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ÚVOD

Milé posluchačky, milí posluchači,

mám tu čest a potěšení současně oznámit Vám dvojnásobnou radostnou zprávu, neboť 
s novým rokem 2019 jsme pro Vás připravili zbrusu nový Katalog vzdělávacích pro-
gramů v rámci naší Univerzity třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 
a s ohledem na v minulém období proběhlou rekonstrukci budovy a učeben, si Vás do-
volujeme přivítat i v nově zmodernizovaných prostorách. Ač jsou prostory nové, přesto 
budova neztratila své kouzlo či genius loci, protože se stále, byť v lehce novém hávu, na-
cházíte v jedné z nejstarších fakult našeho Karlova učení, na starobylé fakultě svobod-
ných umění, jež se stala druhou fakultou naší Alma mater, která se začala systematicky 
věnovat vzdělávání seniorů; loni jsme si tak mohli připomenout 30 let existence Uni-
verzity třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Říká se, že tradice jsou hodny následování či že odvážnému štěstí přeje, a trocha tra-
dice i odvahy je na místě i při výběru kurzů. Katalog vzdělávacích programů pro aka-
demický rok 2019/2020 Vám totiž přináší přehled specializovaných přednášek a semi-
nářů, z nichž můžete „tradičně“ vybírat nejen dle svých zájmů či zkušeností z minulých 
let, ale neměli byste se bát i „odvážně“ volit z nových disciplín či oblastí, které jste dosud 
nepoznali a jejichž taje, krásy a spletitosti vědění pro Vás dosud zůstaly skryty. 

Edukace seniorů jako specifická forma vzdělávání dospělých není vždy jen o před-
náškách a seminářích. Je to také o spolupráci, sdílení zážitků a zkušeností a v neposled-
ní řadě i „obyčejných setkáních“ či náhodných hovorech, ať formálních či neformálních, 
na hodinách. Nezřídka se nám tak potvrzuje relativně známý fakt, že na jedné stra-
ně představuje celoživotní vzdělávání jakýsi nástroj či pomůcku, díky které si může-
me rozšířit naše kompetence, dovednosti a znalosti, na straně druhé nelze upozadit 
významnou skutečnost, že nemalou měrou pozitivně přispívá i k upevnění fyzického 
a duševního zdraví všech účastníků. 

Zdá se, že dnešní svět je o komunikaci, ať formou e-mailů, krátkých mobilních zpráv 
či rozmanitých statusů na sociálních sítích. Asi to je i pravda, nicméně nesmíme za-
pomenout, že „prachobyčejné“ osobní setkání posluchaček a posluchačů neboli setkání 
tváří v tvář bez kamery a mikrofonu, úsměv či pouhý hovor jsou nezřídka potěšující 
a hřejivější než technicky sebedokonalejší přenos odněkud někam. Vzájemná komuni-
kace pro nás tak představuje jeden ze základních atributů, jimiž se někdy charakteri-
zuje dnešní doba.

Akademický rok 2019/2020 pro naši fakultu znamená 31. ročník Univerzity třetího 
věku, a proto by někdo mohl říci, že se jedná o rutinní věc či že to děláme jako všichni 
ostatní, protože edukace seniorů je dnes nezřídka vnímána jako pouhý módní trend. 
Není tomu tak. Všichni, kteří pro Vás připravili kurzy, jak samotní přednášející, tak 
organizační pracovníci, pohlížejí na vzdělávání seniorů v univerzitním prostředí jako 
na společenskou výzvu a na přirozenou součást často skloňované tzv. třetí role, v níž 
univerzity neplní pouze základní úlohu ve vzdělávací soustavě, ale jsou i aktivními ak-
téry ve veřejném prostoru.
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Přeji Vám, abyste si z katalogu zvolili přednášky a semináře, které zaujmou a obo-
hatí Váš současný život a umožní strávit „podzim života“ aktivně ve vysokoškolském 
 prostředí.

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Garant U3V na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
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JEDNOSEMESTRÁLNÍ PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE 
KONANÉ POUZE V ZIMNÍM SEMESTRU

Název programu Katedra/ústav FF UK

Aktivní a úspěšné stárnutí Katedra andragogiky a personálního řízení

Archeologie na prahu historie. Doba železná 
a římská ve střední Evropě. (NOVINKA)

Ústav pro archeologii

Cesta kolem antického světa s Pausániem — 
2. ročník

Ústav pro klasickou archeologii

Čeština — jazyk světový? (OPAKOVÁNÍ) Ústav bohemistických studií

Čínské kontrasty. Proměny starých tradic 
v moderní společnosti. (NOVINKA)

Centrum dalšího vzdělávání

Dějiny umění Latinské Ameriky — Mezoamerika Středisko ibero-amerických studií

Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě — 
2. ročník

Český egyptologický ústav

Jak poslouchat vážnou hudbu IV. Centrum dalšího vzdělávání

Jsem senior a co má být — seminář Centrum dalšího vzdělávání

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

Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Němčina pro seniory Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Ruština pro seniory Jazykové centrum

Mimořádné objevy klasické archeologie (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Moderní dějiny Ukrajiny (NOVINKA) Ústav východoevropských studií

Nacionalismus a multikulturalismus (NOVINKA) Ústav etnologie

Praktická cvičení z novověké paleografie pro 
pokročilé VII.

Katedra pomocných věd historických 
a archivního studia

Přelomová období v dějinách českého a evropského 
umění — 1. ročník (NOVINKA)

Ústav pro dějiny umění

Psychologie pro život — 2. ročník Katedra psychologie

Trénování kognitivních procesů (také paměti) — 
seminář — 1. skupina

Centrum dalšího vzdělávání

Učitel a jeho role v současné škole (NOVINKA) Katedra pedagogiky

Úryvky z česko-italských vztahů (NOVINKA) Ústav románských studií

Velké okamžiky antických dějin — 2. ročník Ústav řeckých a latinských studií

Vidět život z více úhlů (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Vítejte v první republice! — 2. ročník (OPAKOVÁNÍ) Ústav českých dějin

Využití potenciálu ducha i těla v seniorském věku 
(NOVINKA)

Katedra sociální práce

Významné události světových dějin — 2. ročník Ústav světových dějin

Zajímavosti v psychologii pro pokročilé — 
seminář — 6. ročník

Centrum dalšího vzdělávání
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AKTIVNÍ A ÚSPĚŠNÉ STÁRNUTÍ

Odborný garant: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK  
 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cílem kurzu je seznámení se sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými sou-
vislostmi stárnutí české populace. Analyzována bude problematika tzv. ageismu (dis-
kriminace na základě věku) a stereotypizace starších dospělých, možností úspěšné 
přípravy na stáří nebo tzv. „stříbrné ekonomiky“. Zvláštní pozornost bude věnována 
možnostem a bariérám vzdělávání a učení (se) v seniorském věku. Absolvování kurzu by 
mělo přispět ke komplexnímu porozumění všem relevantním kontextům stárnoucí spo-
lečnosti a v neposlední řadě umožnit účastníkům zkvalitnit proces vlastního učení se.

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

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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ARCHEOLOGIE NA PRAHU HISTORIE.  
DOBA ŽELEZNÁ A ŘÍMSKÁ VE STŘEDNÍ EVROPĚ.

Odborný garant: Ústav pro archeologii FF UK (doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Doba železná a římská představují období, kdy na našem území vzkvétají a upada-
jí kultury starověkých Keltů a Germánů. Jejich odkaz přesto často zůstává zájemcům 
o historii skrytý, jelikož jeho téměř bezvýhradným zprostředkovatelem je archeologie. 
Přednáškový cyklus Archeologie na prahu historie si proto klade za cíl seznámit poslu-
chače s civilizacemi severního okraje antického světa. Kurz 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, kterými se je daří poodkrývat. V přednáškách jsou předsta-
veny základní archeologické prameny, tedy vývoj hmotné kultury i lokality s klíčový-
mi 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 technolo-
giemi (výroba železa, kamenictví, hrnčířství apod. způsobem produkce potravin atd.). 
Významným propojujícím tématem, jsou kontakty střední Evropy s antickým světem.

Osnova přednášek:
1. Oděv a kroj v době železné
2. Bohaté pohřby na vozech v době halštatské
3. Obchod hýbe světem: dálkové kontakty v době železné
4. Keltové, Bójové, Římané a jejich stopy v zemi
5. Etnogeneze Germánů, historiografie a písemné prameny
6. Germáni a každodenní realita v době římské
7. Barbaři a Římané ve 3. a 4. století — konfrontace a kooperace
8. Příčiny a počátky stěhování národů
9. Území Čech v době stěhování národů (6. století)

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Viktorie Čisťákova, Mgr. Daniel Bursák, Mgr. Zdeněk Beneš,
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Mgr. Rastislav Korený, Ph.D. 

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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CESTA KOLEM ANTICKÉHO SVĚTA S PAUSÁNIEM — 
2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav pro klasickou archeologii FF UK (Dr. phil. Marek Verčík)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky 

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Cesta kolem antického světa 
s Pausániem“ v akademickém roce 2018/2019.

