jsou motivováni 
připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat. Dále jsou 
spolu s ostatními programy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze 
do  zdravotnických a  sociálních zařízení (RZP, lázeňská zařízení, domovy sociál-
ních služeb). Pro posluchače je připravena nabídka rozsáhlých doplňkových aktivit: 
(počítačových programů, jazykových programů, pohybové a společenské aktivity). 
V  akademickém roce 2019/2020 probíhá druhý ročník dvouletého programu 
U3V. Následující program bude probíhat v letech 2020–2022. 

Časový a obsahový plán programu: 1x za 14 dní, vždy úterý od 15.00 hod.

Podmínky přijímání zájemců: středoškolské vzdělání, věk od  60 let nebo 
přiznání starobního důchodu

Podmínky absolvování programu: 75 % účast na přednáškách, závěrečný písem-
ný 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, Alej Svobody 31, 323 00, 

LF UK Plzeň
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Otevírán v akad. roce:   2020/2021
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:   84 (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. 2020

Název: Virtuální kurz – Zdravé stárnutí

Charakteristika programu: Univerzita třetího věku na LFP oslavila 30. výročí od své-
ho vzniku v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Po-
sluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími 
onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdra-
votně 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, umožnila online 
přenos přednášek pro posluchače virtuálního kurzu U3V v Říčanech u Prahy. Po-
sluchači dostávají od letošního roku k programu učebnici Člověk ve zdraví i nemo-
ci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Posluchači virtuálního kurzu rov-
něž obdrží nahrávku prezentovaných přednášek. V akademickém roce 2019/2020 
probíhá druhý ročník dvouletého programu U3V. Následující dvouletý program 
bude probíhat v letech 2020 – 2022.

Časový a obsahový plán programu: 1x týdně, vždy úterý od 15.00 hod.

Podmínky přijímání zájemců: středoškolské vzdělání, věk od  60 let nebo 
přiznání starobního důchodu

Podmínky absolvování programu: 75 % účast na přednáškách, závěrečný písem-
ný test

Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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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:   Internetové vysílání

Otevírán v akad. roce:   2020/2021
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 4
Rozsah:   76 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   600 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. 2020
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LÉKAŘsKá fAKULtA  
V HRADCi KRáLOVÉ
Lékařská fakulta v Hradci Králové nabízí dvouletý program s názvem Zdravé stár-
nutí. V akademickém roce 2019/2020 bude probíhat druhý ročník programu. Nový 
dvouletý cyklus bude zahájen v roce 2020/2021. Přihlášky do programu se bu-
dou opět přijímat v druhé polovině roku 2020. Veškeré informace a podrobnosti 
o programu se tak objeví v katalogu na příští akademický rok 2020/2021.

Název: Zdravé stárnutí

Charakteristika programu: Program je dvouletý a  je zaměřen na  seznámení po-
sluchačů s  následujícími tématy: patologické aspekty stárnutí, doporučení, jak 
předcházet rizikovým faktorům vedoucím k  onemocnění, nejčastější onemocně-
ní doprovázející seniorský věk, prevence snížené soběstačnosti a socioekonomické 
souvislosti stárnutí.

Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
  doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Místo konání:  Lékařská fakulta v  Hradci Králové, Šimkova 

870, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní adresa:  Lékařská fakulta v  Hradci Králové, Studijní 
oddělení, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:   Bc. Veronika Drbohlavová
E-mail:   u3v@lfhk.cuni.cz; drbohlavovav@lfhk.cuni.cz
Telefon:   495 816 131
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fARMACEUtiCKá fAKULtA  
V HRADCi KRáLOVÉ

Název: Člověk a lék

Charakteristika programu: Program je věnován problematice člověka a léku, bude 
hovořeno 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. Pozor-
nost 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: ne

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

Podmínky absolvování programu: 50 % 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, Hra-

dec Králové

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr – říjen, letní semestr – březen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    60 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec 
Králové nebo elektronicky přes web fakulty 

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 2019
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Název: Kurz lukostřelby

Charakteristika programu: Lukostřelba přináší účastníkům celkový rozvoj. A to jak fy-
zický, projevující se zvýšením kondice a posílením svalstva zejména zádového, pletence 
ramenního, prsních svalů, svalů paží a břišních svalů. Jedná se také o rozvoj a procvičo-
vání koordinace a motoriky. V druhé řadě pak přináší tento sport významnou relaxaci 
psychiky, napomáhá rozvoji koncentrace. Během kurzu bude prováděn nácvik správné-
ho držení těla, posilovacích cviků, koordinace pravé a levé poloviny těla. Účastníci bu-
dou seznámeni s principy střelby z reflexního luku a budou postupně vedeni k osvojení 
si dovednosti správné střelby. Kurz bude ukončen soutěží ve střelbě na terč na 18 metrů 
(dle mezinárodních pravidel) Vyučující: František Ptáčník, vicemistr České republiky 
v lukostřelbě a vicemistr Evropy v tomtéž, trenér II. třídy (FTVS). 

Časový a obsahový plán programu: ne

Podmínky přijímání zájemců: přijetí bude podmíněno ověřením způsobilos-
ti pro daný typ sportovní činnosti; přednostně 
pro uchazeče s maturitou a v důchodovém věku

Podmínky absolvování programu: 80 % účast při výuce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Farmaceutická fakulta
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Farmaceutická fakulta
Místo konání:  tělocvična FVZ UO Hradec Králové, Akade-

mika Heyrovského, 500 05 Hradec Králové

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr – říjen, letní semestr – únor
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    56 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec 
Králové nebo elektronicky přes web fakulty 

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 2019
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Název: Aktivní a úspěšné stárnutí

Charakteristika programu: Cílem programu je seznámení se sociálními, kulturními, 
ekonomickými a  politickými souvislostmi stárnutí české populace. Analyzována 
bude problematika tzv. ageismu (diskriminace na  základě věku) a  stereotypizace 
starších dospělých, přípravy na stáří nebo tzv. „stříbrné ekonomiky“. Zvláštní po-
zornost bude věnována možnostem a bariérám vzdělávání a učení (se) v  senior-
ském věku. Absolvování programu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění 
všem relevantním kontextům stárnoucí společnosti a v neposlední řadě umožnit 
posluchačům zkvalitnit proces vlastního učení se. Osnova přednášek: Stárnutí 
a stáří v optice vědy. Stárnutí obyvatel ČR – příčiny a prognózy. Postavení senio-
rů v moderní společnosti, stříbrná ekonomika. Příprava na stáří jako celoživotní 
proces. Možnosti a bariéry vzdělávání ve třetím věku. Fyzické a psychické stárnutí 
a jeho vliv na vzdělavatelnost seniorů. Fáze procesu učení: osvojování a upevňová-
ní. Zásady efektivního učení se ve třetím věku. Nabídka vzdělávacích a volnočaso-
vých aktivit pro seniory v ČR.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra andragogiky a personálního řízení
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Antické památky na seznamu dědictví 
 UNEsCO

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus se zaměří na rozsáhlý soubor antic-
kých památek, které jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO. Ty budou pre-
zentovány primárně s ohledem na jejich geografickou polohu v současných státech 
(které je spravují), ale též s ohledem na někdejší římské provincie. Následně tyto pa-
mátky 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 památky na seznamu. Řecko I. Řecko II. 
Itálie I. Itálie II. Západní Evropa. Severní Afrika. Blízký východ a Malá Asie. Ana-
lýza a shrnutí.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
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Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Archeologie na prahu historie. 
 Doba železná a římská ve střední Evropě.

Charakteristika programu: Doba železná a římská představují období, kdy na našem 
území vzkvétají a upadají kultury starověkých Keltů a Germánů. Jejich odkaz přesto 
často zůstává zájemcům o historii skrytý, jelikož jeho téměř bezvýhradným zpro-
středkovatelem je archeologie. Přednáškový cyklus Archeologie na prahu historie 
si proto klade za cíl seznámit posluchače s civilizacemi severního okraje antického 
světa. Program podává stručný přehled současného archeologického stavu poznání 
těchto úseků českého pravěku v evropském kontextu. Posluchači jsou seznámeni 
s  nejdůležitějšími fenomény zmíněných období i  s  vědeckými metodami, který-
mi se je daří poodkrývat. V přednáškách jsou představeny základní archeologic-
ké prameny, tedy vývoj hmotné kultury i lokality s klíčovými objevy. Přednášky 
obsahují také nástin využití písemných pramenů pro poznávání dějů ve střední 
Evropě. Na příkladu Keltů a Germánů je ukázána problematika určování etnicity 
pravěkého obyvatelstva. Posluchač je zároveň seznámen s dobovými technologi-
emi (výroba železa, kamenictví, hrnčířství apod., způsobem produkce potravin 
atd.). Významným propojujícím tématem, jsou kontakty střední Evropy s antic-
kým světem. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
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Pracoviště garantující program: Ústav pro archeologii
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Cesta k úspěchu je dlážděná slovy i. a ii.

Charakteristika programu: Hlas je lidské teplo, je projevem kulturnosti člověka 
a tedy i důležitým činitelem k vytváření dobrých mezilidských vztahů. Kdo dob-
ře ovládá svůj hlas, ví jak s ním zacházet, má každodenně jednodušší život v ko-
munikaci se svým okolím. Cílem výuky je ukázat možnosti k rozvíjení hlasového 
a  mluvního projevu, jak na  sobě dále pracovat a  jak přenést získané dovednosti 
do běžného života. Osnova přednášek: Edukce mluvního hlasu. Hlasivky jsou nej-
podivuhodnější lidský orgán. Metodika tvoření hlasu. Práce s  pozitivní trémou. 
Využívání svého přirozeného a správně posazeného hlasu. Hlasová a mluvní kon-
dička. Fonanční cvičení s vědomou respirací, rezonancí a artikulací. Nalezení svého 
osobního mluvního stylu v různých situacích. Slovo je zbraň i lék.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: prezentace projektu
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Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr 
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  čtvrtek, 14.00 – 15.30 hod.

Výše úplaty:   1200 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Cesta kolem antického světa s Pausániem –  
2. 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 a Strabón. Théby a Orchomenos: slavné sídla v Bojótii. Bitva 
u Chairóneie a Makedonské království. Střední Řecko: Fókida, Lokris a Thermo-
pyly. Věštírna v Dodone. Magna Graecia. Starověký Syrakusy. Řekové v Malé Asii. 
Pistiros: řecké město v Thrákii?
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Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

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

Garant programu:   Dr. phil. Marek Verčík
Pracoviště garantující program: Ústav pro klasickou archeologii
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek 

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Čeština – jazyk světový? 
 (Čeština ve světovém kontextu)

Charakteristika programu: Cílem programu Čeština – jazyk světový? (Čeština 
ve  světovém kontextu) je představit posluchačům český jazyk ve  světových sou-
vislostech. Jednotlivé přednášky budou věnovány různým aspektům tohoto pohle-
du 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, 
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na pracoviště na zahraničních školách, kde je vyučována bohemistika, na typické 
chyby cizinců v češtině, na budování korpusů češtiny jako jazyka cizího a druhého 
atd. Pozornost bude věnována i výuce žáků cizinců v českých školách. Další blok 
přednášek bude zaměřen na problematiku reflexe české kultury, zvláště literatury 
ve světě. Konečně program seznámí posluchače i s programem vlády ČR na pod-
poru českého kulturního dědictví v zahraničí a  s českými jazykovými enklávami 
a ostrovy v zahraničí.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav bohemistických studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek 

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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Název: Čeština v proměnách času i. a ii.

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus má podobu vybraných kapitol z dě-
jin českého jazyka. Řazení jednotlivých přednášek je v zásadě chronologické: začí-
ná se českou etymologií a rekonstrukcí pračeštiny, končí se 20. stoletím. Cyklus si 
všímá různých aspektů vývoje jazyka i jeho užívání; největší pozornost věnuje pro-
měnám slovní zásoby, mimoto se dotýká gramatiky, pravopisu, jazykové správnosti 
i jazyka vybraných literárních památek. Posluchači budou rovněž seznámeni s in-
ternetovými aplikacemi a úložišti, které jim umožní např. vyhledávání a listování 
ve starších českých slovnících a mluvnicích z pohodlí domova.       

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

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

Garant programu:   doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr 
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek 

Výše úplaty:   1200 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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Název: Čínské kontrasty. Proměny starých tradic 
v moderní společnosti.

Charakteristika programu: Čínská společnost je výrazně konzervativní a současně ote-
vřená novým podnětům, jsou-li ovšem v souladu s tradičními představami. Kontrast 
starého a nového se zřetelně projevuje v čínské každodennosti a  snaha o „dosažení 
rovnováhy“ často vede ke vzniku nových svérázných rituálů. Chceme-li lépe pochopit 
fungování soudobé čínské společnosti, musíme se především obracet k jejím kořenům 
a lidovým zvyklostem, jimž zůstávají věrní i Číňané žijící po několik generací v zahra-
ničí. Program věnovaný současným proměnám starých čínských obřadů a zvyklostí 
představí nejtypičtější stránky tradiční kultury a seznámí s jejich současným pojetím. 
Jednotlivé přednášky přiblíží starou i novou podobu hlavních svátků, rodinných či spo-
lečenských zvyklostí, stručně představí historické nebo politické důvody změn a osvětlí 
podstatu některých komercializovaných novodobých zvyklostí. Klasická čínská kultura 
a vzdělanost ovlivnily též okolní národy, v přednáškách proto nebudou opomenuty ani 
korejské, japonské či vietnamské variace některých čínských tradic. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek 

Výše úplaty:   600 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Dějiny umění Latinské Ameriky – ANDY

Charakteristika programu: Program se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. 
Konkrétně je věnována andskému geografickému a kulturnímu areálu, který se na-
chází na území centrálních And, kde se rozvinuly nejvýznamnější předkolumbov-
ské kultury Jižní Ameriky (Inkové). Posluchači se v jejím průběhu seznámí s umě-
ním And, poznají jeho hlavní charakteristiky, jakož i významné kultury a naleziště. 
Dále jim bude představena v Česku dostupná odborná i popularizační literatura 
zabývající se danou problematikou. Součástí programu jsou i výukové materiály.  

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Středisko ibero-amerických studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek 

Výše úplaty:   600 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Dějiny umění Latinské Ameriky – 
MEZOAMERiKA

Charakteristika programu: Program se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. 
Konkrétně je věnována geografickému a kulturnímu areálu Mezoamerika, který se 
nachází na území Střední Ameriky a kde se rozvinuly jedny z nejvýznamnějších 
předkolumbovských kultur Ameriky (Olmékové, Mayové a Aztékové). Posluchači 
se v jeho průběhu seznámí s uměním Mezoameriky, poznají jeho hlavní charakte-
ristiky, jakož i významné kultury a naleziště. Dále jim bude představena v Česku 
dostupná odborná i  popularizační literatura zabývající se danou problematikou. 
Součástí kurzu jsou i výukové materiály.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Středisko ibero-amerických studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Egyptská archeologie a české výzkumy 
v Egyptě – 2. ročník

Charakteristika programu: U příležitosti 100. výročí zahájení egyptologických před-
nášek na  Univerzitě Karlově bude přednáškový cyklus věnovaný starému Egyp-
tu 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: Nové 
české výzkumy na pohřebištích v Abúsíru a Sakkáře. Pohřebiště šachtových hrobů 
v Abúsíru. Archeologický výzkum Džedkareova pyramidového komplexu. Králov-
ské pohřebiště v Abúsíru. Přírodovědné metody v egyptské archeologii. Sekundární 
pohřby na abúsírské nekropoli. Archeologické výzkumy na české koncesi v Súdánu. 
Vysocí hodnostáři a sociální sítě. Sídliště v období Staré říše.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+); absolutorium 1. roč-
níku programu "Egyptská archeologie a  čes-
ké výzkumy v  Egyptě" v  akademickém roce 
2018/2019

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

Garant programu:   doc. Jiří Janák, Th.D.
Pracoviště garantující program: Český egyptologický ústav
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
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Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek 

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Charakteristiky známých osobností

Charakteristika programu: Cílem programu je seznámit se s psychologickými as-
pekty 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. Jedná se o specializovaný seminář, který 
předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech. Os-
nova přednášek: Orientační a  inspirativní návrh. Heyrovský. Kaplický. Kubelík. 
Nový. Forman. Bělohlávek. Munzar. Hrabal.  

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1



65fiLOzOfiCKá fAKULtA

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   leden 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý, 10.00 – 11.30 hod. 

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Jak poslouchat vážnou hudbu iV

Charakteristika programu: Pokračování cyklu vedoucího posluchače k analyticko-
emotivnímu způsobu vnímání hudebního umění. Tentokrát se zaměříme na hu-
dební nástroje a  jejich využití v  klasické hudbě. Osnova přednášek: Ansámbly 
od jednoho do sta. Dřevěné dechové nástroje. Žestě. Bicí. Harfa a elektronika v or-
chestru. Klávesové nástroje. Smyčcové nástroje. Historické nástroje a instrumenty 
budoucnosti. Shrnutí a poslechový test.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
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Zahájení:   zimní semestr 
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Jazykový kurz – Latina pro seniory

Charakteristika programu: Program se zaměří na  rozvoj receptivních jazykových 
dovedností seniorů (porozumění psanému textu) s konkrétním cílem osvojování, 
resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jed-
notek, dále pak na  systematickou práci se slovníkem. Vybrané jednoduché texty 
různých žánrů se obsahově týkají všeobecných tematických okruhů (historie, spo-
lečnost, kultura, apod.), zahrnují latinská rčení a přísloví, zkratky, nápisy, písně aj. 
Program není určen pro úplné začátečníky, nýbrž pro ty, kteří se už latinu někdy 
učili.  

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1
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Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   březen 2020
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí, 14.00 – 15.30 hod. 

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Jsem senior a co má být

Charakteristika programu: Cílem programu je seznámit seniory se zákonitostmi 
seniorského věku i s upevňováním jejich sebevědomí. Problematika kognitivních 
procesů, emocí, motivace v období postproduktívního věku. Aktivní životní styl se-
niorů. Vzdělávání, pohyb seniorů jako prevence onemocnění nebo zranění. Senioři 
a jejich postavení v současné rodině, společnosti. Jedná se o specializovaný seminář, 
který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech. 
Osnova přednášek: Psychologická charakteristika seniorského věku. Stárnutí a ži-
votní styl. Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí. Pohyb a senioři. Sociální aspek-
ty života seniorů. Prarodič na plný úvazek. Budoucnost seniorů – Mise a vize stáří. 
Jak se žije seniorům ve světě.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
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Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-
rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   říjen 2019
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý, 14.00 – 15.30 hod. 