Anotace: 
Cílem dvouletého vzdělávacího programu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími 
regiony a městy antického Řecka, a to na základě díla řeckého cestovatele a zeměpis-
ce 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 regionálních 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 bádání o antic-
kém Řecku. 

Osnova přednášek:
1. Pausánias a Strabón
2. Théby a Orchomenos: slavné sídla v Bojótii 
3. Bitva u Chairóneie a Makedonské království
4. Střední Řecko: Fókida, Lokris a Thermopyly
5. Věštírna v Dodone
6. Magna Graecia
7. Starověký Syrakusy
8. Řekové v Malé Asii
9. Pistiros: řecké město v Thrákii? 

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 
PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Dr. phil. Marek Verčík

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku v ak. roce 2019/2020.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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ČEŠTINA — JAZYK SVĚTOVÝ?  
(ČEŠTINA VE SVĚTOVÉM KONTEXTU)

Odborný garant: Ústav bohemistických studií FF UK (PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cílem programu Čeština — jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu) je představit poslu-
chačům český jazyk ve světových souvislostech. Jednotlivé přednášky budou věnovány 
různým aspektům tohoto pohledu na češtinu „z druhé strany“, pozornost bude věnována 
zejména místu češtiny a české kultury v rámci jazyků světa, zvláště pak Evropy, postavení 
češtiny v rámci Evropské unie a jazykové politice ČR. Další přednášky se zaměří na cha-
rakteristiku češtiny jako jazyka rodného, cizího a druhého, na zásady komunikace s ci-
zincem, 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. Koneč-
ně program seznámí posluchače i s programem vlády ČR na podporu českého kulturního 
dědictví v zahraničí a s českými jazykovými enklávami a ostrovy v zahraničí. 

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

cizí a druhý)
2. Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště 

v zahraničí 
3. Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích 
4. Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, 

komunikace s cizincem 
5. Čeština v korpusech nerodilých mluvčích 
6. Pravopis ve výuce češtiny pro cizince 
7. České dějiny očima cizinců 
8. Obraz Prahy v literatuře 
9. Významní Češi v cizině; je česká kultura světová? Program vlády ČR na podporu 

českého kulturního dědictví v zahraničí. 

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Jana Dolenská, PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.,
PhDr. Tomáš Vučka

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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ČÍNSKÉ KONTRASTY. PROMĚNY STARÝCH TRADIC 
V MODERNÍ SPOLEČNOSTI.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
 (Ing. Ilona Kellerová, PhDr. Ĺubica Obuchová)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Čínská společnost je výrazně konzervativní a současně otevřená novým podnětům, 
jsou-li ovšem v souladu s tradičními představami. Kontrast starého a nového se zře-
telně 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 zahraničí. 

Kurz 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 společenských 
zvyklostí, stručně představí historické nebo politické důvody změn a osvětlí podstatu 
některých komercializovaných novodobých zvyklostí. Klasická čínská kultura a vzdě-
lanost ovlivnily též okolní národy, v přednáškách proto nebudou opomenuty ani korej-
ské, japonské či vietnamské variace některých čínských tradic. 

Osnova přednášek:
1. Čínské písmo, klasická kultura a věk počítačů
2. Význam tradičního kalendáře a počítání času dnes
3. Idea jednotného čínského národa v minulosti a současnosti 
4. Výroční svátky I (léto a podzim)
5. Výroční svátky II (zima a jaro)
6. Mýty a legendy — zdroj inspirace pro současnou vědu
7. Přechodové rituály I (svatba a rodinný život)
8. Přechodové rituály II (pohřeb a kult předků)
9. Tradiční symbolika a etika v moderním podnikání

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Ľubica Obuchová

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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DĚJINY UMĚNÍ LATINSKÉ AMERIKY — MEZOAMERIKA

Odborný garant: Středisko ibero-amerických studií FF UK 
 (Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována geografic-
kému a kulturnímu areálu Mezoamerika, která se nachází na území Střední Ameriky 
a kde se rozvinuly jedny z nejvýznamnějších předkolumbovských kultur Ameriky (Ol-
mékové, Mayové a Aztékové). Posluchači se v průběhu kurzu seznámí s uměním Mezo-
ameriky, 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. 

Osnova přednášek:
1. Úvod do problematiky, seznámení se s terminologií a periodizací; archaické období 

a první známky umělecké činnosti na území Mezoameriky
2. Mateřská kultura Mezoameriky: Olmékové
3. Olmécká pueblanská kultura: Tlatilco a Cuicuilco
4. Monte Albán a Mitla: Zapotékové a Mixtékové
5. Palenque: Mayové
6. Teotihuacan: „město bohů“
7. Chichén Itzá: konec klasické mayské kultury?
8. Tula: Toltékové
9. Vzestup a pád Tenochtitlanu: Aztékové

Přednášejí� cí� :
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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EGYPTSKÁ ARCHEOLOGIE A ČESKÉ VÝZKUMY 
V EGYPTĚ — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Český egyptologický ústav FF UK (doc. Jiří Janák, Th.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Egyptská archeologie a české 
výzkumy v Egyptě“ v akademickém roce 2018/2019.

Anotace: 
U příležitosti 100. výročí zahájení egyptologických přednášek na Univerzitě Karlo-
vě bude přednáškový cyklus věnovaný starému Egyptu zaměřen na české výzkumy 
v Egyptě, archeologii Egypta vůbec, nové metody a trendy v archeologii a také na re-
interpretace dlouho zavedených představ, které bylo možné učinit na základě nových 
objevů v Egyptě.

Osnova přednášek:
1. Miroslav Bárta, Nové české výzkumy na pohřebištích v Abúsíru a Sakkáře
2. Ladislav Bareš, Pohřebiště šachtových hrobů v Abúsíru
3. Hana Vymazalová, Archeologický výzkum Džedkareova pyramidového komplexu
4. Jaromír Krejčí, Královské pohřebiště v Abúsíru
5. Martin Odler, Přírodovědné metody v egyptské archeologii
6. Marie Peterková Hlouchová, Sekundární pohřby na abúsírské nekropoli
7. Lenka Varadzinová, Archeologické výzkumy na české koncesi v Súdánu
8. Veronika Dulíková, Vysocí hodnostáři a sociální sítě
9. Katarína Arias Kytnarová, Sídliště v období Staré říše

Přednášejí� cí� : 
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.; prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.; 
doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.; doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.; Mgr. Martin Odler; 
Mgr. Marie Peterková Hlouchová; Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.; 
Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.; Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D.

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

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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JAK POSLOUCHAT VÁŽNOU HUDBU IV.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
 (Ing. Ilona Kellerová, Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Pokračování cyklu vedoucího frekventanty k analyticko-emotivnímu způsobu vnímání 
hudebního umění. Tentokrát se zaměříme na hudební nástroje a jejich využití v klasic-
ké hudbě.

Osnova přednášek:
1. Ansámbly od jednoho do sta
2. Dřevěné dechové nástroje
3. Žestě
4. Bicí
5. Harfa a elektronika v orchestru
6. Klávesové nástroje
7. Smyčcové nástroje
8. Historické nástroje a instrumenty budoucnosti
9. Shrnutí a poslechový test

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

Forma ukončení� : Závěrečný písemný test — poslechový.

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

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

Anotace:
Cílem kurzu je seznámit seniory se zákonitostmi seniorského věku, i s upevňováním je-
jich sebevědomí. Problematika kognitivních procesů, emocí, motivace v období postpro-
duktivního věku. Aktivní životní styl seniorů. 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. 

Max. počet účastní� ků kurzu je 25 osob.

Osnova přednášek:
1. Organizační seminář, seznámení se s programem a stylem práce
2. Psychologická charakteristika seniorského věku 
3. Stárnutí a životní styl
4. Cvičení zaměřené na rozvoj sebevědomí
5. Pohyb a senioři
6. Sociální aspekty života seniorů
7. Budoucnost seniorů; Mise a vize stáří
8. Prarodič na plný úvazek
9. Jak se žije seniorům i ve světě

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

Doporučená literatura:
Ian Stuart-Hamilton Psychologie stárnutí, Portál, Praha 1999
Hátlová Běla: Psychologie seniorského věku, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 

2010
Beáta Balogová: Seniori v spektre súčasného světa, Akcent Print, 2009 
Dagmar Dvořáčková: Kvalita života seniorů v domovech pro seniory, Grada 2009 

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

Forma ukončení� : Bez osvědčení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
ANGLIČTINA PRO SENIORY

(anotace platí�  pro 1. i 2. skupinu)

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há ve 2 semestrech (časová dotace 36 vyučovací� ch hodin). Zapisujete si 
oba semestry. Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

Kurz je určen uchazečům s pokročilejší znalostí anglického jazyka. Zaměřuje se na roz-
voj 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 kurzu schopen komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích i vy-
jádřit své myšlenky a názory o složitějších problémech. Témata jsou rozvržena vždy do 
dvou lekcí kurzu a jsou vybrána tak, že se vztahují jak k osobnímu životu, tak ke kultur-
ním 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 posluchačky ve dvou 
po sobě jdoucích lekcích.