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy –  
1. ročník

Charakteristika programu: Zcela nový program se tentokrát zaměřuje na pestré et-
nické složení našich zemí v průběhu staletí, stejně jako na otázku, jakou proměnou 
prošla kmenová příslušnost, etnicita a národní identita. Pozornost je věnována jak 
„čechocentrickým“ tématům, tak naopak cíleně jiným etnickým skupinám žijícím 
na tomto území, tematická šíře zahrnuje rovněž pohledy zvenčí a také projektování 
českých představ do vztahu k jiným etnikům a národům (např. Lužickým Srbům). 
Několik přednášek je věnováno i oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi, resp. Hor-
ních Uher, a složité situaci v této části střední Evropy v moderní době. Chronologic-
ky je program rozkročen mezi středověkem a 20. stoletím. Vedle pedagogů z Ústavu 
českých dějin FF UK se na výuce budou podílet odborníci z jiných pracovišť FF UK 
(politologie), z Akademie věd AV ČR (Ústav pro českou literaturu) a z Židovského 
muzea v Praze. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s  maturitou 
a důchodový věk (60+)
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Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav českých dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr 
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Upřesnění délky programu:  2. ročník v akademickém roce 2020/2021
Dny uskutečňování výuky:  pátek 

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe i. a ii. – 1. skupina

Charakteristika programu: Praktické hodiny posilovacích a  protahovacích 
cvičení mají za  cíl zlepšení fyzické kondice, svalové pružnosti a  psychic-
ké pohody. Vyrovnávání svalových dysbalancí se provádí s  použitím růz-
ného náčiní – overbalů, širokých gum, ručníků, činek apod. Osnova před-
nášek: TEORIE: Význam fyzické zdatnosti u  seniorů; Technika dýchání; 
Svalová dysbalance – hyperaktivní a ochabující svalové skupiny; Pokyny ke cvičení. 
PRAXE: Kondiční a  protahovací cvičení; Protahovací cvičení; Dechová cvičení; 
Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, s širokou gu-
mou; Rehabilitační cvičení s tenkou gumou; Relaxační cvičení; Jednoduché coun-
try tance.
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Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:   Tělocvična Jednota, Opletalova 38, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    56 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: středa, 1. skupina 09.00 – 10.30 hod. 
  (od 9. 10. 2019)
   
Výše úplaty:   800 Kč / semestr
Upřesnění:   úhrada za 2 semestry -1600 Kč

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe i. a ii. – 2. skupina

Charakteristika programu: Praktické hodiny posilovacích a  protahova-
cích cvičení mají za  cíl zlepšení fyzické kondice, svalové pružnosti a  psy-
chické pohody. Vyrovnávání svalových dysbalancí se provádí s  použitím 
různého náčiní – overbalů, širokých gum, ručníků, činek apod. Osnova 
přednášek: TEORIE: Význam fyzické zdatnosti u  seniorů; Technika dýchání; Sva-
lová dysbalance – hyperaktivní a  ochabující svalové skupiny; Pokyny ke  cvičení. 
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PRAXE: Kondiční a protahovací cvičení; Protahovací cvičení; Dechová cvičení; Vy-
rovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, s širokou gumou; 
Rehabilitační cvičení s tenkou gumou; Relaxační cvičení; Jednoduché country tance.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:   Tělocvična Jednota, Opletalova 38, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    56 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  středa, 2. skupina 10.30 – 12.00 hod.
    (od 9. 10. 2019)
   
Výše úplaty:   800 Kč / semestr
Upřesnění:   úhrada za 2 semestry – 1600 Kč

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe i. a ii. – 3. skupina

Charakteristika programu: Praktické hodiny posilovacích a  protahovacích 
cvičení mají za  cíl zlepšení fyzické kondice, svalové pružnosti a  psychic-
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ké pohody. Vyrovnávání svalových dysbalancí se provádí s  použitím růz-
ného náčiní – overbalů, širokých gum, ručníků, činek apod. Osnova před-
nášek: TEORIE: Význam fyzické zdatnosti u  seniorů; Technika dýchání; 
Svalová dysbalance – hyperaktivní a ochabující svalové skupiny; Pokyny ke cvičení. 
PRAXE: Kondiční a  protahovací cvičení; Protahovací cvičení; Dechová cvičení; 
Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, s širokou gu-
mou; Rehabilitační cvičení s tenkou gumou; Relaxační cvičení; Jednoduché coun-
try tance.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:   Tělocvična Jednota, Opletalova 38, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    56 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  středa, 3. skupina 12.15 – 13.45 hod.
    (od 9. 10. 2019)
   
Výše úplaty:   800 Kč / semestr
Upřesnění:   úhrada za 2 semestry – 1600 Kč

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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Název: Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe i. a ii. – 4. skupina

Charakteristika programu: Praktické hodiny posilovacích a  protahovacích 
cvičení mají za  cíl zlepšení fyzické kondice, svalové pružnosti a  psychic-
ké pohody. Vyrovnávání svalových dysbalancí se provádí s  použitím růz-
ného náčiní – overbalů, širokých gum, ručníků, činek apod. Osnova před-
nášek: TEORIE: Význam fyzické zdatnosti u  seniorů; Technika dýchání; 
Svalová dysbalance – hyperaktivní a ochabující svalové skupiny; Pokyny ke cvičení. 
PRAXE: Kondiční a  protahovací cvičení; Protahovací cvičení; Dechová cvičení; 
Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, s širokou gu-
mou; Rehabilitační cvičení s tenkou gumou; Relaxační cvičení; Jednoduché coun-
try tance.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:   Tělocvična Jednota, Opletalova 38, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    56 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  středa, 4. skupina 14.30 – 16.00 hod.
    (od 9. 10. 2019)
   
Výše úplaty:   800 Kč / semestr
Upřesnění:   úhrada za 2 semestry – 1600 Kč

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
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E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Konverzační jazykový kurz francouzština 
pro seniory

Charakteristika programu: Program je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovlá-
dají základní gramatická pravidla a  potřebují se naučit vyjadřovat v  běžných si-
tuacích. 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 jedno-
duchou formou. Program se zaměří na rozvoj produktivních i receptivních jazyko-
vých dovedností seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, porozumění 
psanému nebo vyslechnutému textu), příp. psaní vybraných typů textů s konkrét-
ním cílem osvojování, resp. opakování a  upevňování základních gramatických 
struktur a lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci obecných komunikačních 
záměrů. Program se obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihléd-
nutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, média, historie, spo-
lečenské problémy současnosti, apod.). 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   březen 2020
Délka programu (v semestrech): 1
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Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí, 12.00 – 13.30 hod.
   
Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Konverzační jazykový kurz Ruština pro 
seniory

Charakteristika programu: Program je zaměřen na rozvoj produktivních i receptiv-
ních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému nebo vyslechnutému 
textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog), případně i projev písemný. Cí-
lem programu je prohloubit znalosti a komunikační dovednosti účastníků, sezná-
mit je s reáliemi a vzorci chování typickými pro ruskojazyčné prostředí. Široce defi-
novaná témata budou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí 
zúčastněných. Předpokladem pro vstup do programu je schopnost dorozumět se 
v běžných situacích.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení

Garant programu:   PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
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Zahájení:   říjen 2019
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí, 12.00 – 13.30 hod.
   
Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Konverzační jazykový kurz Angličtina pro 
seniory (1. a 2. skupina)

Charakteristika programu: Program je určen pro uchazečům s pokročilejší znalostí 
anglického jazyka. Zaměřuje se na rozvoj produktivních i receptivních jazykových 
dovedností seniorů (porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný 
ústní projev (monolog i  dialog, diskuze) s  cílem zopakovat si, upevnit a  rozvíjet 
slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování programu scho-
pen komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích i vyjádřit své myšlenky 
a názory o složitějších problémech. Témata jsou rozvržena vždy do dvou lekcí pro-
gramu a jsou vybrána tak, že se vztahují jak k osobnímu životu, tak ke kulturním 
a společenským událostem v současnosti. Ke každému tématu je připraven studijní 
materiál rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech s  porozuměním, 
čtení, psaní, mluvení) a  obsahující specifickou slovní zásobu a  cvičení zaměřená 
na vybrané gramatické struktury. Tyto pracovní listy používají posluchači a poslu-
chačky ve dvou po sobě jdoucích lekcích. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:   PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   říjen 2019
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí, 10.00 – 11.30 hod. – 1. skupina
    14.00 – 15.30 hod. – 2. skupina
   
Výše úplaty:   1200 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Konverzační jazykový kurz Němčina pro 
seniory

Charakteristika programu: Program je určen pro posluchače, kteří si chtějí zopako-
vat a rozšířit své znalosti německého jazyka. Naučí se fráze a slovní zásobu využi-
telnou v praxi zejména při cestování či běžné komunikaci. Program se věnuje vše-
obecným tematickým okruhům (kultura, sport, popis cesty, hlavní města německy 
mluvících zemí, zdravý životní styl).                     

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 
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Garant programu:   PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   leden 2020
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí, 12.00 – 13.30 hod.
   
Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Konverzační jazykový kurz Španělština 
pro seniory

Charakteristika programu: Program je určen posluchačům, kteří již mají základy 
španělštiny a ovládají základní gramatická pravidla. Naučí se vyjadřovat v běžných 
situacích a vyměňovat si informace o každodenních skutečnostech. Zopakují si ča-
sování základních sloves, fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi zejména při ces-
tování či běžné komunikaci. Program se věnuje všeobecným tematickým okruhům 
s  přihlédnutím k  dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, umění, 
sport, společnost, gastronomie apod.).   

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 
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Garant programu:   PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Jazykové centrum
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   březen 2020
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí, 10.00 – 11.30 hod.

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Kurz českého znakového jazyka i. a ii.

Charakteristika programu: Program 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 tlu-
močníka. V jednotlivých lekcích frekventanti programu naváží 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. Program není vhodný pro začátečníky. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:   Mgr. Petra Slánská Bímová
Pracoviště garantující program: Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / semestr
Upřesnění:   úhrada za 2 semestry – 1200 Kč

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Mimořádné objevy klasické archeologie

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus se zaměří na vybrané archeologické 
objevy z období antického starověku. S ohledem na jejich zvláštní význam a schop-
nost náležitě posouvat naše poznání dějin a kultury Řeků, Římanů i dalších obyvatel 
Středomoří nás přednášky zavedou do odlišných koutů antického světa. S využitím 
tradičních archeologických postupů i moderních technologií se vydáme hluboko 
pod mořskou hladinu, do specializovaných laboratoří i na významná archeologic-
ká naleziště. Osnova přednášek: O klasické archeologii, jejich dějinách, metodách 
a rozvoji. Katastrofy a jejich přínos archeologii – Vesuv konzervátor. Než se Řím stal 
Římem – Romulus a jeho svět. Milosrdné písky času – Masada, Svitky od Mrtvého 
moře a další perly pouští. V hloubi lesa – Římané (ne)dobývají střed Evropy. Po-
klady z hlubin – jedinečný náklad antických lodních vraků. Tvořit dějiny na hranici 
říše – život ve Vindolandě. Co oko nevidí – antika v barvě. Když je co číst, ale není 
jak – svitky z Villy papyrů. 
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Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Moderní dějiny Ukrajiny

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače 
s dějinami ukrajinského historického a etnického prostoru od počátku 20. století 
do současnosti. V první části programu se zaměříme na ukrajinskou otázku v prv-
ních desetiletích 20. století, situaci ukrajinských zemí včetně Zakarpatí v mezivá-
lečném období a za druhé světové války i na složité politické a sociální dějiny Ukra-
jiny v rámci Sovětského svazu po roce 1945. Zvláštní pozornost se soustředí na roli 
hladomoru let 1932-1933 a tzv. banderovců při formování ukrajinského národního 
vědomí. Následující přednáškový blok bude věnován vývoji samostatné Ukrajiny 
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po roce 1991 včetně krymské krize a války na východě země v širších historických 
souvislostech. Program uzavře přednáška mapující nejaktuálnější problémy ukra-
jinské společnosti. 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 kořenům.                        

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav východoevropských studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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Název: Mosty přes digitální propast pro seniory 
i. a ii.

Charakteristika programu: Program je určen pro ty, kteří necítí ostych z počítače, 
používají email, čtou internetové zprávy a mají chuť se dozvědět více o možnostech 
dalších služeb dostupných v  online světě. Přednášky jsou doplněny praktickými 
cvičeními v počítačové učebně, v rámci kterých bude možné s  lektorem vyzkou-
šet probranou látku. Program není vhodný pro ty, kteří nikdy nepřišli do kontaktu 
s počítačem či naopak patří mezi pokročilé uživatele internetových služeb. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

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

Garant programu:   PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav informačních studií a knihovnictví
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, ÚISK, 

U Kříže 10, Jinonice

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   1200 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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Název: Možnosti celoživotního učení a rozvoje 
člověka z pohledu třetího věku

Charakteristika programu: Cílem programu je přiblížení významného fenoménu 
moderní společnosti – vzdělávání v dospělém věku – v bohaté škále jeho podob. 
Přednášky jsou zaměřeny na nosná a podnětná témata vzdělávání dospělých v ak-
tuálních souvislostech. Sledovány budou spojitosti s probíhajícími společenskými 
změnami i proměnami individuálních životních drah, které se v současnosti stávají 
těžko předvídatelnými a doprovázejí je rozličné nejistoty a rizika. Absolvování pro-
gramu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění vzdělávání v dospělém věku 
v současném světě. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra andragogiky a personálního řízení
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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Název: Nacionalismus a multikulturalismus

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus se zaměří na  možnosti zkoumání 
problematiky nacionalismu a  multikulturalismus z  pozic sociální a  kulturní an-
tropologie, etnologie, folkloristiky a dalších sociálních věd. Jednotliví přednášející 
představí nacionalismus a multikulturalismus v nejvýznamnějších teoriích a na pří-
kladech vlastních výzkumů realizovaných v České republice i v zahraničí. Osnova 
přednášek: Co je to nacionalismus? Jaké jsou kořeny úspěchu českého nacionali-
smu v „dlouhém“ 19. století? České národní hnutí a folklor. (Z)formování národa 
za hranicemi – příklad krajanů v Bulharsku. Nehmotné kulturní dědictví a naci-
onalismus dnes. Multikulturalismus v optice sociálních věd. Transnacionalismus. 
Lužičtí Srbové – současná etnojazyková situace. Romové v ČR a sociální vyloučení.   

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav etnologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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Název: Od dramatu k divadlu: Divadlo jako 
prostor revoluce – 2. ročník

Charakteristika programu: Již od počátků své existence je divadlo vnímáno společ-
ností a zejména jejími oficiálními představiteli s nejistotou. Divadlo totiž proměňu-
je vnímání a otevírá divákům nové dimenze prostoru a času. Na divadle proto platí 
jiná pravidla než ve všedním světě a může se stát cokoli. Není proto divu, že jiskra 
revoluce někdy vzplanula právě v divadle a že divadelníci se často velmi intenzivně 
účastnili převratných společenských změn. Osnova přednášek: Platón kontra diva-
dlo. Revolucionář Brecht na houpačce. Česká revoluce a divadelní otázka. Voskovec 
+ Werich a  revoluce. Rok 1989 ve  středoevropském prostoru. Listopadové tance 
baletu ND. Role divadla v „sametové“ revoluci. Petrifikovaná revoluce. Od otevření 
divadla k občanské společnosti.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s  maturi-
tou a  důchodový věk (60+); absolutorium  
1. ročníku programu "Od dramatu k divadlu: 
Inspirován bořit: Drama na  druhý pohled" 
v akademickém roce 2018/2019

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

Garant programu:   Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra divadelní vědy
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:    Anna Novotná
E-mail:     anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:    221 619 811
Termín podání přihlášky:   od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Praktická cvičení z novověké paleografie 
pro pokročilé Vii.

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.                           

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s  maturi-
tou a  důchodový věk (60+); určeno výhrad-
ně jako pokračující program pro absolventy 
předcházejících ročníků (I. – VI.) 

Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Pracoviště garantující program: Katedra PVH a archivního studia
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku:  Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:    Anna Novotná
E-mail:     anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:    221 619 811
Termín podání přihlášky:   od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

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

Charakteristika programu: Cílem semináře je osvojit si základní znalosti praktické-
ho čtení paleografickch textů – jazykově českých, německých a latinských, na pří-
kladu různých typů především diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel 
zajímající se o osobní a regionální dějiny při práci v archivu či na internetu (pracu-
je-li s digitalizovanými písemnými prameny).  

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Pracoviště garantující program: Katedra PVH a archivního studia
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Přelomová období v dějinách českého 
a evropského výtvarného umění –  
1. ročník

Charakteristika programu: Dějiny umění lze rozčlenit do řady období, charakteri-
zovaných výraznými a osobitými projevy. Cyklus přednášek členů Ústavu pro ději-
ny umění FF UK se dle badatelského zaměření jednotlivých přednášejících zaměří 
na  zlomové okamžiky, ve  kterých docházelo k  významným stylovým posunům. 
Přednášky jsou koncipovány do dvou ročníků. V prvním budou sledovány promě-
ny umění na území Čech, ve druhém pak obdobné přelomové momenty v umělec-
kých dějinách Evropy. Osnova přednášek: Románské malířství v Čechách. Mistr 
Theodorik a mistr Třeboňského oltáře. Petr Parléř a krásný sloh. Renesance a gotika 
v architektuře. J. B. Mathey a K. I. Dientzenhofer. Sochařská výzdoba Karlova mos-
tu a sochařství v Čechách. Sochaři Myslbek, Schnirch a ti další. Umění v Čechách 
kolem roku 1900: spolky, skupiny, osobnosti. Umění v Československu mezi demo-
kracií a totalitou: 1945–1953.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

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

Garant programu:   Ing. Petr Macek, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav pro dějiny umění
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
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Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Upřesnění délky programu:  2. ročník v ak. roce 2020/2021
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Přes Královskou zahradu Pražského 
hradu k Mistru Litoměřickému. Kapitoly 
z dějin česko-pobaltských vztahů.