Osnova přednášek:
 1. Introduction: Learning English
 2. Leisure and Life Style
 3. Leisure and Life Style
 4. News and Current Affairs
 5. News and Current Affairs
 6. Our Post-Factual World
 7. Our Post-Factual World
 8. Gender Issues within the Czech Republic
 9. Gender Issues within the Czech Republic
10. What Is It To Be British
11. What Is It To Be British
12. How To Be Healthy
13. How To Be Healthy
14. 20th and 21st Literature Written in English
15. 20th and 21st Literature Written in English
16. Education and Its Changes in the 21st Century
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17. Education and Its Changes in the 21st Century
18. Revison + final test

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

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

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
NĚMČINA PRO SENIORY

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, předpokládá se základní�  konverzační�  
úroveň — viz ní� že uvedený popis předpokládané úrovně.

Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

Anotace:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit své znalosti 
německého jazyka. Naučí se fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi zejména při ces-
tování či běžné komunikaci. Kurz se věnuje všeobecným tematickým okruhům (kultu-
ra, sport, popis cesty, hlavní města německy mluvících zemí, zdravý životní styl). 

Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatiku a potřebují 
se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používaným výra-
zům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, zaměstnání, 
životní styl). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují 
přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Umí používat základní typy vět 
a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o záležitostech týkajících se jejich 
nejnaléhavějších potřeb. Mají základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se 
vyjadřovali v rámci každodenních předvídatelných situacích jednoduchou formou.

Osnova přednášek:
1. Besuch — Gast, Gastgeber 
2. Musik — ältere und moderne Musik
3. Sport — Sportarten, Aktuelles von Wettbewerben
4. Wien, Berlin, Bern
5. Dekmäler, Stadtplan, Wegbeschreibung
6. Briefe schreiben — private und offiziale
7. Kino, Theater — Theaterbeschreibung und Erzählung einer Handlung
8. Gesunde Lebensweise 
9. Computer und Internet — deutsche Terminologie, ihre Rolle heutzutage

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, předpokládá se základní�  konverzační�  
úroveň, schopnost dorozumět se v běžných situací� ch.

Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

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

Osnova přednášek:
1. Знакомство. Словари и интернет-источники
2. Новости из России
3. Новости из России
4. Пенсионеры в России, пенсионная реформа
5. Современная русская литература
6. Современная русская литература
7. Мультикультурализм и толерантность в современном обществе
8. Мультикультурализм и толерантность в современном обществе
9. Обобщение, повторение.

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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MIMOŘÁDNÉ OBJEVY KLASICKÉ ARCHEOLOGIE

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
 (Ing. Ilona Kellerová, PhDr. Pavel Titz, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Přednáškový cyklus se zaměří na vybrané archeologické objevy z období antického sta-
rověku. S ohledem na jejich zvláštní význam a schopnost náležitě posouvat naše pozná-
ní 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 archeologická naleziště.

Osnova přednášek:
1. O klasické archeologii, jejích dějinách, metodách a rozvoji
2. Katastrofy a jejich přínos archeologii — Vesuv konzervátor
3. Než se Řím stal Římem — Romulus a jeho svět
4. Milosrdné písky času — Masada, Svitky od Mrtvého moře a další perly pouští
5. V hloubi lesa — Římané (ne)dobývají střed Evropy
6. Poklady z hlubin — jedinečný náklad antických lodních vraků
7. Tvořit dějiny na hranici říše — život ve Vindolandě
8. Co oko nevidí — antika v barvě
9. Když je co číst, ale není jak — svitky z Villy papyrů

Přednášejí� cí� :
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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MODERNÍ DĚJINY UKRAJINY

Odborný garant: Ústav východoevropských studií FF UK 
 (PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s dějinami ukrajinského histo-
rického a etnického prostoru od počátku 20. století do současnosti. V první části kurzu 
se zaměříme na ukrajinskou otázku v prvních desetiletích 20. století, situaci ukrajin-
ských zemí včetně Zakarpatí v meziválečném období a za druhé světové války i na složi-
té politické a sociální dějiny Ukrajiny v rámci Sovětského svazu po roce 1945. Zvláštní 
pozornost se soustředí na roli hladomoru let 1932–1933 a tzv. banderovců při formo-
vání ukrajinského národního vědomí. Následující přednáškový blok bude věnován vý-
voji samostatné Ukrajiny po roce 1991 včetně krymské krize a války na východě země 
v širších historických souvislostech. Kurz uzavře přednáška mapující nejaktuálnější 
problémy ukrajinské společnosti. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent zís-
kal 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.

Osnova přednášek:
1. Sovětská Ukrajina mezi světovými válkami (1914/18–1939/41)
2. Ukrajinské země mimo Sovětský svaz v meziválečném období (Zakarpatí, Bukovina, 

Halič a Volyň)
3. Druhá světová válka a poválečná sovětská Ukrajina (1941–1991)
4. Hladomor, banderovci a ukrajinský nacionalismus
5. Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004)
6. Od Oranžové revoluce (2004) k éře Viktora Janukovyče
6. Majdan (2013–2014) a léta zkoušek 
7. Krymská krize a válka na východě Ukrajiny
9. Současná Ukrajina a její problémy

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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NACIONALISMUS A MULTIKULTURALISMUS

Odborný garant: Ústav etnologie FF UK (Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Přednáškový cyklus se zaměří na možnosti zkoumání problematiky nacionalismu 
a multikulturalismu z pozic sociální a kulturní antropologie, etnologie, folkloristiky 
a dalších sociálních věd. Jednotliví přednášející představí nacionalismus a multikul-
turalismus v nejvýznamnějších teoriích a na příkladech vlastních výzkumů realizova-
ných v České republice i v zahraničí. 

Osnova přednášek:
1. Co je nacionalismus?
2. Jaké jsou kořeny úspěchu českého nacionalismu v „dlouhém“ 19. století?
3. České národní hnutí a folklor
4. (Z)formování národa za hranicemi — příklad krajanů v Bulharsku
5. Nehmotné kulturní dědictví a nacionalismus dnes
6. Multikulturalismus v optice sociálních věd
7. Transnacionalismus
8. Lužičtí Srbové — současná etnojazyková situace
9. Romové v ČR a sociální vyloučení

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení. 

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z NOVOVĚKÉ PALEOGRAFIE 
PRO POKROČILÉ VII.

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

Určeno výhradně jako pokračují� cí�  seminář pro absolventy předcházejí� cí� ch semi-
nářů (I.–VI.). 

Max. počet účastní� ků je stanoven na 20 posluchačů.

Anotace: 
Cílem semináře je osvojit si základní znalosti praktického čtení paleografických tex-
tů — jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů především 
diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní a regionál-
ní dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými písemnými 
prameny).

Osnova přednášek:
Praktické čtení paleografických textů, rozbor ukázek z oblasti osobních a regionálních 
dějin (spojeno s převodem dat na současný způsob datování).

Přednášejí� cí� :
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Forma ukončení� : Praktický přepis paleografické ukázky a převod datace na současný 
způsob datování.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PŘELOMOVÁ OBDOBÍ V DĚJINÁCH  
ČESKÉHO A EVROPSKÉHO  
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav pro dějiny umění FF UK (Ing. Petr Macek, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2020/2021)

Anotace: 
Dějiny umění lze rozčlenit do řady období charakterizovaných výraznými a osobitými 
projevy. Cyklus přednášek členů Ústavu pro dějiny umění FF UK se dle badatelského 
zaměření jednotlivých přednášejících zaměří na zlomové okamžiky, ve kterých dochá-
zelo k významným stylovým posunům. Přednášky jsou koncipovány do dvou semest-
rů/ročníků. V prvním budou sledovány proměny umění na území Čech, ve druhém 
pak obdobné přelomové momenty v uměleckých dějinách Evropy.

Osnova přednášek:
Čechy:
1. Románské malířství v Čechách
2. Mistr Theodorik a mistr Třeboňského oltáře
3. Petr Parléř a krásný sloh
4. Renesance a gotika v architektuře
5. J. B. Mathey a K. I. Dientzenhofer
6. Sochařská výzdoba Karlova mostu a sochařství v Čechách
7. Sochaři Myslbek, Schnirch a ti další
8. Umění v Čechách kolem roku 1900: spolky, skupiny, osobnosti
9. Umění v Československu mezi demokracií a totalitou: 1945 — 1953

Přednášejí� cí� :
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.; PhDr. Jana Hana Hlaváčková; 
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.; PhDr. Kateřina Adamcová, Ph.D.; 
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.; Ing. Petr Macek, Ph.D.; prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.; 
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc; prof. doc. Marie Klimešová, Ph.D.; 
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

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

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje: 
Účastníci kurzu by se měli inspirovat přednáškami. Na jejich základě si následně zvolí 
jim blízké a zajímavé téma. Doporučujeme konkrétní umělecká díla z oblasti architek-
tury, sochařství, či malířství. Obecnější náměty jsou značně obtížné (např. impresioni-
smus, gotická architektura apod.). Vznikne tak minimálně desetistránková stať, která 
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bude vycházet výhradně z odborné literatury. Stať bude opatřena poznámkovým apa-
rátem (viz časopis Umění), přehledem použité literatury a obrazovou přílohou.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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PSYCHOLOGIE PRO ŽIVOT — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra psychologie FF UK (PhDr. Václav Mertin)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Psychologie pro život“ v akade-
mickém roce 2018/2019.