Charakteristika programu: Program nabídne málo známé pohledy na přítomnost 
baltských národů (starých Prusů, Litevců a Lotyšů) a jejich kultur v české historii, 
se zvláštním důrazem na místa, která jsou s nimi spojena v Praze. První část progra-
mu posluchače seznámí například s nejstaršími texty v baltských jazycích (ve staro-
pruštině), které pravděpodobně vznikly v Praze, s kulturními vztahy českých zemí 
s Velkoknížectvím litevským a s inspiracemi litevského národního hnutí obrozen-
ským životem Prahy 19. století. Druhá část programu bude věnována vlivu české 
náboženské reformace (Jana Husa, Jana Amose Komenského) na lotyšskou kulturu, 
vědecké a kulturní spolupráci s Lotyšskem a dnešní vztahy mezi Prahou a Rigou. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav východoevropských studií
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Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Psychologie pro život – 1. ročník

Charakteristika programu: Psychologie je výjimečně zajímavý vědní obor s  ne-
smírně 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, prožívá-
ní a  jednání každého z nás, přibývají nová témata ke zkoumání, objevují se nové 
metody a  postupy psychologické intervence k  jednotlivci i  skupině. Cílem pro-
gramu je nabídnout v  ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohle-
du a  poukázat na  souvislosti vybraných fenoménů pro život v  seniorském věku. 
Osnova přednášek: Psychologie je vědou o člověku… Evoluční a biologické ko-
řeny lidské psychiky. Význam učení v seniorském věku. Jak psychologie pomáhá 
poznávat lidi aneb co je to psychologická diagnostika. Komunikace v mezilidských 
vztazích. Komunikace prarodičů s vnoučaty a nejen s nimi. Psychopatologie všed-
ního dne. Závažné životní událost. Otázky psychologie zdraví seniorského věku. 
Jak zvládat konflikty v mezilidských vztazích? Smysl života z pohledu psychologie.                             

Časový a obsahový plán programu: ano
Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
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a důchodový věk (60+) 
Podmínky absolvování programu: písemný test
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Václav Mertin
Pracoviště garantující program: Katedra psychologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Upřesnění délky programu:  2. ročník v ak. roce 2020/2021
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

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 náro-
ků běžného dne v životě člověka. Přednášky podporují rozšíření psychologického 
pohledu na svět, přispívají k porozumění fungování člověka v něm a poskytují po-
znatky ke zvládání nároků každého dne v oblasti rodinných, přátelských i obecně 
mezilidských vztahů, informace k  orientaci ve  vybraných oblastech společenské 
praxe a svého místa v současném světě. Osnova přednášek: Psychologie štěstí v se-
niorském 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 
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seniorů. Lidská sexualita. Svědkové a oběti trestných činů.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s  maturi-
tou a  důchodový věk (60+); absolutorium  
1. ročníku programu „Psychologie pro život“ 
v akademickém roce 2018/2019 

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

Garant programu:   PhDr. Václav Mertin
Pracoviště garantující program: Katedra psychologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Psychopat 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. Jedná se o specializovaný seminář, který před-
pokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech. Osnova 
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přednášek: Vymezení pojmu. Profil psychopata – jeho životní styl. Disharmonický 
vývoj osobnosti. Typy psychopatů. Jak poznáme psychopata. Můj milý je psycho-
pat?! Jednání psychopata v každodenním životě. Jak přežít s psychopatem. Je možné 
se před ním chránit? 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   leden
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Řečové aspekty mezilidské komunikace

Charakteristika programu: Řeč představuje hlavní způsob mezilidské komunikace 
a především je fascinujícím nástrojem, pomocí něhož sdělujeme své názory, ovliv-
ňujeme názory druhých a ty vlastní v průběhu komunikačního procesu aktualizu-
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jeme. Řečí také vyjadřujeme nejrůznější afektivní stavy či vlastní sociální identitu. 
To všechno nám umožňuje velmi dynamický řečový mechanismus na jedné stra-
ně 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 věnována prozo-
dickým 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 speci-
fika řeči v médiích především v češtině a role mediálních mluvčích ve společnosti, 
další představí řečové technologie jako syntézu řeči z textu či automatické rozpo-
znávání řeči. Program bude zakončen přednáškami, které pojednávají o psychofo-
netických a forenzně fonetických tématech a v nichž bude představen i současný 
výzkum členů Fonetického ústavu.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Fonetický ústav
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
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Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: trénování kognitivních procesů  
(také paměti) – 1. skupina

Charakteristika programu: Cílem programu je rozvíjení jedné z podmínek aktivního 
a plodného života seniorů. Podporuje duševní pohodu, udržení pracovní schopnos-
ti, posiluje nezávislost. Může přispět ke snížení marginalizace, osamění, generační 
intolerance a zlepšit příležitosti k začlenění do společenského dění. Tento program 
přispívá k humanizaci, k sociální integraci. Záměrem je posilovat poznávací cha-
rakteristiky osobnosti. Obsahem je cvičení senzorických funkcí, představivosti, my-
šlení (divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), cvičení 
krátkodobé a dlouhodobé i imaginativní paměti. Jedná se o specializovaný seminář, 
který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   říjen 2019
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý, 12.00 – 13.30 hod.

Výše úplaty:   600 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: trénování kognitivních procesů  
(také paměti) – 2. skupina

Charakteristika programu: Cílem programu je rozvíjení jedné z podmínek aktivního 
a plodného života seniorů. Podporuje duševní pohodu, udržení pracovní schopnos-
ti, posiluje nezávislost. Může přispět ke snížení marginalizace, osamění, generační 
intolerance a zlepšit příležitosti k začlenění do společenského dění. Tento program 
přispívá k humanizaci, k sociální integraci. Záměrem je posilovat poznávací cha-
rakteristiky osobnosti. Obsahem je cvičení senzorických funkcí, představivosti, my-
šlení (divergentní, konvergentní, abstrakce, zobecňování, analýza, syntéza), cvičení 
krátkodobé a dlouhodobé i imaginativní paměti. Jedná se o specializovaný seminář, 
který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   leden 2020
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý, 12.00 – 13.30 hod.

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Učitel a jeho role v současné škole

Charakteristika programu: Učitelství je dnes hojně diskutovanou profesí: počínaje 
hledáním optimálního a inspirativního výchovného přístupu k žákům, přes otázky 
vyučovacích stylů a technik, až po úvahy, zda je učitelství skutečnou profesí či se-
miprofesí, a jaké z toho případně plynou důsledky. Přednáškový běh KPED se snaží 
nahlédnout na osobnost a poslání učitele tak, aby se projasnily různé role, v nichž 
učitel v soudobých pedagogických diskursech vystupuje. V souvislosti s tematizací 
těchto rolí se samozřejmě dotýkáme i problematiky školního vzdělávání, hodnocení 
a úspěšnosti žáků, ale i vztahových otázek vztahů ve škole a třídě, které učitele čím 
dál častěji staví do dříve málo akcentovaných rolí mediátora a krizového interventa. 
Osnova přednášek: Učitel – malé zamyšlení nad pedagogickými ctnostmi. Pozice, 
role a prestiž učitelů: mýty a skutečnost. Učitel v roli hodnotitele. „Vždyť učitel je 
přece také herec!“ Sociální pedagog – neviditelná profese současného školství. Uči-
tel jako mediátor. Netradiční role učitele – pomocník, kontrolor a krizový intervent. 
Učitel a jeho role v době počítačových her a sociálních sítí. Budoucnost učitelství? 
Závěrečné setkání s diskusí.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra pedagogiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
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J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Úryvky z česko-italských vztahů

Charakteristika programu: Cyklus přednášek se zaměří na vybrané dějinné úseky, 
ve  kterých se prolínala historie českých zemí a  apeninského poloostrova. Připo-
meneme si vzájemné kontakty národů žijících na území nynější České republiky 
s  Římskou říší, povšimneme si důležitých událostí souvisejících s  christianizací 
našeho území i  českých vojenských výprav do  Itálie za vlády Přemyslovců. Další 
významné zastavení bude souviset s epochou vlády Lucemburků a následně husit-
ských válek. Zvláštní kapitolou jsou zejména kulturní kontakty obou oblastí v ob-
dobí renesance a baroka. Podíváme se na české kontakty s italským risorgimentem 
a na některé partikulární zajímavosti z období 20. století.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.
Pracoviště garantující program: Ústav románských studií
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Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Velká díla antického světa – 1. ročník

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus se soustředí na díla, která sehrála 
důležitou, často rozhodující roli v dějinách řecké a římské civilizace; tato díla jsou 
přitom významná nejen pro antickou kulturu, ale mnohdy i později pro kulturu 
středověkou či renesanční a obecně pro evropskou kulturu jako celek. Žánrově se 
jedná o díla literární, historiografická, dramatická, filosofická i teologická, časová 
škála zahrnuje dobu archaickou v  Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy 
i ustavení křesťanského novozákonního kánonu. Posluchači se seznámí také s roz-
dílným hodnocením těchto děl v průběhu staletí.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
Garant programu:   Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav řeckých a latinských studií
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Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Upřesnění délky programu:  2. ročník v akademickém roce 2020/2021
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Velké okamžiky antických dějin – 2. ročník

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus se soustředí na momenty, které se-
hrály 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 při-
rozeně jsou prvořadého významu také pro evropskou kulturu jako celek. Časo-
vá škála zahrne dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy 
i konfrontaci s přicházejícím křesťanstvím. Posluchači se seznámí také s rozdílným 
hodnocením těchto událostí v průběhu staletí.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+); absolutorium 1. roč-
níku programu "Velké okamžiky antických 
dějin" v akademickém roce 2018/2019 
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Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav řeckých a latinských studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Vidět život z více úhlů

Charakteristika programu: Cyklus přednášek přináší důležité informace i poznání 
do  života seniorů. Pomáhá orientovat se ve  složité byrokracii různých předpisů, 
ale zároveň pomáhá pochopit postupy elektronizace, zejména v oblasti zdravotnic-
tví. Cílem zaměření programu je ukázat, že každá situace při včasné péči o vlastní 
zdraví, jako nejvyšší lidské hodnoty, je řešitelná. Osnova přednášek: Problematika 
zlomenin horního konce stehenní kosti u pacientů staršího věku. Biologická filozo-
fie. Freud a současná medicína. Moderní léčba častých plicních onemocnění. První 
české lékařky a jejich nesnadné osudy. Trápení pro alergiky. Také stárnutí se musí 
umět. Nemoci ledvin. Rozsah působnosti revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

Časový a obsahový plán programu: ano
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Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+) 

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   Ing. Ilona Kellerová
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Vítejte v první republice! – 2. ročník

Charakteristika programu: Při příležitosti stého jubilea vzniku první Českosloven-
ské republiky se Ústav českých dějin rozhodl realizovat dvousemestrální program, 
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 tedy najdeme přednášky, 
které se budou vztahovat ke genezi daného fenoménu, najdeme zde přednášky o le-
gionářích i reflexi republikánské ideje, většina programu bude patřit samotné první 
republice, a to z mnoha zorných úhlů – sledována bude její politická kultura, územ-
ní členění a specifika jednotlivých oblastí, festivity, metropole, národnostní slože-
ní i ekonomické souvislosti, závěr programu bude patřit ohlasům první republiky 
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v období bezprostředně následujícím – londýnský exil některých jejích představite-
lů, i pozdějším – období socialismu, program 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). 
Osnova přednášek: Spolupráce i neporozumění, Češi a Slováci 1918-1938. Praha 
– srdce republiky, vznik moderní metropole. Od národního státu ke státu národ-
ností? Menšinová problematika v ČSR 1918-1938. Ekonomická krize a její domácí 
a globální souvislosti. Československá armáda a brannost mezi světovými válkami. 
Stát a kinematografie za první republiky. Reflexe první republiky v londýnském exi-
lu. První republika – démonizovaná a idealizovaná. Obrazy první republiky v učeb-
nicích dějepisu. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+); absolutorium 1. roč-
níku programu "Vítejte v 1. republice!" v aka-
demickém roce 2018/2019 

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

Garant programu:   doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Ústav českých dějin
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
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Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Vybrané kapitoly z dějin evropské hudby 
12. – 20. století aneb hudba známá 
a neznámá i. a ii.

Charakteristika programu: Dvousemestrální program věnovaný historii evropské 
hudby v průběhu dlouhých staletí se tentokrát nesoustředí tolik na kulturně histo-
rické a společenské souvislosti a na prostředí, v nichž hudba v dávnější i nedávné 
minulosti zněla, ani na jednotlivé skladatele a na jejich životní a umělecké osudy. 
Ale soustředí se v první řadě na „hudbu samotnou“, tj. na jednotlivá vybraná hu-
dební díla, a také na „mýty“, jež jsou s nimi mnohdy spojeny – ať už se jedná o díla 
obecně známá, anebo naopak převážně neznámá nebo opomíjená.  

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

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

Garant programu:   prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Pracoviště garantující program: Ústav hudební vědy
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   1200 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
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E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Využití potenciálu ducha i těla 
v seniorském věku

Charakteristika programu: Cílem programu je nabídnout posluchačům vybrané 
možnosti, jak využít potenciálu ducha i těla v seniorském věku. Nejdříve je poskyt-
nut prostor poučení z evoluční psychologie a výzkumů štěstí – jak pečovat o du-
ševní zdraví“. Následuje seznámení s  možnostmi, limity a  přínosy zaměstnávání 
osob v seniorském věku. A protože kvalitní a spokojený život ve vyšším věku je ob-
vykle spojován i s existencí vhodných služeb, dostupné infrastruktury, bezpečností, 
estetickým a čistým životním prostředím, ale méně už se zdůrazňuje blahodárný 
vliv dobrovolnické činnosti a  angažovanosti seniorů ve  prospěch místa, kde žijí, 
upozorní seminář i na tyto souvislosti a přinese příklady z ČR i zahraničí. Závěr 
programu je věnován životnímu příběhu, který můžeme použít k tomu, abychom 
sdělili, kdo jsme, lidem kolem nás a zanechali stopu v životě. V praxi existuje mno-
ho různých přístupů, jak tak učinit. Obsahem závěrečných příspěvků je osvětlení 
dvou způsobů, jak zachovat svůj životní příběh, a to chronologickému nebo osob-
nímu výkladu života.   

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 

Garant programu:   PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra sociální práce
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
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Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Významné události světových dějin  
– 2. ročník

Charakteristika programu: Přednáškový cyklus je zaměřen na přelomové událos-
ti světových dějin, které výrazně ovlivnily běh doby, od  raného středověku, přes 
jeho vrcholné období až do 18. století. Zahrnuje tedy výklad středověkých a no-
vověkých dějin z  politického, sociálního a  kulturního úhlu pohledu. Přednáš-
ky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané momenty světových dějin, které měly 
větší či menší dopad na historický vývoj až do dnešní doby. Osnova přednášek: 
730: Byzanc a  ikonoklasmus. 794: První středověká „euromince“. 965: Návštěva 
Ibrahíma ibn Jakúba v  Praze. 1169: Konec kyjevské říše? 1346: Bitva u  Kresča-
ku. 1389: Osudný den na  Kosově poli. 1701: Vyhlášení Pruského království. 
1756: Sedmiletá válka – první celosvětový konflikt. 1741: Převrat Alžběty Petrovny.                                   

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+); absolutorium 1. roč-
níku programu "Významné události světo-
vých dějin" v akademickém roce 2018/2019

Podmínky absolvování programu: 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
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 
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J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek
   
Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Zajímavosti v psychologii pro pokročilé  
– 6. ročník

Charakteristika programu: Cílem programu je seznámit seniory s novými trendy 
v  psychologii, či méně známými tématy. Jedná se o  specializovaný seminář, kte-
rý předpokládá aktivní zapojení posluchačů do  práce na  jednotlivých tématech. 
Osnova přednášek: Konflikty a způsoby jejich řešení. Smysl života – logoterapie. 
Charakteristika generací ve 21. století. Význam role otce v životě člověka. Interkul-
turní rozdíly. Mezigenerační rozdíly. Role prarodičů ve výchově mladé generace. 
Vztah lékaře a pacienta. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
a důchodový věk (60+); seminář je určen vý-
hradně absolventům semináře „Zajímavosti 
v psychologii pro pokročilé“ 1.– 5. ročník

Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   bez osvědčení 
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Garant programu:   PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Pracoviště garantující program: Centrum dalšího vzdělávání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum dalšího vzdělávání
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Cent-

rum dalšího vzdělávání, Jindřišská 27, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:    18 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý

Výše úplaty:   600 Kč / program

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Název: Země a lidé ii: střední Evropa v dějinách 
– 2. ročník

Charakteristika programu: V  nabízeném programu si na  modelových příkladech 
z dějin střední Evropy (jednotlivé části Svaté říše římské – Rakousy, Štýrsko, Koru-
tany, Bavorsko, Švábsko, Čechy, Polsko, Uhry) v období 13. – 14. století ukážeme 
klíčové momenty ze života středověkých panovníků – bitvy, diplomatická jednání, 
dvorské slavnosti, rodinné vztahy i kulturní život. V jednotlivých přednáškách bude 
věnována pozornost významným osobnostem stanoveného období a geografického 
okruhu, podstatným událostem politických i kulturních dějin v rámci nejen stře-
doevropské ale i celoevropské historie. Jednotlivá témata budou vykládána optikou 
soudobých pramenů i moderní historiografie. Součástí výkladu bude i význam udá-
lostí pro další historický vývoj a jejich tzv. druhý život.  

Časový a obsahový plán programu:  ano
Podmínky přijímání zájemců: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 

a důchodový věk (60+); absolutorium 1. roč-
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níku programu "Země a lidé I: Střední Evropa 
v dějinách" v akademickém roce 2018/2019  

Podmínky absolvování programu: 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
Místo konání:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. 