Anotace: 
Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky z moderní psychologie a jejich 
aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků běžného dne v životě člověka. Před-
nášky podporují rozšíření psychologického pohledu na svět, přispívají k porozumění 
fungování člověka v něm a poskytují poznatky ke zvládání nároků každého dne v ob-
lasti rodinných, přátelských i obecně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve 
vybraných oblastech společenské praxe a svého místa v současném světě.

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

Náhradní témata: 
10. Možnosti podpory vývoje dětí
11. Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.; PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.; 
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc., PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.; 
PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.; PhDr. Václav Mertin; doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.; 
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DrSc.

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

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

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

Max. počet posluchačů je 25 osob.

Anotace: 
Cílem kurzu je rozvíjení jedné z podmínek aktivního a plodného života seniorů. Podpo-
ruje duševní pohodu, udržení pracovní schopnosti, posiluje nezávislost. Může přispět 
ke snížení marginalizace, osamění, generační intolerance a zlepšit příležitosti k začle-
nění do společenského dění. Tento kurz přispívá k humanizaci, k sociální integraci. Zá-
měrem je posilovat poznávací charakteristiky osobnosti. 

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

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

Doporučená literatura:
Suchá Jitka: Cvičení paměti pro každý den, Praha, 2007, Portál 
Suchá Jitka: Cvičení paměti pro každý den, Praha, 2008, Portál 
Tiefenbacher Angelika: Trénink paměti, Praha, 2010, Grada
Werner Kirst, Ulrich Diekenmayer: Trénink tvořivosti, Praha, 1998, Portál 
Jana Klucká: Kognitivní trénink v praxi, Grada, 2009
Matthias Nöllke: Trénink slovní sebeobrany, Grada, 2011

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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UČITEL A JEHO ROLE V SOUČASNÉ ŠKOLE

Odborný garant: Katedra pedagogiky FF UK (PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Učitelství je dnes hojně diskutovanou profesí: počínaje hledáním optimálního a in-
spirativního výchovného přístupu k žákům, přes otázky vyučovacích stylů a technik, 
až po úvahy, zda je učitelství skutečnou profesí či semiprofesí, a jaké z toho případně 
plynou důsledky. Kurz 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 školní-
ho 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:
1. Učitel — malé zamyšlení nad pedagogickými ctnostmi
2. Pozice, role a prestiž učitelů: mýty a skutečnost
3. Učitel v roli hodnotitele
4. „Vždyť učitel je přece také herec!“
5. Sociální pedagog — neviditelná profese současného školství
6. Učitel jako mediátor
7. Netradiční role učitele — pomocník, kontrolor a krizový intervent
8. Učitel a jeho role v době počítačových her a sociálních sítí
9. Budoucnost učitelství? Závěrečné setkání s diskusí

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
PhDr. Daniela Sedláčková
Mgr. Markéta Pelzová

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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ÚRYVKY Z ČESKO-ITALSKÝCH VZTAHŮ

Odborný garant: Ústav románských studií FF UK (ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cyklus přednášek se zaměří na vybrané dějinné úseky, ve kterých se prolínala historie 
českých zemí a Apeninského poloostrova. Připomeneme 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 vlá-
dy Lucemburků a následně husitských válek. Zvláštní kapitolou jsou zejména kultur-
ní kontakty obou oblastí v období renesance a baroka. Podíváme se na české kontakty 
s italským risorgimentem a na některé partikulární zajímavosti z období 20. století.

Osnova přednášek:
1. Římská říše / Počátky křesťanství na Moravě a v Čechách
2. Přemyslovská vojska v Itálii
3. Jan a Karel Lucemburský a jejich italská dobrodružství
4. Lucemburkové Karel, Václav, Zikmund a římská koruna
5. Husitství a Itálie
6. Renesance, baroko a osvícenství
7. Risorgimento a české země
8. Československé legie v Itálii a Benito Mussolini
9. Československo a Vatikán v meziválečném období

Přednášejí� cí� : 
ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VELKÉ OKAMŽIKY ANTICKÝCH DĚJIN — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav řeckých a latinských studií FF UK  
 (Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky 

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Velké okamžiky antických dě-
jin“ v akademickém roce 2018/2019.

Anotace: 
Přednáškový cyklus se soustředí na momenty, které sehrály důležitou, často rozhodují-
cí, 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 Alexan-
drie či ukřižování Krista. Tyto události znamenají přelom nejen pro antické dějiny, ale 
mnohdy i pro dějiny světové, a přirozeně jsou prvořadého významu také pro evropskou 
kulturu jako celek. Časová škála zahrne dobu 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. 

Osnova přednášek:
1. Hannibal ante portas
2. Zavraždění Caesarovo
3. Bitva u Aktia a volná cesta k Augustovu principátu
4. Ukřižování Krista
5. Bitva u Milvijského mostu — mezník Konstantinova příklonu ke křesťanství?
6. Chalkedonský koncil
7. Pád Říma 410, neboli kdo za to může? (Polemika mezi pohany a křesťany)
8. Poslední bouchnutí dveří starověku? Aneb jak Justinián zavřel filosofické školy
9. Arabská expanze a zrod Byzance

Přednášejí� cí� :
Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
PhDr. Jan Kalivoda
Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

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

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
V závěrečné práci je možné vyjít z hlavních bodů jednotlivých přednášek a z poznatků 
získaných vlastním studiem doporučené literatury. Po dohodě s přednášejícím je rov-
něž možné zpracovat reflexi původních děl antických autorů (např. četby historických, 
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filozofických či básnických děl, divadelních představení antických her) nebo moder-
ních zpracování antických námětů, a to z hlediska některého z přednesených témat.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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VIDĚT ŽIVOT Z VÍCE ÚHLŮ

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
 (Ing. Ilona Kellerová, Mgr. Vladimíra Kalfusová)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cyklus přednášek přináší důležité informace i poznání do života seniorů. Pomáhá ori-
entovat se ve složité byrokracii různých předpisů, ale zároveň pomáhá pochopit postu-
py elektronizace, zejména v oblasti zdravotnictví. Cílem zaměření kurzu je ukázat, že 
každá situace při včasné péči o vlastní zdraví, jako nejvyšší lidské hodnoty, je řešitelná.

Osnova přednášek:
1. Problematika zlomenin horního konce stehenní kosti u pacientů staršího věku
2. Biologická filozofie
3. Freud a současná medicína
4. Moderní léčba častých plicních onemocnění
5. První české lékařky a jejich nesnadné osudy
6. Trápení pro alergiky
7. Také stárnout se musí umět
8. Nemoci ledvin
9. Rozsah působnosti revizního lékaře zdravotní pojišťovny

Přednášejí� cí� : 
prof. MUDr. Pavel Dungl, CSc., přednosta Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce
RNDr. et PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, 
Akademie věd ČR
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, ředitel, Národní ústav duševního zdraví 
MUDr. Stanislav Kos, CSc., Český občanský spolek proti plicním nemocem, Nemocnice 
Na Bulovce
PhDr. Marie Neudorfová, Nadace Život 90
MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie, IKEM
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA, přednosta Kliniky nefrologie, 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MUDr. Jana Žmolíková, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VÍTEJTE V PRVNÍ REPUBLICE! — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky 

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Ví� tejte v první�  republice!“ 
v akademickém roce 2018/2019.

Anotace:
Při příležitosti stého jubilea vzniku první Československé republiky se Ústav českých 
dějin rozhodl realizovat dvousemestrální kurz, který by přiblížil tento mezník a tuto 
fascinující epochu v širším kontextu. K tématu se rozhodl přistoupit interdisciplinár-
ně, proto se objevují přednášky i z politologie, právních dějin, ale také např. dějin fil-
mu. V programu kurzu tedy najdeme přednášky, které se budou vztahovat ke genezi 
daného fenoménu, přednášky o legionářích i reflexi republikánské ideje, většina kurzu 
bude patřit samotné první republice, a to z mnoha zorných úhlů — sledována bude její 
politická kultura, územní členění a specifika jednotlivých oblastí, festivity, metropole, 
národnostní složení i ekonomické souvislosti. Závěr kurzu bude patřit ohlasům prv-
ní republiky v období bezprostředně následujícím — londýnský exil některých jejích 
představitelů, i pozdějším — období socialismu, kurz bude završen analýzou pojetí to-
hoto 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:
1. Spolupráce i neporozumění, Češi a Slováci 1918–1938
2. Praha — srdce republiky, vznik moderní metropole
3. Od národního státu ke státu národností? Menšinová problematika v ČSR 1918–1938
4. Ekonomická krize a její domácí a globální souvislosti
5. Československá armáda a brannost mezi světovými válkami
6. Stát a kinematografie za první republiky
7. Reflexe první republiky v londýnském exilu
8. První republika — démonizovaná a idealizovaná
9. Obrazy první republiky v učebnicích dějepisu

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.; Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.; prof. Mgr. Vratislav Doubek, 
Ph.D.; PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.; prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.; Mgr. Miroslav 
Michela, Ph.D.; doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; 
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.; doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.; 
doc. Mgr. Marie Šedivá-Koldinská, Ph.D.; prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
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Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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VYUŽITÍ POTENCIÁLU DUCHA I TĚLA  
V SENIORSKÉM VĚKU

Odborný garant: Katedra sociální práce FF UK (PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Cílem kurzu je nabídnout posluchačům vybrané možnosti, jak využít potenciálu ducha 
i těla v seniorském věku.

Kurz nabí� zí� :
Nejdříve je poskytnut prostor poučení z evoluční psychologie a výzkumů štěstí — jak 
pečovat o duševní zdraví. Následuje seznámení s možnostmi, limity a přínosy zaměst-
návání osob v seniorském věku. A protože kvalitní a spokojený život ve vyšším věku je 
obvykle 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 
kurz i na tyto souvislosti a přinese příklady z ČR i zahraničí. Závěr kurzu je věnován ži-
votnímu příběhu, který můžeme použít k tomu, abychom sdělili, kdo jsme, lidem kolem 
nás a zanechali stopu v životě. V praxi existuje mnoho různých přístupů, jak tak učinit. 
Obsahem závěrečných příspěvků je osvětlení dvou způsobů, jak zachovat svůj životní 
příběh, a to chronologickému nebo osobnímu výkladu života.

Osnova přednášek:
1. Využití potenciálu ducha i těla v seniorském věku
2.–3. Poučení z evoluční psychologie a výzkumů štěstí — jak pečovat o duševní zdraví
4.–5. Pracovní aktivita jako výdělečná činnost v seniorském věku
6.–7. Město přátelské seniorům
8.–9. Každý má životní příběh aneb jak zachovat minulé zkušenosti pro současný 

a budoucí vývoj

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI SVĚTOVÝCH DĚJIN — 
2. ROČNÍK

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

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Významné události světových 
dějin“ v akademickém roce 2018/2019. 

Anotace: 
Přednáškový cyklus je zaměřen na přelomové události světových dějin, které výrazně 
ovlivnily běh doby, od raného středověku, přes jeho vrcholné období až do 18. století. 
Zahrnuje tedy výklad středověkých a novověkých dějin z politického, sociálního a kul-
turního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané momenty svě-
tových dějin, které měly větší či menší dopad na historický vývoj až do dnešní doby.

Osnova přednášek:
1. 730: Byzanc a ikonoklasmus
2. 794: První středověká „euromince“
3. 965: Návštěva Ibrahíma ibn Jakúba v Praze
4. 1169: Konec kyjevské říše?
5. 1346: Bitva u Kresčaku 
6. 1389: Osudný den na Kosově poli
7. 1701: Vyhlášení Pruského království
8. 1756: Sedmiletá válka — první celosvětový konflikt
9. 1741: Převrat Alžběty Petrovny 

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Jakub Izdný 
doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 
Mgr. Anna Košátková 
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 
PhDr. Michal Wanner, Ph.D. 

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

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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ZAJÍMAVOSTI V PSYCHOLOGII PRO POKROČILÉ — 
6. ROČNÍK — SEMINÁŘ

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

Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Psychologické zají� mavosti 
pro pokročilé“ 1.– 5. roční� k. 

Anotace: 
Cílem programu je seznámit seniory s novými trendy v psychologii, či méně známými 
tématy. Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení poslu-
chačů do práce na jednotlivých tématech.

Osnova přednášek:
1. Konflikty a způsoby jejich řešení
2. Smysl života — logoterapie
3. Charakteristika generací ve 21. století
4. Význam role otce v životě člověka
5. Interkulturní rozdíly
6. Mezigenerační rozdíly
7. Role prarodičů ve výchově mladé generace
8. Vztah lékaře a pacienta

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VÍCESEMESTRÁLNÍ KURZY — PROBÍHAJÍCÍ V ZIMNÍM I LETNÍM SEMESTRU

Název programu Katedra/ústav FF UK

Cesta k úspěchu je dlážděná slovy I. a II. (NOVINKA) Centrum dalšího vzdělávání

Čeština v proměnách času I. a II. Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Kondiční cvičení pro seniory — teorie a praxe I. a II. Centrum dalšího vzdělávání

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

Mosty přes digitální propast pro seniory I. a II. 
(NOVINKA)

Ústav informačních studií a knihovnictví

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

Ústav hudební vědy
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CESTA K ÚSPĚCHU JE DLÁŽDĚNÁ SLOVY I. A II.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
 (Ing. Ilona Kellerová, MgA. Martina Gasparovič Bezoušková)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2019/2020. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Hlas je lidské teplo, je projevem kulturnosti člověka a tedy i důležitým činitelem k vy-
tváření dobrých mezilidských vztahů. Kdo dobře ovládá svůj hlas, ví, jak s ním zachá-
zet, má každodenně jednodušší život v komunikaci 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:
1. Edukace mluvního hlasu
2. Hlasivky jsou nejpodivuhodnější lidský orgán
3. Metodika tvoření hlasu
4. Práce s pozitivní trémou
5. Využívání svého přirozeného a správně posazeného hlasu
6. Hlasová a mluvní kondička
7. Fonační cvičení s vědomou respirací, rezonancí a artikulací
8. Nalezení svého osobitého mluvního stylu v různých situacích
9. Slovo je zbraň i lék

Přednášejí� cí� : 
MgA. Martina Gasparovič Bezoušková
Katedra činoherního divadla, kabinet hlasové a mluvní výchovy, DAMU

Forma ukončení� : Závěrečné nastudování kolektivního jevištního celku podle vlastní 
inspirace.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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ČEŠTINA V PROMĚNÁCH ČASU I. A II.

Odborný garant: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK 
 (doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2019/2020. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Přednáškový cyklus má podobu vybraných kapitol z dějin českého jazyka. Řazení jed-
notlivých přednášek je v zásadě chronologické: začíná se českou etymologií a rekon-
strukcí pračeštiny, končí se 20. stoletím. Cyklus si všímá různých aspektů vývoje jazyka 
i jeho užívání; největší pozornost věnuje proměnám slovní zásoby, mimoto se dotýká 
gramatiky, pravopisu, jazykové správnosti i jazyka vybraných literárních památek. 
Posluchači budou rovněž seznámeni s internetovými aplikacemi a úložišti, které jim 
umožní např. vyhledávání a listování ve starších českých slovnících a mluvnicích z po-
hodlí domova.

Osnova přednášek:
Zimní semestr
1. Česká etymologie
2. Prapočátky češtiny (600–1000)
3. Nejstarší památky češtiny
4. Staročeská slovní zásoba
5. Humanistická a barokní čeština
6. Slova a dějiny
7. Elektronické zdroje k dějinám češtiny
8. Český překlad bible (krom Bible kralické)
9. Bible kralická šestidílná

Letní semestr
10. Čeština v době baroka
11. Gramatiky českého jazyka od počátku do 19. století
12. Život a tvorba nekatolických exulantů z Čech a Moravy v 18. století
13. Rozdíly mezi texty šířenými tiskem a rukopisem v 17.–18. století
14. Český jazyk v době národního obrození
15. Vývoj českého slovníkářství (s důrazem na novodobé slovníky počínaje 

Jungmannem)
16. Český purismus ve 2. polovině 19. století
17. Český jazyk za protektorátu
18. Názory na jazykovou správnost a jazykovou kulturu v průběhu 20. století
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Přednášejí� cí� : 
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.; doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.;  
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.; Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D.;  
PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D.; Mgr. František Martínek, Ph.D.; PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.;  
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.; dr. Štěpán Šimek

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

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY I. A II.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
 (Ing. Ilona Kellerová, Mgr. Zdeňka Hrazdírová)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2019/2020. Zapisujete si oba semestry.

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

Anotace: 
Praktické hodiny posilovacích a protahovacích cvičení mají za cíl zlepšení fyzické kon-
dice, svalové pružnosti a psychické pohody. Vyrovnávání svalových dysbalancí se pro-
vádí s použitím různého náčiní — overbalů, širokých gum, ručníků, činek apod.

Osnova přednášek:
I. Teorie : 
1. Význam fyzické zdatnosti u seniorů
2. Technika dýchání
3. Svalová dysbalance − hyperaktivní a ochabující svalové skupiny
4. Pokyny ke cvičení

II. Praxe : 
1. Kondiční posilovací cvičení 
2. Protahovací cvičení
3. Dechová cvičení 
4. Vyrovnávací cvičení bez náčiní i s použitím overbalů, činek, ručníku, 

s širokou gumou
5. Rehabilitační cvičení s tenkou gumou
6. Relaxační cvičení
7. Jednoduché country tance

Lektorka:
Mgr. Zdeňka Hrazdírová

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KURZ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA I. A II.

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

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2019/2020. Zapisujete si oba semestry.

Kurz není�  vhodný pro začáteční� ky. Max. počet posluchačů 20.