J. Palacha 2, Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   letní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pátek

Výše úplaty:   600 Kč / semestr

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

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum dalšího vzdělávání
Kontaktní osoba:   Anna Novotná
E-mail:    anna.novotna@ff.cuni.cz
Telefon:   221 619 811
Termín podání přihlášky:  od 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019
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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. Problé-
my 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 Evro-
pě. 10. Demografické prognózy a proces demografického stárnutí. 11. Demogra-
fické 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. doc. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., 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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
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 Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:   od 1. 6. 2019 do 10. 9. 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: Chemie – zajímavá a užitečná věda

Charakteristika programu: Program obsahuje 12 témat, vybraných z  jednotli-
vých chemických oborů, co je chemie anorganické a  organické, chemie ana-
lytické a  chemie polymerů a  biochemie. Témata jsou zaměřena především 
na  zajímavé a  užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a  jejich praktic-
kou aplikaci (atmosféra jako přírodní laboratoř, aerosoly a  jejich vlastnos-
ti, složení a  vlastnosti litosféry, nové způsoby analýzy přírodních látek, vyrá-
běných materiálů a  životního prostředí, polymery a  jejich použití v  medicíně 
a  farmakologii ve  formě protéz a  implantátů i  jako složky léčiv, potraviny a  je-
jich chemické složení a  význam, mikrovlny v  akci aj.) Jednotlivá témata o  cel-
kovém rozsahu tři hodiny tvoří obvykle přednášky doplněné názornými pre-
zentacemi a  diskusí s  účastníky programu. Součástí programu jsou také ukázky 
zajímavých a  jednoduchých pokusů s běžně dostupnými látkami, které si mohou 
účastníci programu sami vyzkoušet, a  odborná exkurze na  vybrané pracoviště.  

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: jiné
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   36 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:   čtvrtek
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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 Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:    od 1. 6. 2019 do 10. 9. 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: Knihovna v době internetu

Charakteristika programu: 1. Úvodní hodina, 2. Vyhledávání na internetu, 3. Knihov-
na 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: jiné
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:   areál Albertov, Praha 2

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr
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
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Pracoviště, kam doručit přihlášku: Oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba:   Bc. Veronika Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:    od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020 
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 soustavy 
a  Země. Co nám říkají meteority? Hlavní geologické procesy v  zemském nitru 
a  na  zemském povrchu. Úvod do  obecné mineralogie: Čím se zabývá mineralo-
gie? Co je minerál? Co je krystal a amorfní látka? Jak krystaly vznikají a rostou? 
Tvar a  vnitřní uspořádání krystalů, jejich chemické složení a  fyzikální vlastnos-
ti. Krátce o  metodách studia minerálů. Úvodní mineralogická literatura. Poví-
dání o  nejrozšířenějších 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: jiné
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   32 (v hodinách celkem)



115PŘíRODOVěDECKá fAKULtA

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 Fialová 
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:  od 1. 6. 2019 do 10. 9. 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: Mořská fauna středomoří

Charakteristika programu: Seznámení s  nejběžnějšími a  nejzajímavější-
mi zástupci fauny Středozemního moře, s  důrazem na  diverzitu a  eko-
logii jednotlivých forem. Těžištěm přednášek je zejména fotodokumen-
tace živočichů, pokud možno v  jejich přirozeném prostředí. Úvodní 
přednáška je věnována mořskému prostředí obecně a  Středozemnímu moři, ná-
sleduje série přednášek představujících jednotlivé 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: jiné
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:  2019/2020
Zahájení:  letní semestr
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 Fialová
E-mail:  veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky:  od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020
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 rozmnožují? Houby 
v  prostředí člověka. Houby na  potravinách. Houby a  zahrada. Houby na  louce 
a v  lese. Houby, které nám škodí. Houby, které nám prospívají. Životní prostředí 
hub a jak je chráníme.

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
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Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  letní semestr
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 Fialová
E-mail:  veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky:  od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020
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 zejména populárně 
paleontologická literatura). Jak si naplánovat paleontologickou vycházku, co si vzít 
s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické průvodce, jak se vyznat v geo-
logické mapě. Stručná historie světové i  české paleontologie a paleontologických 
výzkumů. Vývoj života na Zemi od jeho vzniku až po současnost (zajímavé a dů-
ležité 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 paleontologie okolí Prahy doplněná v letním 
semestru jednou i více (podle zájmu) vycházkami do Národního muzea a do okolí 
Prahy. Podle zájmu lze přednášky modifikovat směrem k problémům, které poslu-
chače 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: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   doc. 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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   48 (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 Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:   od 1. 6. 2019 do 10. 9. 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: Parazitologie

Charakteristika programu: Paraziti jsou všudypřítomnou a důležitou součástí živo-
ta na  planetě Zemi. Během programu se seznámíte s  nejvýznamnějšími parazity 
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 programu bude věnován fenoménu para-
zitismu a parazitologii jako vědnímu oboru. Následovat bude šest lekcí věnovaných 
vybraným parazitům z řad jednobuněčných parazitů („prvoků“), parazitických čer-
vů (helmintů) a parazitických členovců (roztočů a hmyzu). Zaměříme se na para-
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zity tělního povrchu a trávicího traktu i na 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 pro-
středků 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: jiné
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:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr
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 Fialová
E-mail:  veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky:  od 1. 6. 2019 do 10. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Přihlášku je možné doručit osobně kontakt-

ní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo 
vyplnit elektronickou přihlášku na adrese htt-
ps://is.cuni.cz/studium/prijimacky
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Název: Podzemní a minerální vody

Charakteristika programu: Voda je klíčovou látkou nutnou k životu i důležitou su-
rovinou a porozumění podzemním vodám je v současné době klimatických změn 
zásadní. Absolventi programu získají základní znalosti z hydrogeologie – o pod-
zemní vodě, o jejím pohybu i ochraně a o minerálních vodách v Česku. Program je 
zaměřen na pochopení role podzemní vody na Zemi jako součásti hydrologického 
cyklu a  cenného přírodního zdroje. Účastníci se teoreticky seznámí s prací hyd-
rogeologa, např. jak se získávají informace o vydatnosti vrtů a optimální velikosti 
odběru podzemní vody. Program se bude soustředit na jakost a složení vod a vznik 
vod minerálních. Dále se bude program věnovat vodě v půdě a její roli v zeměděl-
ství, ochraně a znečišťování vodních zdrojů nebo klimatické změně a jejímu dopadu 
na vodu v krajině.

Časový a obsahový plán programu: ano

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

Garant programu:  Mgr. Martin Slavík
Pracoviště garantující program: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité ge-

ofyziky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geo-
fyziky
Místo konání:  Albertov 6

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  28 (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 Fialová
E-mail:  veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
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Telefon:  221 951 067
Termín podání přihlášky:  od 1. 6. 2019 do 10. 9. 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:  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, systém. Zvětrá-
vání 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 růz-
ných typů hornin na území České republiky. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk
Podmínky absolvování programu: jiné
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   32 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  středa

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 Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:  od 1. 6. 2019 do 10. 9. 2019
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: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
 
Garant programu:   RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
   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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   40 (v hodinách celkem)
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Dny uskutečňování výuky:  pondělí 

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 Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:  od 1. 6. 2019 do 10. 9. 2019
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: světové hornické dědictví Krušných hor

Charakteristika programu: Zájmový program se zaměřuje na  ložisko-
vou geologii Krušných hor a  historii těžby a  zpracování nerostných suro-
vin od  středověku do  současnosti v  kontextu navrhovaného zápisu Hor-
nického regionu Krušnohoří na  Seznam světového dědictví UNESCO. 
V  rámci programu se posluchači seznámí s  vývojem technik a  technologií těžby 
a zpracování nerostných surovin od 12. do 20. století s důrazem na těžbu rud stří-
bra, cínu, železa, kobaltu a uranu, s administrativními, 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 technolo-
gií, báňské legislativy, mincovnictví, věd o Zemi či hornického školství. Součástí 
programu 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. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Pracoviště garantující program: Ústav geologie a paleontologie
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Pracoviště zajišťující uskutečnění: Ústav geologie a paleontologie
Místo konání:   Albertov 6, Praha 2

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   24 (v hodinách celkem)

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 Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:   od 1. 6. 2019 do 10. 9. 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: 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, měl-
ké 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; produk-
tivní pobřežní ekosystémy – korálové útesy, chaluhové lesy, mořské louky, mangro-
vy. 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: jiné
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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

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr
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 Fialová
E-mail:   veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
Telefon:   221 951 067
Termín podání přihlášky:   od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020
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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fyZIka

Název: fyzika pro nefyziky

Charakteristika programu: V rámci programu se posluchači seznámí populární formou 
s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z čás-
ticové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity 
a další. Kromě přednášek jsou součástí programu také exkurze na zajímavá fyzikál-
ní pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikál-
ním 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 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu 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 – posluchárna T2

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen (7. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   52 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do vybraných programů je možno se přihlá-

sit osobně na  studijním oddělení Ke  Karlo-
vu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu 
v  hotovosti) a  nebo lze veškeré doklady za-
slat vyplněné a podepsané mailem na: simu-
nkov@dekanat.mff.cuni.cz. V  akademickém 
roce 2019/2020 budou přihlášky přijímá-
ny pouze s  příslušným dokladem o  zaplace-
ní 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 vzděláváním. 
Do  programu U3V bude posluchač zapsán 
pouze v případě, že veškeré požadované do-
klady (přihláška + doklad o  zaplacení + pí-
semný 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 se-
známí 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 člově-
ku, 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 im-
plantáty, keramiky, skla a kompozitní materiály, entropie, termodynamika chemic-
kých reakcí, energetická bilance organismu, apod. 
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Kapacita:   není omezena
Časový plán programu, dny výuky: úterý 1x týdně, od 14.00 do 15.30 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu 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  po-

sluchárna F2

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen (8. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   52 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do  vybraných programů je možno se při-

hlásit osobně na  studijním oddělení 
Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno pro-
vést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré 
doklady zaslat vyplněné a  podepsané mai-
lem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz

  V  akademickém roce 2019/2020 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem "Písemný záznam a  školící tex-
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ty 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 celoživot-
ním vzděláváním. Do  programu U3V bude 
posluchač zapsán pouze v případě, že veške-
ré požadované doklady (přihláška + doklad 
o zaplacení + písemný záznam a školící tex-
ty) budou řádně vyplněny a dodány současně 
a v termínu pro zápis.

Název: Optické, akustické a elektrické jevy 
v atmosféře

Charakteristika programu: Odraz, lom a rozptyl světelných paprsků v atmosféře – 
zrcadlení, fata morgána, astronomická refrakce, jevy při západu a východu Slun-
ce, soumrakové jevy, barvy oblohy, duhy, koróny, glórie, halové jevy. Šíření zvuku 
v atmosféře – akustický index lomu, akustické stíny, anomální slyšitelnost, útlum 
zvuku v plynech, rázové vlny. Základy atmosférické, oblačné a bouřkové elektřiny   
– ionizace a elektrická vodivost vzduchu, separace elektrických nábojů v oblacích, 
hrotové výboje, blesky, jejich druhy, podmínky vzniku a struktura, tzv. přechodné 
světelné úkazy.
 
Kapacita:   není omezena
Časový plán programu, dny výuky: bloky čtyř vyučovacích hodin jednou měsíč-

ně od října 2019 o května 2020

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Pracoviště garantující program: Katedra fyziky atmosféry
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra fyziky atmosféry
Místo konání:   Vlašim, Na Valech 322, ve Farní charitě
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Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen (16. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   26 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do vybraných programů je možno se přihlá-

sit osobně na  studijním oddělení Ke  Karlo-
vu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu 
v  hotovosti) a  nebo lze veškeré doklady za-
slat vyplněné a podepsané mailem na: simu-
nkov@dekanat.mff.cuni.cz. V  akademickém 
roce 2019/2020 budou přihlášky přijímá-
ny pouze s  příslušným dokladem o  zaplace-
ní 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 vzděláváním. 
Do  programu U3V bude posluchač zapsán 
pouze v případě, že veškeré požadované do-
klady (přihláška + doklad o  zaplacení + pí-
semný záznam a  školící texty) budou řádně 
vyplněny a dodány současně a v termínu pro 
zápis.
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Název: Vesmír na internetu i – Nové objevy 
ve sluneční soustavě a na exoplanetách

Charakteristika programu: V akademickém roce 2019/2020 se dostává cyklus čtyř 
volně propojených ročníků přednášek o vesmíru opět k prvnímu tématu – k pře-
hledu těles a jejich pohybů ve sluneční soustavě. Od posledního běhu tohoto tématu 
v roce 2015/2016 přibylo mnoho objevů, a ty budou zejména předmětem předná-
šek. Namátkou uveďme výsledky sondy New Horizons, ale i náznaky prstenců ko-
lem planetek Chariklo, Saturových měsíců Rhea a lapsus, Pluta a exoplanety J140b. 
Co se týče exoplanet, počet dosud objevených planetárních soustav v Galaxii stoupl 
na téměř 4000 případů, většina exoplanet se však vůbec nepodobá tělesům soustavy 
sluneční. Zařazeny budou samozřejmě i Keplerovy zákony pohybu planet, vysvětle-
ní slapových sil, vzniku sopek, tvorby impaktních kráterů a scénáře vzniku sluneční 
soustavy.

Kapacita:  není omezena
Časový plán programu, dny výuky: středa 1x týdně, od 14.00 do 15.30 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiné
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 – posluchárna T2

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr, říjen (16. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  52 vyučovacích hodin

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 3/2027, 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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do  vybraných programů je možno se při-

hlásit osobně na studijním oddělení Ke Kar-
lovu 3, Praha 2 (kde je možno provést 
i  platbu v  hotovosti) a  nebo lze veškeré do-
klady zaslat vyplněné a  podepsané mai-
lem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz 
V  akademickém roce 2019/2020 bu-
dou přihlášky přijímány pouze s  přísluš-
ným dokladem o  zaplacení a  vyplněným 
a  podepsaným formulářem "Písemný zá-
znam a  školící texty o  PO  a  BP pro účast-
níky (CŽV)", který je k  dispozici 
na studijním oddělením a nebo na webových 
stránkách: https://www.mff.cuni.cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním. 
Do  programu U3V bude posluchač zapsán 
pouze v případě, že veškeré požadované do-
klady (přihláška + doklad o  zaplacení + pí-
semný záznam a  školící texty) budou řádně 
vyplněny a dodány současně a v termínu pro 
zápis.
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iNfORMAtiKA

Název:            Pokročilejší práce na počítači – Word + Excel

Charakteristika programu: Od účastníků programu se očekává, že ovládají základní 
ovládání počítače (psaní na klávesnici, práce s myší, ukládání/otevírání souborů). 
Zimní semestr je věnován programu Word. Účastníci se seznámí se základním psa-
ním 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 nastavení automatických 
oprav. Letní semestr je zaměřen na práci v programu Excel (taktéž 90 min 7x za se-
mestr). 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 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiné
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 po-

sluchárna K4

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr, říjen (9. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  26 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do  vybraných programů je možno se při-

hlásit osobně na studijním oddělení Ke Kar-
lovu 3, Praha 2 (kde je možno provést 
i  platbu v  hotovosti) a  nebo lze veškeré do-
klady zaslat vyplněné a  podepsané mai-
lem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz 
V  akademickém roce 2019/2020 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem "Písemný záznam a  školící tex-
ty 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 celoživot-
ním vzděláváním. Do  programu U3V bude 
posluchač zapsán pouze v  případě, že veške-
ré požadované doklady (přihláška + doklad 
o  zaplacení + písemný záznam a  školící tex-
ty) 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 programu seznámí s programem Malování a ně-
kterými operacemi v něm jako výběr částí obrázků, výběr s průhledným pozadím 
či kopírování a vkládání částí obrázků. Práce s programem IrfanView bude zamě-
řena na prohlížení fotografií, zmenšování, otáčení, převod do černobílé, hromad-
né 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. 
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Kapacita:  15 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky: středa 1x za 14 dní, od 14.00 do 15.30 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky účasti na programu:  jiné
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 – posluchárna 

K4

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr, říjen (16. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:  26 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do  vybraných programů je možno se při-

hlásit osobně na studijním oddělení Ke Kar-
lovu 3, Praha 2 (kde je možno provést 
i  platbu v  hotovosti) a  nebo lze veškeré do-
klady zaslat vyplněné a  podepsané mai-
lem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz 
V  akademickém roce 2019/2020 bu-
dou přihlášky přijímány pouze s  přísluš-
ným dokladem o  zaplacení a  vyplněným 
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a  podepsaným formulářem "Písemný zá-
znam a  školící texty o  PO  a  BP pro účast-
níky (CŽV)", který je k  dispozici 
na studijním oddělením a nebo na webových 
stránkách: https://www.mff.cuni.cz/studium/
formulare/ pod celoživotním vzděláváním. 
Do  programu U3V bude posluchač zapsán 
pouze v případě, že veškeré požadované do-
klady (přihláška + doklad o  zaplacení + pí-
semný záznam a  školící texty) budou řádně 
vyplněny a dodány současně a v termínu pro 
zápis.

Název: Základy práce na počítači – začátečníci

Charakteristika programu: Program je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím ne-
měli 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 služba-
mi dostupnými na síti Internet. 

Kapacita:  15 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky: středa 1x za 14 dní, od 14.00 do 15.30 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiné
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 – posluchárna K11

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
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Zahájení:   zimní semestr, říjen (9. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   26 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do  vybraných programů je možno se při-

hlásit osobně na studijním oddělení Ke Kar-
lovu 3, Praha 2 (kde je možno provést 
i  platbu v  hotovosti) a  nebo lze veškeré do-
klady zaslat vyplněné a  podepsané mai-
lem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz 
V  akademickém roce 2019/2020 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem "Písemný záznam a  školící tex-
ty 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 celoživot-
ním vzděláváním. Do  programu U3V bude 
posluchač zapsán pouze v případě, že veške-
ré požadované doklady (přihláška + doklad 
o zaplacení + písemný záznam a školící tex-
ty) budou řádně vyplněny a dodány současně 
a v termínu pro zápis.
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MAtEMAtiKA

Název: finanční matematika

Charakteristika programu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a  mate-
matickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový po-
čet a  jeho užití ke  stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční 
a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, 
jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v programu vyloženy principy hodnocení 
investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou 
úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů život-
ního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demo-
grafickými předpoklady. 