Anotace: 
Kurz je určen zájemcům, kteří již mají nějakou znalost českého znakového jazyka 
a chtějí dále rozvíjet svoje kompetence. Lekce povede rodilý mluvčí ČZJ. Výuka probí-
há tzv. přímou metodou, tj. bez tlumočníka. V jednotlivých lekcích frekventanti kur-
zu naváží na svoje dosavadní znalosti a dovednosti — upevní a prohloubí svoji znalost 
gramatiky českého znakového jazyka, budou si dále rozšiřovat slovní zásobu a cvičit 
dovednost v českém znakovém jazyce komunikovat.

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

Přednášejí� cí� : 
Bc. Milan Fritz

Forma ukončení� : Kolokvium

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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MOSTY PŘES DIGITÁLNÍ PROPAST PRO SENIORY I. A II.

Odborný garant: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 
 (PhDr. Helena Lipková, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2019/2020. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Kurz je určen těm, kteří necítí ostych z počítače, používají email, čtou internetové zprá-
vy 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 vyzkoušet probranou látku. Kurz není vhodný pro ty, kteří ni-
kdy nepřišli do kontaktu s počítačem či naopak patří mezi pokročilé uživatele interne-
tových služeb.

Osnova přednášek:
Zimní semestr
1. Úvod do kurzu. Digitální kompetence jako prostředek překonání digitální propasti
2. Bezpečně i na internetu aneb hlavní nebezpečí pro seniory — přednáška 
3. Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit — 

přednáška
4. Lži, pravdy a polopravdy na internetu aneb čemu můžeme /a nemusíme/ věřit — 

cvičení
5. Co je to dobrý UX design aneb příjemné uživatelské prostředí? — přednáška
6. Nositelná elektronika — přednáška
7. Občan-senior a elektronická státní správa — přednáška
8. Sociální sítě — přínosy a rizika — přednáška
9. Sociální sítě — přínosy a rizika — cvičení

Letní semestr
10. Správa osobních financí přes internet — přednáška
11. Zábava a volný čas na internetu — přednáška
12. Zábava a volný čas na internetu — cvičení
13. Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky 

z prostředí domova — přednáška
14. Internetové platformy pro podporu dalšího vzdělávání aneb nové poznatky 

z prostředí domova — cvičení
15. Elektronické tržiště — aplikace využitelné pro seniory — přednáška a cvičení
16. e-Zdraví — výzvy a rizika — přednáška
17. e-Zdraví — výzvy a rizika — cvičení
18. Závěrečný kvíz na počítači
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Přednášejí� cí� :
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
PhDr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

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

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN EVROPSKÉ HUDBY  
12.–20. STOLETÍ ANEB HUDBA ZNÁMÁ  
I NEZNÁMÁ I. A II.

Odborný garant: Ústav hudební vědy FF UK (prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.)
Počet semestrů: 2 semestry

Kurz probí� há v zimní� m i letní� m semestru 2019/2020. Zapisujete si oba semestry.

Anotace: 
Dvousemestrální kurz věnovaný historii evropské hudby v průběhu dlouhých staletí se 
tentokrát nesoustředí tolik na kulturně historické a společenské souvislosti a na pro-
středí, 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 samot-
nou“, tj. na jednotlivá vybraná hudební 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.

Osnova přednášek:
Zimní semestr 
1. Na stopě prvních známých skladatelů evropské hudební historie: Leoninus, 

Perotinus a Magnus liber organi 
2. Hudební zájmy českého krále a římského císaře Karla IV. a jeho současníků
3. Hudební tvorba v husitských a pohusitských Čechách
4. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594) a jeho Missa Papae Marcelli 
5. Florentská camerata — pravda a nepravda kolem vzniku opery
6. Henry Purcell (1659–1695) — tvůrce či završitel anglického hudebního stylu?
7. Instrumentální koncerty Antonio Vivaldiho (1678–1741) — prázdná šablona anebo 

geniální koncept?
8. Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) a jeho Stabat mater
9. Otazníky kolem Mozartova Requiem (1791)

Letní semestr 
10. Symfonie č. 3 Es dur op. 55 Eroica L. v. Beethovena (komp. 1803–1804) — projev 

skladatelova revolučního smýšlení a jeho obdivu k Napoleonovi Bonaparte?
11. Italská vážná opera 19. století: staromódní přežitek anebo svébytný typ 

hudebního dramatu?
12. Hudební drama v pojetí Richarda Wagnera (1813–1883) jako východisko 

z domnělé „krize opery“?
13. Mýty spojené s „českou národní hudbou“ (I.): Bedřich Smetana a jeho Má vlast
14. Mýty spojené s „českou národní hudbou“ (II.): Bedřich Smetana versus 

Antonín Dvořák 
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15. Igor Stravinskij (1882–1971): Svěcení jara (1913) aneb jak to bylo se skandálem 
kolem pařížské premiéry?

16. Leoš Janáček (1854–1928): moravský, český anebo světový skladatel? 
(Věc Makropulos, 1926)

17. Olivier Messiaen (1908–1992): Turangalîla (1948), Des Canyons aux étoiles 
(Od kaňonů ke hvězdám, 1971) aj. — aneb nebojte se hudby 20. století (I.)

18. Kaija Saariaho (nar. 1952): L’Amour de loin (Láska na dálku, 2000), aneb nebojte se 
hudby 20. století (II.) — a nebojte se ani žen-skladatelek

Přednášejí� cí� : 
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.; Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.; prof. PhDr. David Eben, Ph.D.; 
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.; 
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.; Mgr. Marc Niubo, Ph.D.; PhDr. Miroslav Pudlák, CSc. 

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

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po 
absolvování 2. semestru Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání 
Univerzita třetího věku.
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JEDNOSEMESTRÁLNÍ PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE KONANÉ POUZE V LETNÍM SEMESTRU 

Název programu Katedra/ústav FF UK

Antické památky na seznamu světového dědictví 
UNESCO (OPAKOVÁNÍ)

Centrum dalšího vzdělávání

Dějiny umění Latinské Ameriky — ANDY Středisko ibero-amerických studií

Charakteristiky známých osobností — seminář Centrum dalšího vzdělávání

Jazykový kurz — Latina pro seniory Jazykové centrum

Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy — 1. ročník 
(NOVINKA)

Ústav českých dějin

Konverzační jazykový kurz — Francouzština pro 
seniory

Jazykové centrum

Konverzační jazykový kurz — Španělština pro 
seniory 

Jazykové centrum

Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka 
z pohledu třetího věku

Katedra andragogiky a personálního řízení

Od dramatu k divadlu: Divadlo jako prostor 
revoluce — 2. ročník

Katedra divadelní vědy

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

Katedra pomocných věd historických a archivního 
studia

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

Ústav východoevropských studií

Psychologie pro život — 1. ročník Katedra psychologie

Psychopat mezi námi — seminář Centrum dalšího vzdělávání

Řečové aspekty lidské komunikace (OPAKOVÁNÍ) Fonetický ústav

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

Centrum dalšího vzdělávání

Velká díla antického světa — 1. ročník (NOVINKA) Ústav řeckých a latinských studií

Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách — 
2. ročník 

Ústav světových dějin
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ANTICKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU  
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO I.

Odborný garant: Centrum dalšího vzdělávání FF UK 
 (Ing. Ilona Kellerová, PhDr. Pavel Titz, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

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

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

Přednášejí� cí� :
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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DĚJINY UMĚNÍ LATINSKÉ AMERIKY — ANDY

Odborný garant: Středisko ibero-amerických studií FF UK 
 (Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Kurz se zabývá dějinami umění Latinské Ameriky. Konkrétně je věnována andskému 
geografickému a kulturnímu areálu, který se nachází na území centrálních And, kde se 
rozvinuly nejvýznamnější předkolumbovské kultury Jižní Ameriky (Inkové). Poslucha-
či se v jejím průběhu seznámí s uměním 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. 

Osnova přednášek:
1. Úvod do problematiky, obecná charakteristika umění And
2. Předkeramické období: Kultury Valdivia a Caral, Huaca Prieta
3. Počáteční období: Kultura Sechín, Garagay a Kotosh
4. Horizont Chavín: Kultury Chavín, Cupisnique a Frias
5. První mezidobí: Kultury Vicús, Paracas a Pucará
6. Zvláštní případ: Kultury Moche a Nazca 
7. Horizont Tiahuanaco/Huari
8. Druhé mezidobí: Kultury Chimú, Chancay, Chincha a Lambayeque/Sicán
9. Incký horizont

Přednášejí� cí� :
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

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

Anotace: 
Cílem programu je seznámit se z historie s psychologickými aspekty života známých 
osobností. Přiblížit jejich život z různých úhlů pohledu. Hledat jejich silné a slabé, pozi-
tivní či negativní stránky chování. Výběr konkrétních osobností bude určen na začátku 
seminářů a budou se akceptovat návrhy posluchačů. Budou to osobnosti z kulturního, 
vědeckého i politického života.

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

Max. počet posluchačů je 25 osob.

Osnova přednášek:
Orientační a inspirativní návrh: Heyrovský, Kaplický, Kubelík, Nový, Forman, Bělohlá-
vek, Munzar, Hrabal

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

Doporučená literatura:
Podle výběru osobnosti — nejčastěji autobiografie.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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JAZYKOVÝ KURZ — LATINA PRO SENIORY

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, obrací�  se k těm, kteří�  se latinsky kdysi uči-
li a nyní�  by si své vědomosti z nejrůznější� ch důvodů rádi osvěžili. Předpokladem 
je tedy předchozí�  seznámení�  alespoň s úvodní� mi partiemi latinské gramatiky. 

Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

Anotace: 
Kurz se zaměří na rozvoj receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění 
psanému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování základ-
ních gramatických struktur a lexikálních jednotek, dále pak na systematickou práci se 
slovníkem. Vybrané jednoduché texty různých žánrů se obsahově týkají všeobecných 
tematických okruhů (historie, společnost, kultura apod.), zahrnují latinská rčení a pří-
sloví, zkratky, nápisy, básně aj.

Osnova přednášek:
1. Invitatio et ars grammatica 
2. Repetitio prima 
3. Ad fontes I 
4. Ars grammatica et repetitio secunda 
5. Ad fontes II 
6. Ars grammatica et repetitio tertia 
7. Ad fontes III 
8. Ars grammatica 
9. Repetitio quarta et valedictio

Doporučená literatura:
Materiály budou poskytovány vyučujícím.
Doplňková/nepovinná literatura pro samostudium:
Kuťáková, E. — Mouchová, B. — Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. EWA 1998.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. MC nakladatelství 2006.
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Leda 2000.

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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KMENY, ETNIKA, NÁRODY V SRDCI EVROPY — 
1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav českých dějin FF UK (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2020/2021)

Anotace:
Zcela nový kurz, který vypisuje Ústav českých dějin FF UK, se tentokrát zaměřuje na 
pestré etnické složení našich zemí v průběhu staletí, stejně jako na otázku, jakou pro-
měnou 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 projektová-
ní českých představ do vztahu k jiným etnikům a národům (např. Lužickým Srbům). 
Několik přednášek je věnováno i oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi, resp. Horních 
Uher, a složité situaci v této části střední Evropy v moderní době. Chronologicky je kurz 
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 Akade-
mie věd AV ČR (Ústav pro českou literaturu) a z Židovského muzea v Praze.

Osnova přednášek:
1. Cesta k našemu národnímu vědomí: od Dalimila k Palackému
2. „Čechové“ v raném středověku
3. Etnické poměry v zemích českých od středověku do počátku 16. století: celkový  

přehled, Češi a Němci, Slezsko a obojí Lužice
4. Češi a jejich země pohledem autorů „sladké Francie“ ve středověku
5. „Ryzí Čechové“ a jejich mesianismus husitské doby
6. Snaha o „zachování starožitného jazyka českého“ a národnostní situace v českých 

zemích 1526–1620
7. Tonoucí ostrůvek v germánském moři? Od Slovanů v předmoderní Lužici  

po Lužické Srby
8. Mýtičtí hrdinové v národních službách
9. Proměny židovských identit v průběhu 19. století

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D.; Mgr. Daniel Baránek; prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.;
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.;
PhDr. Ladislav Futtera, Ph.D.; PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.; 
prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.; PhDr. Jan Randák, Ph.D.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; 
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.; prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.; PhDr. Jan Zdichynec, 
Ph.D.; PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.; prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
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Forma ukončení� : Závěrečný písemný test ve 2. ročníku.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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KONVERZAČNÍ JAZYKOVÝ KURZ —  
FRANCOUZŠTINA PRO SENIORY

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Kurz není�  určen pro úplné začáteční� ky, předpokládá se základní�  konverzační�  
úroveň — viz ní� že uvedený popis předpokládané úrovně.
Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla 
a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používa-
ným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, 
nákupy, bydlení, zaměstnání). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých 
úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Mají základ-
ní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních 
předvídatelných situacích jednoduchou formou.

Anotace:
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností senio-
rů, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (mono-
log i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby 
byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat ve francouzštině v běžných 
situacích. Důraz je též kladen na rozvoj interkulturní kompetence. Široce definovaná 
témata jsou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí posluchačů. 

Osnova přednášek:
1. Cocktail de bienvenue
2. Destination Paris / France
3. Vivre au quotidien
4. Destination Bruxelles / Belgique / Europe
5. Communiquer aujourd’hui
6. Destination Prague / Tchéquie
7. Manger et boire
8. La Francophonie
9. Revision

Přednášejí� cí� : PhDr. Dana Slabochová, CSc.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

Odborný garant: Jazykové centrum FF UK (PhDr. Alena Bočková, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Max. počet účastní� ků kurzu je 26 osob.

Anotace:
Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí osvojit základy španělštiny a ovládají základ-
ní gramatická pravidla. Naučí se vyjadřovat v běžných situacích a vyměňovat si in-
formace o každodenních skutečnostech. Zopakují si časování základních sloves, fráze 
a slovní zásobu využitelnou v praxi, zejména při cestování či běžné komunikaci. Kurz 
se věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti 
(společenské konvence, kultura, umění, sport, společnost, gastronomie apod.).

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

Doporučená literatura:
Materiály budou poskytovány vyučující.
Nepovinná/doplňková literatura:
Učebnice současné španělštiny 1.díl, Macíková O., Mlýnková L., Edika 2013
Nuevo Ven 1 Libro del alumno, Castro F., Marín F., Morales R., Barroso Soledad R. a C., 
Edelsa 2004
Stručná mluvnice španělštiny, Hamplová S., Academia 2002
Uso de la gramática española- nivel Elemental, Palencia R., Edelsa 2001

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

Odborný garant: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK 
 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

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

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

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

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

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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OD DRAMATU K DIVADLU:  
DIVADLO JAKO PROSTOR REVOLUCE — 2. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra divadelní vědy FF UK (Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky

Určeno výhradně absolventům 1. roční� ku kurzu „Od dramatu k divadlu“ v aka-
demickém roce 2018/2019. 

Anotace:
Již od počátků své existence je divadlo vnímáno společností a zejména jejími oficiálními 
představiteli s nejistotou. Divadlo totiž proměňuje vnímání a otevírá divákům nové di-
menze 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:
1. Platón kontra divadlo
2. Revolucionář Brecht na houpačce
3. České revoluce a divadelní otázka 
4. Voskovec + Werich a revoluce 
5. Rok 1989 ve středoevropském prostoru
6. Listopadové tance baletu ND 
7. Role divadla v „sametové“ revoluci
8. Petrifikovaná revoluce 
9. Od otevřeného divadla k občanské společnosti

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

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

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje: 
Pokuste se o analýzu některého z těchto dramat:
1. Srovnejte Hérakla jako tragického hrdinu s některým hrdinou Aristofanovy 

komedie. Jaké jsou vztahy mezi těmito žánry?
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2. Čechovův Višňový sad a jeho tematické a žánrové srovnání s Turgeněvovým Měsícem 
na vsi.

3. G. B. Shaw: Domy pana Sartoria a melodrama (žánrové souvislosti).
4. Jiráskova Lucerna a báchorky J. K. Tyla.
5. Jak se proměnilo vnímání Caesara V+W v letech třicátých a v letech padesátých?
6. Je faustovský příběh pro vás něčím aktuální i v roce 2018?

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z PALEOGRAFIE  
A HISTORICKÉ CHRONOLOGIE PRO GENEALOGY 
A REGIONÁLNÍ HISTORIKY — ZAČÁTEČNÍCI

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

Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.

Anotace: 
Cílem semináře je osvojit si základní znalosti praktického čtení paleografických tex-
tů — jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů především 
diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní a regionál-
ní dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými písemnými 
prameny).

Osnova přednášek:
Praktické čtení paleografických textů, rozbor ukázek z oblasti osobních a regionálních 
dějin (spojeno s převodem dat na současný způsob datování).

Přednášejí� cí� :
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Forma ukončení� : Praktický přepis paleografické ukázky a převod datace na současný 
způsob datování.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PŘES KRÁLOVSKOU ZAHRADU PRAŽSKÉHO HRADU 
K MISTRU LITOMĚŘICKÉMU. KAPITOLY Z DĚJIN 
ČESKO-POBALTSKÝCH VZTAHŮ

Odborný garant: Ústav východoevropských studií FF UK (PhDr. Pavel Štoll, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace:
Kurz nabídne málo známé pohledy na přítomnost baltských národů (starých Prusů, Li-
tevců a Lotyšů) a jejich kultur v české historii, se zvláštním důrazem na místa, která 
jsou s nimi spojena v Praze. První část kurzu posluchače seznámí například s nejstarší-
mi texty v baltských jazycích (ve staropruštině), které pravděpodobně vznikly v Praze, 
s kulturními vztahy českých zemí s Velkoknížectvím litevským a s inspiracemi litev-
ského národního hnutí obrozenským životem Prahy 19. století. Druhá část kurzu 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. 