Kapacita:   24 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky:  středa 1x za 14 dní, od 14.00 hodin do 15.30 

hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra pravděpodobnosti a  matematické 

statistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra pravděpodobnosti a  matematické 

statistiky
Místo konání:  budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – 

Karlín – posluchárna K5

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen (9. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   26 vyučovacích hodin
 
Výše úplaty:   500 Kč / program
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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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do vybraných programů je možno se přihlá-

sit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 
3, Praha 2 (kde je možno provést i  plat-
bu v  hotovosti) a  nebo lze veškeré dokla-
dy zaslat vyplněné a podepsané mailem na:  
simunkov@dekanat.mff.cuni.cz

  V  akademickém roce 2019/2020 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem "Písemný záznam a  školící tex-
ty 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 celoživot-
ním vzděláváním. Do  programu U3V bude 
posluchač zapsán pouze v případě, že veške-
ré požadované doklady (přihláška + doklad 
o zaplacení + písemný záznam a školící tex-
ty) 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 a výtvarným uměním. Východiskem budou základní geome-
trické rovinné a prostorové objekty – kružnice, čtverec, trojúhelník, kuželosečky, 
mnohostěny, kulová plocha, válcová plocha. Budeme sledovat zrod poznatků „škol-
ní geometrie“ a její využití v architektuře, v malířství a obecně ve výtvarném umění. 
Ukážeme si základní rysy řecké a římské architektury, typické slohy a připomeneme 
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také různé prvky architektury moderní. Zaměříme se také na propojení vývoje ma-
lířství a zobrazování prostoru. Vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího 
rozvoje. Různé geometrické hrátky a úlohy na procvičování prostorové představi-
vosti nás budou programem rovněž provázet. Předpokládáme pouze základní zna-
losti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.

Kapacita:  24 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky: středa, 1x za 14 dní, od 14.00 do 15.30 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:  osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  RNDr. Petra Surynková, 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 – posluchárna K5

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:  zimní semestr, říjen (16. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech):  2
Rozsah:  26 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do vybraných programů je možno se přihlá-

sit osobně na  studijním oddělení Ke  Karlo-
vu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu 
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v  hotovosti) a  nebo lze veškeré doklady za-
slat vyplněné a podepsané mailem na: simun-
kov@dekanat.mff.cuni.cz

  V  akademickém roce 2019/2020 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem "Písemný záznam a  školící tex-
ty 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 celoživot-
ním vzděláváním. Do  programu U3V bude 
posluchač zapsán pouze v případě, že veške-
ré požadované doklady (přihláška + doklad 
o zaplacení + písemný záznam a školící tex-
ty) budou řádně vyplněny a dodány současně 
a v termínu pro zápis.

Název: Matematické vzdělávání v našich zemích 
od středověku do Mff UK

Charakteristika programu: Vývoj matematického vzdělávání od  středověku až 
do  současnosti. Středověké školy (klášterní, katedrální, farní, městské) a  výuka 
matematiky na nich. Zrod a vývoj univerzity. Role sedmi svobodných umění. Po-
stavení matematiky v hierarchii univerzitních věd. Vývoj zápisu čísel a základních 
početních algoritmů; základní učební pomůcky a základní matematická literatura. 
Role univerzitních, šlechtických a klášterních knihoven. Školy humanistické. Zrod 
národního školství a národních učebnic. Vzdělávání technických odborníků a tech-
nické inteligence. Nejdůležitější proměny ve struktuře a obsahu výuky na univerzi-
tách v 18. a 19. století s důrazem na výuku matematiky. Postupné oddělování mate-
matiky od humanitních věd a její příklon k vědám přírodním, následná emancipace 
a vytvoření samostatné matematicko-fyzikální fakulty. Některé význačné osobnosti 
naší univerzity, které se zasloužily o proměny výuky matematiky nebo se do historie 
zapsaly jako autoři národních učebnic nebo odborných a ve světě uznávaných prací.

Kapacita:   35 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky: středa 1x za 14 dní, od 14.00 hod.
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Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiné
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
   Posluchárna K6
Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen (16. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   26 vyučovacích hodin
  
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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do vybraných programů je možno se přihlá-

sit osobně na  studijním oddělení Ke  Karlo-
vu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu 
v  hotovosti) a  nebo lze veškeré doklady za-
slat vyplněné a podepsané mailem na: simu-
nkov@dekanat.mff.cuni.cz V  akademickém 
roce 2019/2020 budou přihlášky přijímá-
ny pouze s  příslušným dokladem o  zaplace-
ní 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/
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formulare/ pod celoživotním vzděláváním. 
Do  programu U3V bude posluchač zapsán 
pouze v případě, že veškeré požadované do-
klady (přihláška + doklad o  zaplacení + pí-
semný záznam a  školící texty) budou řádně 
vyplněny a dodány současně a v termínu pro 
zápis.

Název: Matematika ve starém Řecku

Charakteristika programu: Řecká přírodní filozofie, pythagorejská škola, objev nesou-
měřitelnosti úseček, geometrické pojetí čísel a veličin, konečné a nekonečné, diskrétní 
a spojité, potýkání se s nekonečnem (Zénónovy aporie, nekonečné množství ira-
cionalit, exhaustivní metoda, teorie proporcí geometrických veličin atd.). Klasické 
úlohy řecké matematiky (kvadratura kruhu, zdvojení krychle, trisekce úhlu, rekti-
fikace kružnice, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků), konstrukce pravítkem 
a kružítkem, Eukleidovy postuláty. Neřešitelnost klasických úloh, „nepovolená“ ře-
šení. Sókratés, Platón, Aristotelés. Eukleidés a jeho Základy. Život a dílo Archiméda 
ze Syrákús. Výpočet konstanty π podle Archiméda. Obvod a obsah kruhu, objem 
a povrch koule, Archimédovo Počítání písku, jeho trisekce úhlu, arbelos, salinon, 
stomachion. Měření vesmíru a měření Země (Aristarchos, Eratosthenés). Kalendář. 
Klaudios Ptolemaios a jeho Almagest.

Kapacita:   35 posluchačů
Časový plán programu, dny výuky: středa 1x za 14 dní, od 14.00 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk 

Podmínky absolvování programu: jiné
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 Posluchárna K6
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Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen (9. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:    26 vyučovacích hodin

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 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Do vybraných programů je možno se přihlá-

sit osobně na  studijním oddělení Ke  Karlo-
vu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu 
v  hotovosti) a  nebo lze veškeré doklady za-
slat vyplněné a podepsané mailem na: simun-
kov@dekanat.mff.cuni.cz

  V  akademickém roce 2019/2020 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem "Písemný záznam a  školící tex-
ty 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 celoživot-
ním vzděláváním.

  Do  programu U3V bude posluchač zapsán 
pouze v případě, že veškeré požadované do-
klady (přihláška + doklad o  zaplacení + pí-
semný záznam a  školící texty) budou řádně 
vyplněny a dodány současně a v termínu pro 
zápis.
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Název: Zajímavá matematika

Charakteristika programu:  Obsahem programu jsou zajímavosti, které se váží k vy-
braným pojmům a oblastem školské matematiky s mírným přesahem do matema-
tiky 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: úterý 1x týdně, od 14.00 do 15.30 hod.

Podmínky přijímání zájemců: seniorský věk, popř. osoby starší 55 let; vý-
jimka – uchazeči v  plném invalidním dů-
chodu, ti se mohou účastnit programu bez 
ohledu na věk

Podmínky absolvování programu: jiné
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 – posluchárna K6

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen (8. 10. 2019)
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   52 vyučovacích hodin
   
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
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Telefon:   951 551 259
Termín podání přihlášky:  od 25. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu:  Do  vybraných programů je možno se při-

hlásit osobně na  studijním oddělení Ke  Kar-
lovu 3, Praha 2 (kde je možno provést 
i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré dokla-
dy zaslat vyplněné a  podepsané mailem na:  
simunkov@dekanat.mff.cuni.cz

  V  akademickém roce 2019/2020 budou při-
hlášky přijímány pouze s  příslušným dokla-
dem o zaplacení a vyplněným a podepsaným 
formulářem "Písemný záznam a  školící tex-
ty 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 celoživot-
ním vzděláváním. Do  programu U3V bude 
posluchač zapsán pouze v  případě, že veške-
ré požadované doklady (přihláška + doklad 
o  zaplacení + písemný záznam a  školící tex-
ty) 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: Program je koncipován tak, že na teoretický základ z ob-
lasti rozvoje osobnosti a  problematiky stárnutí jedince se zaměřením zejména 
na psychické aktivity v průběhu stárnutí, na emoční nerovnováhu (emoční rovno-
váhu, hledání smysluplnosti života), příčiny, které ji vyvolávají a stavy, které z to-
hoto působení vyplývají, jsou navázána praktická cvičení s  aplikacemi nástrojů, 
technik a doporučení za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnot-
ného života. Součástí programu bude jedna exkurze na závěr. Účastníci programu 
budou dále aktivizováni ve smyslu podnětů pro úpravu stylu života ve vyšším věku 
a udržování sociálních vazeb. Témata: 1. Úvod do studia, přehled témat, literatury, 
metod výuky, pomůcek apod.; 2. Vymezení stáří a stárnutí, vývoj osobnosti, změna 
života odchodem do důchodu. Integrita osobnosti, co je smyslem života ve stáří;  
3. Bio, psycho, sociální podněty pro úpravu života ve vyšším věku; 4. Analýza den-
ních aktivit, časové rezervy a nastavení optimálního harmonogramu dne, vybrané 
techniky neurolingvistického programování k harmonizaci osobnosti; 5. Harmo-
nizační cvičení pro udržení životní energie, harmonizaci osobnosti, nácvik; další 
relaxační techniky; 6. Projektivní techniky a jejich využití k harmonizaci osobnosti; 
7. Exkurze.

Časový a obsahový plná programu: ano; 6 x 3 vyučovací hodiny 1 x za 2 týdny, ex-
kurze 4 h, od 12.30 do 15.00 hod.

Podmínky přijímání zájemců: maturita, věk 55+
Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra andragogiky a managementu vzdělá-

vání
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra andragogiky a managementu vzdělá-

vání
Místo konání:   Spálená 10, Praha 1 – učebna Sp. 106

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
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Délka programu (v semestrech celkem): 1
Rozsah:    22 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: Pedagogická fakulta UK, ÚPRPŠ
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum celoživotního vzdělávání
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:    martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:    221 900 343
Termín podání přihlášky:   do 10. 9. 2019
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 sym-
bol: 671519, do zprávy pro příjemce napiš-
te jméno a příjmení účastníka!

Název: Antické živly nejen očima přírodních věd ii.

Charakteristika program: Antické živly – voda, vzduch, oheň a  půda – jako in-
spirace pro různé oblasti života společnosti. Souvislosti filozofické, přírodo-
vědné, 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. Představe-
ní a  diskuse o  možnostech souvisejících exkurzí včetně dohody na  jejich reali-
zaci. Literatura a  další zdroje pro studium. Požadavky k  závěrečnému kolokviu. 
2. Antické živly ve  filozofickém diskurzu. Od  monistů k  Aristotelovi a  hle-
dání 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 bublině“ života. 6. Oheň – od  antické-
ho živlu k  „dobrému sluhovi ale zlému pánovi“. 7. Půda – od  antického živ-
lu k  „rodné hroudě“. 8. Antické živly a  umění. 9. Antické živly ve  vzdělávání. 
10. Závěrečné kolokvium s přírodovědným „živlením“ z různých pohledů. 

Časový a obsahový plná programu:  ano

Podmínky přijímání zájemců:  maturita se nevyžaduje
Podmínky absolvování programu:  jiné
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Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra chemie a didaktiky chemie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra chemie a didaktiky chemie
Místo konání:   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Otevírán v akad. roce:  2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech celkem): 2
Rozsah:    80 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, 
116 39, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:    martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:    221 900 343
Termín podání přihlášky:   do 10. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Poplatek za  program uhraďte převodem 

na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 
85236011 kód banky: 0100, variabilní sym-
bol:6-716-19, do zprávy pro příjemce napiš-
te jméno účastníka.

Název: Česká filozofie v evropském kontextu

Charakteristika programu: Filosofické směry 20. století: pozitivismus, fenome-
nologie, postmoderna. Ontologie, gnozeologie a  etika současné doby, postavení 
vědy a filosofie v dnešní době. Specifický cíl: filosofie výchovy, péče o duši jako smy-
sl života, filosofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém celku 
v myšlení a poznávání.

Časový a obsahový plán programu: pátek 1x za 14 dní

Podmínky přijímání zájemců: maturita se nevyžaduje
Podmínky absolvování programu: jiné
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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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   30 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   100 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: UK Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigo-
vé 4, 116 39 Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:   martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:   221 900 343
Termín podání přihlášky:  do 10. 9. 2019

Název: Ovládání a využití chytrého telefonu 
Android a online agenda pro seniory

Charakteristika programu: Program je koncipován tak, že se participanti prakticky 
seznamují s principy fungování a využívání chytrého telefonu (smartphonu) s ope-
račním systémem Android. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním 
funkcím a technologiím, účastníci si nejprve krok za krokem nastaví všechny dů-
ležité parametry zařízení (telefon či tablet), seznámí se s funkcemi synchronizace 
zařízení s cloudovými službami, naučí se využívat hlavní účet, který jim umožní 
plný přístup ke svým datům jak ze smart zařízení, tak prostřednictvím webového 
prohlížeče. V  dalších lekcích se prakticky seznamují s  hlavními online službami 
(vyhledávání, osobní agenda, mediální služby – zálohování fotografií, videí, hud-
by, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby – nákupy, 
informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vě-
domý uživatel smart zařízení se strukturovanou a  jednoduše využívanou osobní 



151PEDAGOGiCKá fAKULtA

agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím mo-
derních komunikačních a sociálních sítí. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: zaslání přihlášky s  podpisem na  email  
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz

Podmínky absolvování programu: prezentace projektu
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Katedra informačních technologií a technic-

ké výchovy
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum celoživotního vzdělávání 
Místo konání:   PedF UK, M.Rettigové 4, 116 39

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   24 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  středa

Výše úplaty:   800 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: PedF UK, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum celoživotního vzdělávání
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:    martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:    221 900 343
Termín podání přihlášky:   do 10. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Platbu provede účastník na  účet PedF UK- 

č.ú. 85236011/0100, v.s.6-719-19 (pozn. va-
riabilní symbol je zároveň účetním číslem 
programu, nezbytným pro dohledání plateb; 
do  zprávy pro příjemce napíše celé jméno 
a příjmení uchazeče).
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Název: Péče o kulturní dědictví v kontextu 
vzdělávání

Charakteristika programu: Jaká je skutečná hodnota kulturního dědictví? A za ja-
kou cenu jsme ochotni ho chránit? Jak souvisí ochrana kulturního dědictví s naší 
identitou? A proč některá místa, stavby či artefakty hýčkáme a na jiné zapomínáme? 
To jsou jen některé z otázek, kterými se budou zabývat přednášky na téma: vymeze-
ní pojmu kulturní dědictví; změny (ve) vlastnictví kulturního dědictví od středově-
ku 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: nejsou stanoveny
Podmínky absolvování programu: jiné
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   60 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  středa

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116  39 
Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Studijní oddělení
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:   martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:   221 900 343
Termín podání přihlášky:  do 10. 9. 2019
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Podrobnosti k přijímání do programu: Platbu, prosím, uhraďte na  účet PedF UK 
85236011/0100, variabilní symbol: 671219, 
do  zprávy pro příjemce napište celé jméno 
a příjmení uchazeče. Náklady na případnou do-
pravu a vstupné si účastníci exkurzí hradí zvlášť.

Název: Po stopách historie. Cestování v každém 
věku

Charakteristika programu: Program je koncipován tak, že na  teoretický základ 
z  oblasti české a  světové historie a  cestovního ruchu jako fenoménu současného 
životního stylu navazuje praktická výuka formou vycházek a exkurzí zaměřených 
na významná místa historie u nás i v zahraničí. Výběr témat a míst pokrývá široké 
spektrum dějin od nejstaršího období po současnost. Účastníci programu se sezná-
mí s kulturními památkami, historickými souvislostmi jejich vzniku a metodami 
vyhledávání informací. Naučí se orientovat v službách cestovního ruchu nejen pro 
seniory a získají praktické rady ohledně organizace, bezpečnosti a zdraví na ces-
tách. Program je rozdělen do dvou semestrů.  

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: zaslání přihlášky s  podpisem na  email 
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz, s  preferen-
cí skupiny: A skupina 15.00-16.30, B skupina 
17.00-18.30

Podmínky absolvování programu: prezentace projektu
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PaedDr. František Parkan
Pracoviště garantující program: Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Centrum celoživotního vzdělávání
Místo konání:   PedF UK, Spálená 10, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   100 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky: úterý (časy exkurzí se od času konání předná-

šek liší)
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Výše úplaty:   800 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116  39 
Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum celoživotního vzdělávání
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:   martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:   221 900 343
Termín podání přihlášky:  do 10. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Platbu provede účastník na  účet PedF UK- 

č.ú. 85236011/0100, v.s.6-718-19 (pozn. va-
riabilní symbol je zároveň účetním číslem 
programu, nezbytným pro dohledání pla-
teb; do zprávy pro příjemce napíše celé jmé-
no a příjmení, dále skupinu – A skupina, B 
skupina – do  které se přihlašuje). Náklady 
na exkurze nejsou v ceně programu.

Název: Praktický hudební místopis České 
republiky Vi

Charakteristika programu: Program seznamuje s hudební historií Čech a Moravy 
v souvislostech s místy spojenými se životem a dílem významných hudebních osob-
ností, institucí a událostí. Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a spole-
čenských vztahů. Program 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 historické 
a hudebně teoretické souvislosti, seznamující s vybranými hudebními díly a posti-
hující vůdčí stylové a  sémantické rysy vybraných skladeb zacílené na  pochopení 
hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického pro 
dané osobnosti a stylové období. 
Plán programu: 12. – 13. září: exkurze Český Krumlov – Zámecké divadlo a re-
gionální muzeum; 11. říjen: exkurze Historické hudební automaty na hořovickém 
zámku a historické akordeony; únor: přednáška a hudební aktivity; březen: památ-
ník Terezy Stolzové v Kostelci nad Labem; duben: Václav Holan Rovenský Muzeum 
Českého ráje v Turnově; květen (2 dny): pamětní síň Klementa Slavického na zám-
ku v Tovačově. 
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Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: základní přehled o evropském kulturním vý-
voji, přehled o české obecné a hudební histo-
rii

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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, září
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   98 (v hodinách celkem)
Upřesnění délky programu:  9 měsíců
Dny uskutečňování výuky:  čtvrtek – sobota

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum celoživotního vzdělávání
Kontaktní osoba:   prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
E-mail:   michal.nedelka@pedf.cuni.cz 
Telefon:   725 243 892
Termín podání přihlášky:  do 30. 6. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Platbu provede účastník na účet PedF UK – 

číslo účtu 85236011/0100; variabilní symbol 
6-713-19; do  zprávy pro příjemce, prosím, 
napište celé jméno a příjmení toho, kdo pro-
gram skutečně bude navštěvovat a za koho 
se platba uskutečňuje.
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Název: Pražská německá literatura v 19. a 20. 
století

Charakteristika programu: Program bude složen ze dvou třetin z přednáškové vý-
uky a z jedné třetiny z výuky v exteriérech. Součástí programu je 11 hodin analýzy 
vybraných reprezentativních literárních textů. Program bude zakončen závěrečnou 
prací (max. 10 stran) a kolokviem. Obsah programu: 1. Formování něm. lit. v Pra-
ze od počátku (tzv. bohemismus) do 70. let 19. stol. 2. Spisovatelé tzv. Rilkovy gene-
race. 3. Tzv. Mladá Praha – literární hnutí a jeho podhoubí – časopisy, vzory, vliv.  
4. Proměna paradigmatu něm. lit. – zánik monarchie, vznik republiky, nová lit. or-
ganizace, převaha židovských autorů, formování tzv. Pražského kruhu. 5. Max Brod 
a Franz Kafka. 6. Významní autoři předválečné republiky. 7. Zánik pražské něm. lit. 
1939/45 a její pokračování ve válečném a poválečném exilu. 8. Vycházka po něm. 
lit. stopách na Starém Městě. 9. Vycházka po něm. lit. stopách na Novém Městě.  
10. Vycházka po něm. lit. stopách na Malé Straně, Muzeum Franze Kafky v Hel-
gertově cihelně. 11. Návštěva Pražského lit. domu něm. autorů, Kafkova knihovna 
v Centru F. Kafky. 12. Vycházka dle přání účastníků. 

Časový a obsahový plán programu: pátek od 9.00 do 11. 30 hod.

Podmínky přijímání zájemců: nejsou stanoveny
Podmínky absolvování programu: 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:   bude upřesněno

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   60 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116  39 
Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Katedra germanistiky
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Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:   martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:   221 900 343
Termín podání přihlášky:  do 10. 9. 2019
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 sym-
bol: 671619, do zprávy pro příjemce napiš-
te jméno účastníka. 

Název: Výtvarné umění a tvorba 

Charakteristika programu: Program se uskuteční se v průběhu 3 na sebe navazují-
cích semestrů v rozsahu 120 hodin. Výuka bude realizována především v ateliérech 
a dílnách na KVV formou praktické ateliérové výuky a přednášek. Mimo výuku 
kresby, malby, fotografie, grafických technik a plastiky, bude obsahovat i teoretický 
a historický základ dějin umění. Cílem programu je posílení kreativního potenciálu 
posluchače v souvislosti s jeho nabitými životními zkušenostmi. Tematické oblas-
ti:  Kresba jako základ uměleckých disciplín, studijní charakter a  výrazové mož-
nosti. Obraz a práce s barvou. Grafické techniky a  jejich technologie. Fotografie. 
Klasická socha a objekt. Volné výrazové polohy v  trojrozměrném a prostorovém 
vyjádření. Výrazné osobnosti v dějinách umění.

Časový a obsahový plán programu: bude upřesněn

Podmínky přijímání zájemců: věk nad 55 let, SŠ/VŠ vzdělání
Podmínky absolvování programu: 85% docházka
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Pracoviště garantující program: Katedra výtvarné výchovy
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra výtvarné výchovy
Místo konání:   PedF UK, M. Rettigové 4, 116 39

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 2
Rozsah:   120 (v hodinách celkem)
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Výše úplaty:   1200 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116  39 
Praha 1

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Centrum celoživotního vzdělávání
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Izquierdo
E-mail:   martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
Telefon:   221 900 343
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Platba na účet PedF UK 85236011/100, varia-

bilní symbol pro platby bude upřesněn. 
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fAKULtA sOCiáLNíCH VěD

Název: Americká literatura 1900–1950

Charakteristika programu: V programu se posluchačům představí nejvýznamnější 
postavy americké literatury první poloviny 20. století. Budou to jednak autoři tak-
zvané „ztracené generace“, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald a John Dos 
Passos, nemůžeme ale samozřejmě pominout ani představitele amerického Jihu 
a pravděpodobně největšího amerického autora 20. století Williama Faulknera. Se-
známíme se také se sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou 
společnost z pera černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové. U každého autora 
dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se seznámí podrobněji 
s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Časový a obsahový plán programu: úterý 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: seminární práce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Jiří Hanuš
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019
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Název: Americká literatura 1950–2010  

Charakteristika programu: V programu se posluchačům představí nejvýznamnější 
postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská 
povídkářka Flannery O´Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, vý-
znační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth. „Mozart amerického románu“ 
John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morris-
ová, skvělá prozaička Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisec 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 pře-
kladu. 

Časový a obsahový plán programu: úterý 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: seminární práce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Jiří Hanuš
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020
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Název: Balkánští diktátoři 20. století 

Charakteristika programu: V 19. a na počátku 20. století vzniklé národní státy (Řec-
ko, Rumunsko, Srbsko, Černá Hora, Albánie a Bulharsko) byly monarchie, vnit-
ropoliticky nestabilní, hospodářsky velmi slabé a navzájem znesvářené. V období 
mezi první a druhou světovou válkou nestabilitu řešili vládnoucí monarchové dik-
taturou (král Alexandr v Jugoslávii, car Boris v Bulharsku, král Zog v Albánii a král 
Carol v Rumunsku). V Bulharsku v první polovině 20. století se „vyznamenali“ pre-
miéři A. Stambolijský a A. Cankov, první levicový agrárník, druhý krajně pravico-
vý antisemita a  fašista. Druhá světová válka otevřela v balkánských zemích cestu 
k moci komunistům, kteří v  Jugoslávii, Albánii, Bulharsku a Rumunsku nastolili 
režimy „lidové demokracie“ (forma diktatury proletariátu). V čele stáli J. B. Tito a E. 
Hoxha v Jugoslávii a Albánii, první stál u specifické a netypické cesty k socialismu, 
druhý dospěl ke  zvláštní cestě „proti všem“ a  později T. Živkov a  N. Ceausescu 
v Bulharsku a Rumunsku, první vytvořil specifický systém tzv. živkovismus, druhý 
v Evropě nebývalý kult osobnosti (Éra Ceausescu). Ani Řecko nebylo „ušetřeno“. 
Bylo sice zachráněno před komunismem, ale po skončení občanské války v  roce 
1949 nastolený režim diktatury z počátku 50. let byl stejně krutý, jako v sousedních 
zemích lidové demokracie, zejména za  tzv. stalinismu (tak i  v  1etech 1967-1974 
panující režim „plukovnické junty“).

Časový a obsahový plán programu: pátek 12.30 – 13.50 hod.

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

Garant programu:   PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)
 
Výše úplaty:   500 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Britský parlament a jeho role v britské 
politice

Charakteristika programu: V poslední době se stal výraznou a populární osobností 
britské politické scény John Bercow, Speaker of the House of Commons, tedy před-
seda dolní komory parlamentu. Jeho vystupování v souvislosti s jednáním o Brexitu 
nesporně může být inspirativní pro všechny, kteří chtějí pochopit, jak tato funkce 
vznikla a jaké je formální postavení této „instituce“ při jednání komor i v politic-
kém systému jako celku. Nabízený program se zaměří na britský parlamentarismus 
a jeho genezi s důrazem na rozhodující události a významné osobnosti, na fungo-
vání parlamentu i jeho vztah ke Koruně a britské vládě. Přednášky současně před-
staví pravidla, jakými se řídí jednání dolní a horní komory britského parlamentu, 
jak je obsazována funkce Speakera a  jaká je jeho role při jednání poslanců i  jaké 
má vůči nim pravomoci. V průběhu programu se zájemci budou moci seznámit 
rovněž s postavením horním komory parlamentu (The House of Lords), její sklad-
bou a funkcí v britském politickém systému. Součástí programu bude rovněž „ex-
kurz“ do historie britského parlamentu s důrazem na jeho výjimečnost ve srovnání 
s postavením a rolí parlamentů v jiných evropských politických systémech (včetně 
českého).

Časový a obsahový plán programu: pátek 9.30 – 10.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: minimálně 50% účast na přednáškách
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Pracoviště garantující program: Katedra politologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra politologie
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
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Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program 

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Český dokumentární film i – Historie, 
témata, přístupy

Charakteristika programu: Program 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. Přednášky jsou dopl-
něny 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 programu je dokumentarista, ale i autor mnoha 
historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll. 

Časový a obsahový plán programu: ano; pátek 9.30 – 10.50 hod.

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:   2019/2020
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Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)
 
Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Český dokumentární film ii – Reflexe 
a diagnóza společnosti

Charakteristika programu: Program je druhým nahlédnutím do fenoménu české-
ho dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením 
vybraných autorských osobností, které vytvářeli/vytvářejí tzv. českou dokumentár-
ní školu. Ze široké tematické škály se tento navazující program soustřeďuje pouze 
na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimního prožívání reality, ale také 
vzdoru vůči systému či sféru životního stylu. Program je postaven na ukázkách ze 
základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na je-
jich kontextuální propojování. (Program lze absolvovat i samostatně, bez návaznos-
ti na předchozí.) Lektorem programu je dokumentarista, ale i autor mnoha histo-
rických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Časový a obsahový plán programu: ano; pátek 9.30 – 11. 00 hod.

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:   2019/2020
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Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Český hraný film 2013–2017

Charakteristika programu: Program bude věnován vývoji českého hraného filmu 
v  letech 2013-2017. V  rámci přednášek bude představena česká hraná produkce 
uvedeného období. Budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny čes-
ké hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých 
filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky 
budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hra-
ných filmů ve sledovaném období.

Časový a obsahový plán programu: pátek 14.00 – 15.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: rozprava o filmech uvedeného období
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:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   24 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Dějiny lásky okem sociologie

Charakteristika programu: Program vám nabídne příběh lásky a intimních vztahů, 
jak jej chápe a snaží se mu porozumět sociologie. Prostřednictvím krásné literatury 
(bude nás provázet celým programem) se nejprve vrátíme k  antickému pohledu 
na lásku, abychom přes cudnou kurtoazní lásku ušlechtilých rytířů dospěli ke svá-
divým hrám na dvorech francouzské galantní aristokratické společnosti za vlády 
krále Slunce Ludvíka XIV. Důkladně prozkoumáme fenomén romantické lásky. 
Ukážeme si, jaký vliv měly a mají na lásku a její prožívání proměny moderní spo-
lečnosti, obě světové války a následná sexuální revoluce 60. let minulého století, 
kterou započalo osvobození žen v intimní oblasti. Nevyhneme se samozřejmě ani 
dramatickým proměnám intimních vztahů na přelomu tisíciletí a vpádu internetu, 
digitálních technologií a sociálních sítí do oblasti seznamování a prožívání lásky. 
To vše nám poslouží k retrospekci prožívání lásky v generaci posluchačů Univerzity  
3. věku a jejímu srovnání s tím, jak lásku prožívá dnešní mladá generace. Tuto část 
bychom měli realizovat za  vaší aktivní účasti jako studentů programu. Program 
bude zakončen vypracováním závěrečné eseje v  délce cca 3-5 stránek na  vlastní 
„láskyplné“ téma.

Časový a obsahový plán programu: pátek 12.30 – 13.50 hod.

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

Garant programu:   Michal Kotík, prom. mat.
Pracoviště garantující program: Katedra sociologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra sociologie
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
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Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Diskuse o sudetoněmecké otázce 
v Československu/ČR po roce 1989

Charakteristika programu: Program se zabývá analýzou vybraných politických 
a publicistických debat věnovaných tzv. sudetoněmecké otázce po roce 1989. Téma 
bude pojednáno v kontextu vývoje česko-německých vztahů a vstupu České repub-
liky do Evropské unie.

Časový a obsahový plán programu: pondělí 15.30 – 16.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: esej na zadané téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Petr Šafařík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: filmový seminář i.

Charakteristika programu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o ob-
last kinematografie. Program bude zaměřen na současnou hranou filmovou tvorbu. 
Výuka bude mít podobu úvodní přednášky a následně filmové projekce některého 
zahraničního či českého filmu, který jde aktuálně do filmové distribuce. Část pro-
jekcí bude věnována i dílům filmové klasiky. V rámci přednášek bude uváděný film 
zařazen do kontextu současné kinematografie. Posluchači získají informace o tvůr-
cích, o publikovaných recenzích a festivalových ohlasech.

Časový a obsahový plán programu: úterý od 17.30 nebo od 20.00 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: recenze vybraného díla
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   30 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
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Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: filmový seminář ii.

Charakteristika programu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o ob-
last kinematografie. Program bude zaměřen na současnou hranou filmovou tvorbu. 
Výuka bude mít podobu úvodní přednášky a následně filmové projekce některého 
zahraničního či českého filmu, který jde aktuálně do filmové distribuce. Část pro-
jekcí bude věnována i dílům filmové klasiky. V rámci přednášek bude uváděný film 
zařazen do kontextu současné kinematografie. Posluchači získají informace o tvůr-
cích, o publikovaných recenzích a festivalových ohlasech.

Časový a obsahový plán programu: úterý od 17.30 nebo od 20.00 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: recenze vybraného díla
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:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   30 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020
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Název: Historická reflexe soudobých dějin

Charakteristika programu: Předmět se zabývá historickými reflexemi vybraných 
událostí českých/československých a  evropských dějin s  důrazem na  politickou, 
společenskou a kulturní roli těchto dějinných (re-)interpretaci a jejich vztah ke ko-
lektivním identitám v České republice a střední Evropě po roce 1989.

Časový a obsahový plán programu: úterý 15.30 – 16.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: esej na zadané téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Petr Šafařík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Jak to jen říct …

Charakteristika programu: Program nabídne účastníkům nejen teoretické základy 
rétoriky, ale především celou řadu praktických cvičení – jak se zbavit trémy při ve-
řejném projevu, či jak vystoupit před skupinou lidí, aby je to zaujalo. Díky nahráv-
kám projevu na mikrofon či videokameru budou mít účastníci jedinečnou možnost 
vyhodnotit si vlastní vystoupení.
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Časový a obsahový plán programu: středa 9.30 – 10.50 hod. 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: analýza vybraného projevu
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   Dipl.-Pol. Barbora Procházková
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Jak to ti rozhlasoví a televizní 
moderátoři dělají?

Charakteristika programu: Teoretická část programu bude zaměřena na seznámení 
účastníků s hlavními zásadami interpretace zpravodajských a publicistických tex-
tů na mikrofon a před kamerou. Praktická cvičení se budou konat v rozhlasovém 
a televizním studiu katedry žurnalistiky IKSŽ. Budou věnována zejména přednesu 
vlastních a cizích textů na mikrofon a před kamerou, krátkému zpravodajskému 
vystoupení, tzv. vizitce, besedě a improvizovanému rozhovoru. Zvláštní pozornost 
bude zaměřena na zvýšení úrovně kultury řeči. Součástí programu bude též exkurze 
na vybrané pracoviště Českého rozhlasu spojená s besedou s vedoucím pracovní-
kem o aktuální problematice současné rozhlasové tvorby.

Časový a obsahový plán programu: pátek 13.00 – 14.30 hod.
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiné
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, Celetná 20,  

Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Jak úspěšně vyjednávat, komunikovat 
a řešit společenské situace

Charakteristika programu: S  vyjednáváním se setkáváme v  každodenním životě, 
v  rodinných, společenských, obchodních a  jiných profesních záležitostech v  do-
mácím i  mezinárodním prostředí. Účastníci jednání se stávají v  dnešním světě 
stále propojenější a na sobě závislí. Vyjednávání je tak jedním z hlavních nástrojů 
zvládání konfliktních situací. Program je zaměřen na definice pojmů: vyjednávání, 
mezinárodní vyjednávání, komunikace, diplomacie, zahraniční politika, společen-
ská etiketa. Posluchači se dozví, jak zlepšit komunikační dovednosti, jak používat 
řeč těla a znalosti typů osobností vyjednavačů, jak citlivě využívat vyjednávacích 
technik, jak získat důvěru a zklidnit prostředí, co jsou to otevřené otázky a k čemu 
slouží. Díky vhodné verbální i neverbální komunikaci a stylům vyjednávání lze zís-
kat výhodu, dosáhnout dohody a předejít konfliktům. K tomu také přispěje znalost 
společenské etikety.



173

Časový a obsahový plán programu: úterý 11.00 – 12.20 hod.

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

Garant programu:   Ing. Jana Bulenová
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
 
Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)
 
Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Kurz sebeobrany: manipulace v médiích

Charakteristika programu: Fake news. Šmejdi. Skrytá reklama. Product placement. 
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 program snažit vybavit jeho účastníky nastražený-
ma 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. Lucie Römer je 
dlouholetou spolupracovnicí týdeníku Respekt a doktorandkou na IKSŽ FSV UK.

Časový a obsahový plán programu: úterý 9.30 – 11.00 hod.
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: společná ústní analýza příkladu mediálních 

manipulací probíraných během programu
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:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Latinská Amerika a její výzvy v 21. století

Charakteristika programu: Latinská Amerika prošla v uplynulých desetiletích mno-
ha změnami, podobně jako naše republika. Nové století proto bude pro Latinskou 
Ameriku představovat výzvu v politické, ekonomické i společenské sféře. Pokud vás 
zajímá, jak si povede Kuba bez vlády bratří Castrů, proč Venezuela zbankrotovala, 
jak se k jihu kontinentu staví Donald Trump, nebo proč si Brazílie zvolila extrémně 
pravicového prezidenta, pak je tento program určen právě vám.