Osnova přednášek:
1. Baltia pagana a české země od sv. Vojtěcha k Přemyslu Otakaru II. 
2. Litva v Čechách za vlády Karla IV. 
3. František Skorina. Český knihtisk a okolnosti pražského vydání Bible ruské
4. Skorina a Čechy. Umělecké kvality Bible ruské
5. Musca depicta na portrétu Skoriny a v malířství 15.-16. st. 
6. Skorina a Čechy. Královský zahradník
7. České a litevské národní obrození. Baltistika v pracích českých badatelů 19. století
8. Jan Hus a Jednota bratrská v dějinách lotyšské kultury
9. Kulturní činnost předválečné Československo-lotyšské společnosti a dnešního  

Česko-lotyšského spolku

Přednášejí� cí� : 
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení. 

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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PSYCHOLOGIE PRO ŽIVOT — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Katedra psychologie FF UK (PhDr. Václav Mertin)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2020/2021)

Anotace: 
Psychologie je výjimečně zajímavý vědní obor s nesmírně širokým záběrem. Hlavním 
předmětem jeho zájmu je člověk a tak, jak se mění člověk v ontogenetickém vývoji, jak 
se mění svět kolem něj, tak jsou vysílány neustále nové podněty pro staronové pohledy 
na chování, prožívání a jednání každého z nás, přibývají nová témata ke zkoumání, ob-
jevují se nové metody a postupy psychologické intervence k jednotlivci i skupině. Cílem 
kurzu je nabídnout v ilustrativně zvolených tématech psychologický úhel pohledu, po-
ukázat na souvislosti vybraných fenoménů pro život v seniorském věku. 

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

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

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.; PhDr. David Čáp, Ph.D.;  
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.;  
PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.; PhDr. Eva Šírová, Ph.D.;  
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.; PhDr. Iva Štětovská, Ph.D., PhDr. Jaroslav Šturma

Forma ukončení� : Účast na přednáškách min. 50 % výuky, na konci 2. ročníku písemný 
test znalostí z obou ročníků studia. 

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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PSYCHOPAT MEZI NÁMI — SEMINÁŘ

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

Anotace: 
Cílem semináře je informovat seniory o existenci psychopatů, jak se před nimi chránit, 
jak si dávat pozor na ty, kteří nás zasypávají lichotkami a snaží se v nás vzbudit soucit. 

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

Max. počet posluchačů je 25 osob.

Osnova přednášek:
1. Vymezení pojmu
2. Profil psychopata — jeho životní styl
3. Disharmonický vývoj osobnosti
4. Typy psychopatů
5. Jak poznáme psychopata
6. Můj milý je psychopat?!
7. Jednání psychopata v každodenním životě
8. Jak přežít s psychopatem
9. Je možné se před nimi chránit?

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

Doporučená literatura:
Marta Stounová: Sociopat od vedle, Praha, Dům Harfa, 2010
Radkin Honzák: Čas psychopatů, Galén 2018
Kevin Dutton: Moudrost psychopatů, Portál 2019
Jan Praško a kol.: Poruchy osobnosti, Portál, 2015

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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ŘEČOVÉ ASPEKTY MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE

Odborný garant: Fonetický ústav FF UK (doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.)
Počet semestrů: 1 semestr

Anotace: 
Řeč představuje hlavní způsob mezilidské komunikace a především je fascinujícím ná-
strojem, pomocí něhož sdělujeme své názory, ovlivňujeme názory druhých a ty vlastní 
v průběhu komunikačního procesu aktualizujeme. Řečí také vyjadřujeme nejrůznější 
afektivní stavy či vlastní sociální identitu. To všechno nám umožňuje velmi dynamický 
řečový mechanismus na jedné straně a efektivní způsob vnímání řeči na straně druhé. 

Program představuje několik oblastí moderních řečových věd. Začíná základními 
pohledy na lidskou řeč — její tvorbu, akustické vlastnosti a vnímání. Samostatná před-
náška je věnována prozodickým vlastnostem řeči, mezi něž patří prominence, melodie 
či rytmus, a jejich roli v každodenní komunikaci. Druhá polovina programu se zamě-
řuje na vybrané interdisciplinární aspekty řečových věd. Tématem jedné z přednášek 
budou specifika řeči v médiích především v češtině a role mediálních mluvčích ve spo-
lečnosti, další představí řečové technologie jako syntézu řeči z textu či automatické roz-
poznávání řeči. Program bude zakončen přednáškami, které pojednávají o psychofone-
tických a forenzně fonetických tématech a v nichž bude představen i současný výzkum 
členů Fonetického ústavu.

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

Přednášejí� cí� :
Ing. Tomáš Bořil, Ph.D., doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Mgr. Pavel Šturm,
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Forma ukončení� : Bez ukončení.

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

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

Jedná se o opakování�  semináře „Trénování�  kognitivní� ch procesů (také paměti)“ 
ze zimní� ho semestru akademického roku 2019/2020. Max. počet posluchačů je 
25 osob.

Anotace: 
Cílem kurzu je rozvíjení jedné z podmínek aktivního a plodného života seniorů. Podpo-
ruje duševní pohodu, udržení pracovní schopnosti, posiluje nezávislost. Může přispět 
ke snížení marginalizace, osamění, generační intolerance a zlepšit příležitosti k začle-
nění do společenského dění. Tento kurz přispívá k humanizaci, k sociální integraci. Zá-
měrem je posilovat poznávací charakteristiky osobnosti. 

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

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

Doporučená literatura:
Suchá Jitka: Cvičení paměti pro každý den, Praha, 2007, Portál. 
Suchá Jitka: Cvičení paměti pro každý den, Praha, 2008, Portál. 
Tiefenbacher Angelika: Trénink paměti, Praha, 2010, Grada.
Werner Kirst, Ulrich Diekenmayer: Trénink tvořivosti, Praha, 1998, Portál 
Jana Klucká: Kognitivní trénink v praxi, Grada ,2009
Matthias Nöllke: Trénink slovní sebeobrany , Grada, 2011

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

Forma ukončení� : Bez ukončení.

Osvědčení�  o absolvování� : Bez osvědčení.
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VELKÁ DÍLA ANTICKÉHO SVĚTA — 1. ROČNÍK

Odborný garant: Ústav řeckých a latinských studií FF UK 
 (Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.)
Počet semestrů: 2 semestry/2 roky (2. ročník v akademickém roce 2020/2021)

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

Osnova přednášek:
1. Homér, Ilias 
2. Hésiodos, Theogonie 
3. Hérodotos, Dějiny 
4. Sofoklés, Oidipus král 
5. Aristofanés, Žáby 
6. Platón, Ústava 
7. Aristotelés, Etika Nikomachova 
8. Plútarchos, Životopisy 
9. Nový zákon 

Přednášejí� cí� : 
PhDr. Jan Souček, CSc., Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D., Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.,
Mgr. Jaroslav Rytíř, doc. PhDr. Jiří Pavlík

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

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce/eseje:
V závěrečné práci je možné vyjít z hlavních bodů jednotlivých přednášek a z poznatků 
získaných vlastním studiem doporučené literatury. Po dohodě s přednášejícím je rov-
něž možné zpracovat reflexi původních děl antických autorů (např. četby historických, 
filozofických či básnických děl, divadelních představení antických her) nebo moder-
ních zpracování antických námětů, a to z hlediska některého z přednesených témat.

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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ZEMĚ A LIDÉ II: STŘEDNÍ EVROPA V DĚJINÁCH — 
2. ROČNÍK

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

Anotace:
V nabízeném kurzu si na modelových příkladech z dějin střední Evropy (jednotlivé čás-
ti Svaté říše římské — Rakousy, Štýrsko, Korutany, Bavorsko, Švábsko, Čechy, Polsko, 
Uhry) v období 13.–14. století ukážeme klíčové momenty ze života středověkých pa-
novníků — 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 kul-
turních dějin v rámci nejen středoevropské ale i celoevropské historie. Jednotlivá té-
mata budou vykládána optikou soudobých pramenů i moderní historiografie. Součástí 
výkladu bude i význam událostí pro další historický vývoj a jejich tzv. druhý život.

Osnova přednášek:
1. Zlatá bula sicilská. Svatá říše římská a politika českých zemí 
2. Tataři na Hostýně a ohrožení střední Evropy
3. Bitva u Kressenbrunnu. Obrana křesťanstva před uherským nebezpečím
4. Rudolf Habsburský římským králem a nové pořádky v říši
5. Bitva na Moravském poli a počátky habsburské hegemonie
6. Korunovace Václava II. na českého krále a poslední vzepětí přemyslovské moci
7. Vymření starých dynastií (Babenberkové, Piastovci, Arpádovci, Přemyslovci) 

a nástup nových vládců (Anjouovci, Lucemburkové, Habsburkové, Wittelsbachové) 
v komparativní perspektivě

8. Nástup lucemburské dynastie na politickou scénu střední Evropy 
9. Italské dobrodružství Jana Lucemburského

Přednášejí� cí� :
Mgr. Anna Košátková

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

Osvědčení�  o absolvování� : Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží po ab-
solvování 2. ročníku Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Uni-
verzita třetího věku.
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