Časový a obsahový plán programu: čtvrtek 14.00 – 15.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: esej na zvolené téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:   Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.   
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

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 Bolzano 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 
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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: středa od 11.00 do 12.20 hod.

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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Média zblízka i

Charakteristika programu: Program nabízí účastníkům hlubší poznání mediální 
problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím 
exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tis-
kárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní 
muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajíma-
vými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň programu je vždy 
stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.  
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Časový a obsahový plán programu: pátek od 12.30 do 13.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná debata u kulatého stolu
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Média zblízka ii

Charakteristika programu: Program nabízí účastníkům hlubší poznání mediální 
problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím 
exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tis-
kárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní 
muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajíma-
vými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň programu je vždy 
stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.  

Časový a obsahový plán programu: pátek od 12.30 do 13.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná debata u kulatého stolu
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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:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:    500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Mediální obrazy minulosti a současnosti

Charakteristika programu: Program se věnuje analýze a interpretaci mediálních ob-
razů vybraných sociokulturních a politických témat, jak je nabízejí dobová i součas-
ná masmédia. Časový záběr se soustředí na období po roce 1945, příklady budou 
vybrány zejména z českých/československých, německých a severoamerických re-
álií.  
Časový a obsahový plán programu: pondělí od 15.30 do 16.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: esej na zadané téma 
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Petr Šafařík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1



179

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Moderní metody zkoumání politiky

Charakteristika programu: Se změnou politického prostředí se přirozeně vyvíjí i způ-
soby jeho zkoumání. Volební průzkumy, rozbor výstupů na digitálních sociálních 
sítích nebo analýza statisíců informací z elektronického hlasování členů parlamentu 
jsou tak nedílnou součástí dnešní politologie. Program přiblíží moderní metody 
zkoumání politiky od základních logických východisek až po aktuálně nejvíce pou-
žívané výzkumné nástroje. Primárně se program zaměřuje na kvantitativní způsob 
zkoumání politiky, který se v současnosti prosazuje vůbec nejvíce, opomenuta ale 
nebude ani jeho vazba na výzkum kvalitativní. Semináře se také budou prakticky 
věnovat některým aktuálním fenoménům souvisejícím s  moderním zkoumáním 
politiky. Příkladem je třeba osvětlení principu volebních průzkumů a interpretace 
jejich výsledků nebo upozornění na nejnovější způsoby politické manipulace.  

Časový a obsahový plán programu: čtvrtek od 11.00 do 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: seminární práce na zadané téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   Mgr. Lukáš Hájek, M.A.
Pracoviště garantující program: Katedra politologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra politologie
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
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Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název:  Německo a různé formy přistěhovalectví 
od roku 1945 do současnosti

Charakteristika programu: Program zaprvé přiblíží několik výrazných přistěho-
valeckých vln do Německa (zejména německých nucených vysídlenců ze střední 
a východní Evropy; „gastarbajtrů“ z  jižní Evropy a Turecka; uprchlíků od 70. let 
i po  roce 2012 s dosavadním vrcholem roku 2015). Zadruhé předmět analyzuje, 
jakým způsobem se s imigrací vyrovnávaly a vyrovnávají jak široká německá spo-
lečnost, tak její politické a intelektuální elity.  

Časový a obsahový plán programu: úterý od 15.30 do 16.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: esej na zadané téma 
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Petr Šafařík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií 
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)



181

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Německo včera a dnes

Charakteristika programu: Německo není jen migrace a kancléřka Angela Merkelo-
vá, jak je často vnímáno v českých médiích. Současné Německo je daleko pestřejší 
– zálohované plechovky od piva, rodičovská dovolená pro otce či toalety pro třetí 
pohlaví. Náš nejdůležitější soused se mění a program nabídne návod, jak mu lépe 
porozumět. Zároveň také představí a vysvětlí nejnovější trendy v německém spole-
čensko- politickém vývoji.  

Časový a obsahový plán programu: středa od 9.30 do 10.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: závěrečná diskuze na vybrané téma 
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   Dipl.- Pol. Barbora Procházková
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií 
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
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Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Norden – severské země od Kalmarské 
unie k Evropské unii

Charakteristika programu: Program nabídne ucelený vhled do historie a současnos-
ti severských zemí – Dánska, Švédska, Norska, Finska a Islandu. Jednotící linkou 
přednášek o  historickém vývoji, politickém uspořádání, ekonomickém modelu, 
struktuře společnosti a zahraničně-politické orientaci bude diskuze, zda je možné 
všech pět států souhrnně označit jménem „Norden“ (Skandinávie, severské země 
atp.) – jako bývá zvykem nejen v  médiích. Historický exkurz započne přibližně 
v časech Kalmarské unie (14. století), bude pokračovat přes období reformace a ab-
solutizmu až k napoleonskému období a konstituování moderních národních stá-
tů. Detailněji bude pojednáno o  světových válkách a  meziválečném období, kdy 
je možné spatřit zárodky pozdějšího sociálního modelu. Období studené války 
ilustrativně poukáže na fragmentaci geograficky kompaktního regionu v důsledku 
„velké“ geopolitiky. Zvláštní pozornost bude věnována období po  konci studené 
války a zapojení zemí do procesu evropské integrace. Kromě 5 severských zemí se 
pozornosti dostane i 3 autonomním územím – Alandským a Faerským ostrovům 
a Grónsku.  

Časový a obsahový plán programu: ano; čtvrtek 16.00 – 17.20 hod.

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

Garant programu:   Mgr. Tomáš Juhás
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií 
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program
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Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Orální historie, tentokrát prakticky

Charakteristika programu: Orální historie je jednou ze základních možností, jak 
se něco dozvědět o dějinách i současnosti. Tato metoda vedení rozhovorů, užíva-
ná historiky či novináři, je založena na maximálně volném hovoru pamětníků. Jak 
se na rozhovor co nejlépe připravit? Jak si vybrat téma a jak interview strukturo-
vat? S jakými formálními výzvami počítat? A jak to udělat, aby vše nezůstalo jen  
,,v šuplíku”? Program bude veden interaktivně, poskytne řadu příležitostí vyzkou-
šet si teoretické tipy v praxi. V jeho závěru budou mít účastníci také možnost vést 
za asistence lektorky plnohodnotné skupinové interview s pamětníkem. Lucie Rö-
mer je dlouholetou spolupracovnicí týdeníku Respekt a  doktorandkou na  IKSŽ 
FSV UK.  

Časový a obsahový plán programu: úterý 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: zpracování samostatného nebo skupinového 
rozhovoru s pamětníkem  
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:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
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Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Osobnosti dokumentárního filmu: Jan 
Špáta – filmový terapeut

Charakteristika programu: Program představí komplexně osobnost a  dílo klasika 
českého dokumentárního filmu prof. Jana Špáty (1932-2006). Špátovy filmy vyni-
kají humanistickým pohledem na svět, hledají krásu v každodennosti, ale i útěchu 
a  radost ve  světě plném nemocí a  zmaru. J. Špáta se narodil v Náchodě, působil 
nejprve jako kameraman Zpravodajského filmu a posléze se vedle kameramanské 
profese etabloval jako režisér oceňovaných filmů s  výrazným rukopisem. Půso-
bil také na FAMU, kde ovlivnil nejméně dvě generace studentů. Plán přednášek 
s ukázkami filmů: 1. Špáta kameraman – estetika obrazu a kameramanské postupy 
(reportáže, cestopisy); 2. Špáta režisér – práce na „place“, příprava, obhlídky (por-
tréty I.); 3. Film jako hutný dramatický tvar – práce s materiálem a jeho kompletace, 
vztah k hudbě (filmové klipy); 4. Špáta pedagog – co vyžadoval od studentů, jakým 
způsobem probíhala jeho výuka; 5. Typy hrdinů ve  Špátových filmech (portréty 
II.); 6. Špáta na hraně, emocionalita (sociální sondy); 7. Špátova publicistická čin-
nost a závěrečný film Láska, kterou opouštím. Součástí programu budou i ukázky 
z filmů Jana Špáty, jako Okamžik radosti, Svítí slunce, Respice finem, Země sv. Pa-
tricka, Variace na téma Gustava Mahlera, Atletické variace, Mezi světlem a tmou, 
777 vteřin v Československu, Parta, GEN – Miroslav Horníček, GEN – Jiřina Boh-
dalová, OKO – Srdce na dlani apod. Hostem bude i dcera J. Špáty, Olga Špátová. 
Lektorem programu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretic-
kých publikací o dokumentu, žák Jana Špáty a autor jeho biografie M. Štoll.   

Časový a obsahový plán programu: pátek 11.00 – 12.20 hod.

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
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Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se 
do první přednášky nevešlo

Charakteristika programu: Přednáška „Matematika a Mona Lisa a – aneb je zdravý 
rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdě-
lanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je 
ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických 
modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formali-
zované modely světa, ekonomiky, diagnostických postupů lepší než ty slovní. Ko-
nečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící 
a  že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát. Zdá se však, že 
některá témata by si zasloužila trochu hlubší zamyšlení, např. jak mnoho přispěly 
k evropské vzdělanosti neevropské zdroje, zejména indické či čínské objevy a po-
znatky. Podobně naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké 
proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na  oběžných drahách 
okolo Země. Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kritic-
ky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno 
právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces – jak se vyvíjely písmenné 
či číslicové soustavy – jako nosiče vědomostí – nade vše zajímavý. Konečně pak 
všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způ-
sob života jsou založeny na antické vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. 
Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů nebo došlo k efektu, 
který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co 
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ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury: 
mravnost, morálka a etika.    

Časový a obsahový plán programu: středa 11.00 – 12.20 hod.

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

Garant programu:   prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Pracoviště garantující program: Institut ekonomických studií 
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut ekonomických studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Přistěhovalci v Evropě.  
Představují hrozbu?

Charakteristika programu: Program 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 situace v České 
republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem programu je se-
známit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro 
evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty.     
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Časový a obsahový plán programu: pátek 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: dobrovolná esej na zvolené téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Martin Mejstřík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Rozhlasové interview (příprava 
a praktické zvládnutí rozhlasového 
rozhovoru)

Charakteristika programu: Frekventant programu si osvojí základní teoretické 
a  praktické dovednosti potřebné pro zvládnutí rozhlasového interview. V  rám-
ci programu absolvuje návštěvu Českého rozhlasu a  České televize. Ve  stu-
diu RTL bude mít pak možnost pod dohledem a  za  spolupráce s  pedagogem 
a  přizvanými hosty, zvládnout hlasovou kulturu a  pracovat na  přípravě vlast-
ního závěrečného výstupu. Program vede Karol Lovaš. Je legendou rozhlasové-
ho zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v  polovině 90 let 
20. století, v období tzv. “mečiarismu” bylo nejposlouchanějším rozhlasovým zpra-
vodajstvím v  zemi. V  roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a  moderátor 
Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu. V roce 1999 byl váleč-
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ným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii. Jeho přímé komentování zatýkání 
expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky americká CNN. 
V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Univerzitě Karlově. Je 
katolickým řeholním knězem – premonstrátem. Napsal několik knížek s duchovní 
tematikou, 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 rozho-
vorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem 
a  Ivanem Gašparovičem. V roce 2018 vyšlo ve  slovenském nakladatelství Spolku 
slovenských spisovatelů jeho interview s Alojzem Lorencem – posledním  šéfem 
československé Státní bezpečnosti. Na  Institutu mediálních studií a  žurnalistiky 
přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku.     

Časový a obsahový plán programu: čtvrtek (bude upřesněno)

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: práce na společném projektu
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:  Rozhlasová a televizní laboratoř, Celetná 20, 

Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020
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Název: Ruská agrese proti Ukrajině

Charakteristika programu: Program probírá vybrané aspekty ruské agrese pro-
ti Ukrajině po  roce 2014. První blok přednášek je věnován prehistorii konfliktu, 
jeho příčinám, kořenům, východiskům a ideovým zdrojům. Druhý blok rozebírá 
jednotlivé aspekty a fáze samotné ruské vojenské kampaně. Třetí blok se zaměřuje 
na širší dopady rusko-ukrajinské války a přibližuje proměny bezpečnostního pro-
středí v nejvíce dotčených oblastech Evropy.     

Časový a obsahový plán programu: středa 9.30 – 10.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: krátká recenze na knižní titul dle vlastního vý-

běru vztahující se k tematické náplni programu
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: seminář výtvarného umění i

Charakteristika programu: Náplní programu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktu-
ální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, 
které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem programu je představit výtvarné 
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umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik 
zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i atelié-
rů. Podmínkou účasti v programu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace 
ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.      

Časový a obsahový plán programu: pátek

Podmínky přijímání zájemců: přístup k e-mailu
Podmínky absolvování programu: esej/úvaha
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 nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: seminář výtvarného umění ii

Charakteristika programu: Náplní programu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktu-
ální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, 
které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem programu je představit výtvarné 
umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik 
zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i atelié-
rů. Podmínkou účasti v programu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace 
ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.   
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Časový a obsahový plán programu: pátek

Podmínky přijímání zájemců: přístup k e-mailu
Podmínky absolvování programu: esej/úvaha
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: současný populismus v Evropě

Charakteristika programu: Program se zabývá fenoménem současných populistic-
kých hnutí v Evropě a jejich volebním úspěchem. Rozebrány budou program a ré-
torika jednotlivých charismatických lídrů s důrazem na české prostředí a na další 
významná hnutí v Evropě (např. Itálie, Francie, Nizozemí). Vysvětleny budou pří-
činy jejich úspěchu, a zda představují riziko pro současné evropské demokracie, či 
jde naopak o samoozdravný proces demokracie.   

Časový a obsahový plán programu: pátek 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: dobrovolná esej na zvolené téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:   PhDr. Martin Mejstřík
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: sovětské intervence ve střední Evropě: 
1953–1981

Charakteristika programu: Program se bude zabývat vojenskými intervencemi, ji-
miž SSSR zachránil a  prodloužil existenci komunistických režimů (NDR 1953, 
Maďarsko 1956, Československo 1968) a také případy, kdy nakonec ke zvažované 
intervenci nedošlo a  situace byla řešena jinak (Polsko 1956 a 1980-81) Vyloženy 
budou vnitropolitické (role domácích kolaborantů) i mezinárodně politické (reakce 
Západu), souvislosti, podoby a motivy sovětského rozhodování, průběh následné 
stabilizace apod. 

Časový a obsahový plán programu: středa 11.00 – 12.20 hod.

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

Garant programu:   PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
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Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: spojené království a osobností, které ho 
utvářely

Charakteristika programu: Program seznámí zájemce o britskou problematiku s vý-
znamnými osobnostmi spojenými s utvářením Spojeného království, a to jak těmi 
reálně existujícími, tak s těmi, jejichž existenci známe pouze z legend. Vedle legen-
dami opředených hrdinů jako je král Artuš či kouzelník Merlin si proto představí-
me i osobnosti a události, které vedly ke vzniku Velké Británie, tedy příběh spojení 
keltských oblastí (Walesu, Skotska) s Anglií. V přednáškách se zájemci budou moci 
seznámit s důležitými etapami anglických i britských dějin: s pronikáním Norma-
nů a osobností Viléma Dobyvatele, s působením Normanů ve Walesu, podrobněji 
budou představeny okolnosti vedoucí ke spojení Skotska s Anglií i boje s klany ze 
skotské Vysočiny (včetně začlenění Skotů do britské armády). Stěžejní část předná-
šek pak bude věnována dopadu těchto událostí na současnou skotskou a velšskou 
politickou scénu a seznámení se s významnými osobnostmi, které se zapsaly výraz-
ně do politických u kulturních dějin těchto oblastí.        

Časový a obsahový plán programu: pátek 9.30 – 10.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: min. 50% účast na přednáškách
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu



194

Garant programu:   prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Pracoviště garantující program: Katedra politologie
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Katedra politologie
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: stále ještě „sladká“ francie?

Charakteristika programu: Francie je jednou z nejobdivovanějších zemí na celém 
světě, ročně ji navštíví více turistů, než kolik má obyvatel. V České republice se její 
obraz spojuje zejména s gastronomií či módou, ale i s nostalgií po kulturních kon-
taktech z období první Československé republiky. V televizních zprávách jsou však 
vidět zejména zapálená auta, po zuby ozbrojení policisté a oběti násilí. Jak skutečně 
dnes vypadá jedna z  nejstarších demokracií západní Evropy? Jak si stojí Francie 
v evropském srovnání v otázkách politiky, hospodářství, kultury a společnosti? Sku-
tečně jsme svědky zásadní civilizační proměny, která se dotýká celých států? Na tyto 
i další otázky se budeme snažit nalézt odpovědi na příkladu studia současné Fran-
cie. Program kombinuje výklad přednášejícího a aktivní diskusi založenou na četbě 
českého i zahraničního denního tisku.

Časový a obsahový plán programu: pátek 12.30 – 13.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: krátká seminární práce s  využitím novino-

vých článků
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:   PhDr. David Emler, Ph.D.
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: strakova akademie aneb Zapomenutý 
svět českých nadací

Charakteristika programu: Pod spojením Strakova akademie si dnes každý předsta-
ví Úřad vlády. Několik staletí předtím, než do budovy vstoupil první československý 
státní úředník, však šlo o bohatou a vzkvétající soukromou nadaci, a později vzdě-
lávací instituci pro výchovu synů ze zchudlých šlechtických rodin. V přednáškách 
bude příběh této nadace zasazen do dobových kontextů vzájemné lidské pomoci, fi-
lantropie a rozvoje sociálního státu, ale budeme také mluvit o tom, proč je dnes his-
torie českých nadací, jejíž součástí byla i Strakova akademie, prakticky zapomenuta.

Časový a obsahový plán programu: pátek 14.00 – 15.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: diskuze nad případovými studiemi
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:  doc.  PhDr.  Mgr.  Ing.  Antonie Doležalová, 
Ph.D.

Pracoviště garantující program: Institut ekonomických studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut ekonomických studií
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Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: tvůrčí psaní

Charakteristika programu: Cílem programu je nabídnout účastníkům základní teo-
retické a praktické znalosti pro tvůrčí psaní. Program 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 moderátor 
Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu. V roce 1999 byl váleč-
ným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii. Jeho přímé komentování zatýkání 
expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky americká CNN. 
V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Univerzitě Karlově. Je 
katolickým řeholním knězem – premonstrátem. Napsal několik knížek s duchovní 
tematikou, 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 rozho-
vorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem 
a  Ivanem Gašparovičem. V roce 2018 vyšlo ve  slovenském nakladatelství Spolku 
slovenských spisovatelů jeho interview s Alojzem Lorencem – posledním  šéfem 
československé Státní bezpečnosti. Na  Institutu mediálních studií a  žurnalistiky 
přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku.  

Časový a obsahový plán programu: čtvrtek 14.00 – 15.20 hod.
Podmínky přijímání zájemců: žádné



197

Podmínky absolvování programu: účastník programu průběžně píše svoje refle-
xe k jednotlivým zadaným tématům

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 nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Umění mimoevropských civilizací ii.

Charakteristika programu: Výtvarné dědictví kultur Asie a Ameriky je na Západě 
stále poměrně málo známé a  je často zařazováno do etnografických bádání. Jiná 
estetika mnohdy monumentálních výtvorů, které se mohou plně měřit se slavnými 
díly antiky nebo renesance, není doceňována. Cyklus si klade za cíl překonat bari-
éry ve vnímání umění vzdálených kultur a přinést posluchačům nejen znalosti, ale 
také vizuální zážitky. Na encyklopedicky utříděném obsáhlém obrazovém materi-
álu ukáže přednášející nesmírné bohatství výtvarné kultury především největšího 
kontinentu naší Země. Posluchači programu získají přehled o jednotlivých sloho-
vých obdobích, jejich charakteristických výtvarných prvcích i  nejvýznamnějších 
lokalitách a památkách. 

Časový a obsahový plán programu: pátek 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
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Podmínky absolvování programu: jednoduchý test se 7 otázkami (každá se 3 va-
riantami odpovědí)

Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
Pracoviště garantující program: neurčeno
Pracoviště zajišťující uskutečnění: neurčeno
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: „Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ 
a Pražské jaro 1968

Charakteristika programu: Přednáška se zabývá postojem Západu v čele se Spoje-
nými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napětí 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 československých událostí 
roku 1968. Zajímat nás bude, jaké nálady tehdy převažovaly mezi západoevrop-
skou 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 představitelé reagovali 
na sovětskou invazi do Československa 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: pátek 16.00 – 17.20 hod.
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Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: dobrovolná 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 mezinárodních studií
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: V ruštině o současném Rusku

Charakteristika programu: Program, který bude probíhat v ruském jazyce, je zamě-
řen na rozšíření a prohloubení znalostí o reáliích současného Ruska. Jak a o čem se 
mluví a píše v současném Rusku? Názory známých osobností kulturní sféry (diva-
dlo, kino, populární hudba), současných politických činitelů, novinářů, spisovatelů 
a hudebníků. Promítání aktuálních ruských televizních pořadů, reportáží, rozhovo-
rů, filmů a dokumentů a následná diskuze o jejich obsahu. Každý seminář má jiné 
tematické zaměření. Předpokladem účasti v programu je alespoň mírně pokročilá 
znalost ruštiny (stačí pasivní).

Časový a obsahový plán programu: pátek 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: diskuze na zadané téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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Garant programu:   Tatiana Smirnova
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií 
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Vina a trest – přepisování historie

Charakteristika programu: Kolaborace s nacisty měla na Balkáně za druhé světové 
války stejný charakter jako jinde v Evropě. Všude představovala to nejreakčnější 
ve společnosti, i když se halila do vznešených frází a někdy se dokonce vydávala 
za  “oběť” v  zájmu národa. V  Rumunsku byl generál Antonescu, s  plnými moce-
mi Conducatora typickým “nazifýrerem” a  v  Bulharsku se sice málopočetné, ale 
o to vice vlivné, radikální pronacistické síly rovněž staly poslušným vazalem Osy. 
Jugoslávie a Řecko byly od jara 1941 územně rozděleny. Italští, bulharští, němečtí 
a maďarští okupanti tu vytvářeli svou správu a jedinou výjimku tvořilo “nezávislé” 
Chorvatsko. 

Časový a obsahový plán programu: pátek 12.30 – 13.50 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: esej na zvolené téma
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Pracoviště garantující program: Institut mezinárodních studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut mezinárodních studií 
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Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

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 
tak často ruskou propagandou připomínaných v souvislosti s pozdějším rozšířením 
NATO na východ.  

Časový a obsahový plán programu: pátek 16.00 – 17.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: dobrovolná písemná práce
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu
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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 nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr, říjen
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 13. 9. 2019

Název: Zlatá léta první republiky?

Charakteristika programu: Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného 
československého státu. V historiografii bývá tento stát označován za ostrov demo-
kracie a stability uprostřed bouřlivého regionu Střední Evropy. V přednášce se bu-
deme věnovat úspěchům, ale i nezdarům nového státu a diskutovat, které momenty 
nejvíce ovlivnily krátkodobost jeho trvání. Na scénu vstoupí ambiciózní muži v nej-
lepších letech, žízniví po moci a penězích, jimž mnohdy nic nebylo svaté. Přesto 
na ně vzpomínáme jako na zakladatele novodobé české státnosti. Každá přednáš-
ka bude zaměřena na  jeden mytologizovaný aspekt naší minulosti: opravdu bylo 
Československo hospodářsky nejsilnějším a  nejdemokratičtějším státem regionu 
a opravdu byli naši předkové připraveni přinášet mu oběti?   

Časový a obsahový plán programu: pátek 16.00 – 17.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: vypracování recenze knihy
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.



203

Pracoviště garantující program: Institut ekonomických studií
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Institut ekonomických studií
Místo konání:   FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020

Název: Žánry dokumentárního filmu: portrét

Charakteristika programu: Program nabídne vhled do možností, jak dokumentární 
film zobrazuje žijícího i  již nežijícího člověka. Portrét je jedna ze základních dis-
ciplín dokumentaristů, přináší vždy pozoruhodná a někdy až životní setkání, a ne 
vždy jeho realizace probíhá hladce. Na ukázkách z filmů v průběhu historie českého 
i zahraničního dokumentu budou představeny principy, jak je portrét vystavěn, jak 
daleko je možné se s filmovým hrdinou dostat, a jaké jsou meze zobrazení lidského 
života ve filmu, resp. televizi. Plán přednášek: 1. Portrét jako základní filmo-
vá disciplína; 2. Portréty „po srsti“ (od vizitky přes navštívenky, až po oslavné sním-
ky); 3. Konfrontační portréty – dialog (Dotkl se mě prst boží, filmy D. Vihanové); 
4. Portrét jako součást televizního vysílání (Třináctá komnata, portréty nežijících 
osobností); 5. Práce se známými osobnostmi (GEN, Občan Havel, Věra 68, Čer-
vená, filmy o  umělcích…); 6. Práce v  extrémních podmínkách (např. Katka); 7. 
Časosběrné portréty (René, Malory). Lektorem programu je dokumentarista, autor 
56 dokumentárních filmů, včetně řady portrétů, absolvent FAMU, M. Štoll.            

Časový a obsahový plán programu: pátek 11.00 – 12.20 hod.

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: jiné
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 nábř. 6, Praha 1

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   letní semestr, únor
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   14 (v hodinách celkem)

Výše úplaty:   500 Kč / program

Adresa pro doručení přihlášky: FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba:   Mgr. Denisa Šmejkalová
E-mail:   denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 
Telefon:   222 112 237
Termín podání přihlášky:  do 31. 1. 2020



205

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 se-
mestru studia účastníci absolvují přednášky zaměřené na téma: základy kineziolo-
gie, fyziologie člověka, fyziologie pohybové zátěže člověka, starší věk a sport, výživa 
v seniorském věku, stres a jeho prevence apod. Ve druhém semestru jsou účastníci 
rozděleni do skupin a probíhá výuka Regeneračních procedur, která obsahuje ze-
jména výuku praktických masáží. Účastníci se učí na rehabilitačních stolech ma-
sírovat 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 semestru je za-
řazen cyklisticko-turistický kurz v  jižních Čechách. Následně ve  školním roce je 
vyučována zdravotní tělesná výchova, která je soustředěna na cvičení pro správ-
né držení těla, cvičení dechová a relaxační, doplněna o ukázky cvičení s overbally, 
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 zařazeny Lidové 
tance Čech a Moravy za klavírního doprovodu v Nosticově hale na Malé Straně. 
Nejedná se o rekvalifikační program.

Časový a obsahový plán programu: 1x za 14 dní, středa od 13.30 hod., 7 x 4 hodiny 
v každém semestru

Podmínky přijímání zájemců: maturita, důchodový věk (tzn. nárok na sta-
robní důchod); zájemci, kteří už studium 
U3V na UK FTVS absolvovali, budou zařaze-
ni 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:   2019/2020
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 hod.

Výše úplaty:   850 Kč / semestr
Upřesnění:  Příspěvek za každý semestr činí 850 Kč + tý-

denní úvodní kurz činí 3.500 Kč + 9 denní 
cyklistický kurz činí 5000 Kč (v ceně je vždy 
zahrnuta doprava, plná penze, ubytování, 
program, 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 12. 2. 2019 od 8.00 do naplnění kapacity 

(100), nejpozději však do 30. 6. 2019
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fAKULtA HUMANitNíCH stUDií

Název: U3V – Humanitní studia

Charakteristika programu: V  rámci Univerzity 3. věku nabízíme soubor pro-
gramů vyučovaných na  UK FHS v  rámci úvodních programů humanitních 
disciplín. Nabídka pro zimní semestr je zveřejněna vždy během září, pro let-
ní semestr během ledna. Pro každý semestr je nutné se přihlásit zvlášť, pro 
zimní do  konce září, pro letní do  poloviny února. Nabídka programů se v  ka-
ždém semestru poněkud liší a  každý semestr se trochu obměňuje, je pro-
to nutné sledovat aktuální nabídku na  stránkách FHS, odkaz veřejnost – U3V.  
Ve  stálé nabídce jsou například programy: Úvod do  společenských věd, Úvod 
do historie, Úvod do filosofie, Kořeny evropské tradice, Vybrané problémy sociální 
filosofie a filosofie dějin, Historická sociologie vědění, kultury a náboženství, Etapy 
(výtvarné) moderny, Česká otázka v evropském kontextu, Kapitoly z kulturní an-
tropologie, Evropská vizuální kultura, Krize jako příležitost, Evoluční psychologie, 
Oikoumenou časem a prostorem, Tendence poválečného výtvarného umění, Ev-
ropská duchovní kultura, Sociální ekologie, Úvod do genderových studií, Vybrané 
problémy českých dějin, programy týkající se výtvarného umění, filosofie, historie, 
sociologie a dalších humanitních věd. Nabídka je každý semestr obohacena o další 
programy, které se každý semestr mění. Aktuální nabídka je k nahlédnutí na webo-
vých stránkách https://fhs.cuni.cz/FHS-597.html.  

Časový a obsahový plán programu: programy probíhají po celý semestr pravidel-
ně podle rozvrhu ve stejný den a hodinu v ur-
čené posluchárně v budově FHS v Jinonicích 

Podmínky přijímání zájemců: žádné
Podmínky absolvování programu: nejsou stanoveny
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu  

Garant programu:   doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Pracoviště garantující program: Sekretariát bakalářského studia
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Sekretariát bakalářského studia
Místo konání:   FHS UK v Jinonicích

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
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Délka programu (v semestrech): 2  
Rozsah:   26 (v hodinách celkem); 13 týdnů přednášek  
 
Výše úplaty:   300 Kč / semestr
Upřesnění:  Posluchač si může po  zaplacení poplat-

ku 300 Kč vybrat libovolný počet programů 
z  aktuální nabídky. Nabídka je zveřejněna 
na  stránkách https://fhs.cuni.cz/FHS-597.
html 

Adresa pro doručení přihlášky: FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Pracoviště, kam doručit přihlášku: Sekretariát děkana
Kontaktní osoba:   Mgr. Miroslava Havelková
E-mail:   miroslava.havelkova@fhs.cuni.cz
Telefon:   251 080 390
Termín podání přihlášky: do  1. 10. 2019; přihlášky na  ZS se podávají 

v září, na LS v lednu
Podrobnosti k přijímání do programu: Po  registraci přihlášky obdrží uchazeč vari-

abilní symbol pro bezhotovostní platbu. Po-
platek je třeba uhradit do začátku semestru. 
Každý semestr se přihlašuje a platí zvlášť. 
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ÚstŘEDNí KNiHOVNA 

Název: Aktivní senior – zralé tělo, mladá mysl

Charakteristika programu: Třísemestrální program se v  prvním semestru věnuje 
aktivní účasti seniora v digitálním světě; ve druhém semestru duševnímu zdraví 
ve zralém věku a ve třetím semestru funkční gramotnosti seniorů. Senioři rozvinou 
svoji úroveň informační gramotnosti – práci s internetem, znalost o elektronických 
zdrojích, o  online službách. Seznámí se s  možnostmi současných informačních 
technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí, využívání tabletu či čtečky. Zážit-
ková forma práce s  informacemi nabízí i  aktivizační přístupy podněcující vizua-
lizační schopnosti mozku, asociační a  logické myšlení, představivost a  tvořivost. 
Duševní zdraví je přiblíženo z celistvého pohledu na člověka. Ve třetím semestru si 
účastníci programu osvojují širší vědomosti v oblasti gramotnosti zdravotní a po-
hybové, komunikační, mediální, právní a finanční. Jednotlivá témata programu vý-
uky obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktická cvičení. 
Praktikování ve cvičeních vychází i z individuálních potřeb seniorů. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: 60+; základní znalost práce s PC
Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Marcela Vašíčková
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní semestr
Délka programu (v semestrech): 3
Rozsah:   104 (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 
560/5, 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 23. 9. 2019
Podrobnosti k přijímání do programu: Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poš-

tou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je od-
vislé od počtu přihlášených účastníků – záleží 
na pořadí přihlášky.

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

Charakteristika programu: Cílem programu 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 zkuše-
nosti pozvaných hostů – osobností. Program probíhá v zimním i v letním semestru, 
můžete si vybrat, které termíny vám více vyhovují.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: 55+; zájem o  téma, otevřenost novým myš-
lenkám, touha objevovat

Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Marcela Vašíčková 
Pracoviště garantující program: Evropské dokumentační a informační středisko
Pracoviště zajišťující uskutečnění: Evropské dokumentační a informační středisko
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Místo konání:  Ústřední knihovna UK – EDIS, Krystal – 2. 
patro, José Martího 2/407, Praha 6

Otevírán v akad. roce:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   24 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  pondělí

Výše úplaty:   200 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: Ústřední knihovna UK – EDIS, Ovocný trh 
560/5, 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 11. 10. 2019 pro účast v programu zaháje-

ném v zimním semestru a do 14. 2. 2020 pro 
účast v programu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu: Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poš-
tou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je od-
vislé od počtu přihlášených účastníků – záleží 
na pořadí přihlášky.

Název: Občanská gramotnost

Charakteristika programu: Já, člověk-individuum-osobnost-občan. Občan v  digi-
tální společnosti. Informace kolem nás. Občan a stát. Česká republika a Evropská 
unie. Praktikum s databázemi online. Kvízy, virtuální procházky. Program je určen 
pro toho, kdo se zajímá o společenské dění, o informační společnost a chce rozvíjet 
své znalosti. 

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: 55+; zájem o společenské dění, politologii
Podmínky absolvování programu: jiné
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Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Marcela Vašíčková
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   20 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý 

Výše úplaty:   100 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: Ústřední knihovna UK – EDIS, Ovocný trh 
560/5, 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 11. 10. 2019 pro účast v programu zaháje-

ném v zimním semestru a do 14. 2. 2020 pro 
účast v programu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu: Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poš-
tou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je od-
vislé od počtu přihlášených účastníků – záleží 
na pořadí přihlášky.

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. Program reflektuje i psychologii sebereflexe technikou 
mindfulness. Témata jsou úzce spjata s unijní společenskou podporou i potřebou 
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zdravého stárnutí i s celoživotním učením: učit se vědět, učit se dělat, učit se spo-
lužití, učit se být. Program probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, 
které termíny vám více vyhovují.

Časový a obsahový plán programu: ano

Podmínky přijímání zájemců: 60+
Podmínky absolvování programu: jiné
Certifikace:   osvědčení o absolvování programu

Garant programu:   PhDr. Marcela Vašíčková
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:   2019/2020
Zahájení:   zimní i letní semestr
Délka programu (v semestrech): 1
Rozsah:   34 (v hodinách celkem)
Dny uskutečňování výuky:  úterý

Výše úplaty:   200 Kč / semestr

Adresa pro doručení přihlášky: Ústřední knihovna UK – EDIS, Ovocný trh 
560/5, 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 23. 9. 2019 pro účast v programu zaháje-

ném v zimním semestru a do 14. 2. 2020 pro 
účast v programu konaném v letním semestru

Podrobnosti k přijímání do programu: Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poš-
tou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je od-
vislé od počtu přihlášených účastníků – záleží 
na pořadí přihlášky.
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iNfORMAČNí, PORADENsKÉ 
A sOCiáLNí CENtRUM UNiVERZitY 
KARLOVY (iPsC UK)

Kontaktní údaje IPSC

Tel.: 224 491 850
E-mail: info@cuni.cz
Web: http://www.ipsc.cuni.cz 

Výdej průkazů účastníků programu celoživotního vzdělávání

Průkazy se vydávají ve třech výdejních místech v Praze. Adresy pracovišť a otevírací 
doba k dispozici na webových stránkách: https://www.cuni.cz/UK-3249.html 

Obchod propagačních a upomínkových předmětů

Adresa:  Celetná 14, Praha 1, 116 36
Tel.:  224 491 842
E-mail:   point@cuni.cz
Web:   shop.cuni.cz 
Facebook:  http://facebook.com/ukpoint 
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