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Úvod
Vážené dámy, vážení pánové,
předkládáme Vám publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Karlově
v Praze v akademickém roce 2011/2012. Kurzy U3V jsou zájmové, U3V je součástí programu
Celoživotního vzdělávání. Cílem U3V je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a
na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy,
historie, politiky, kultury apod. V akademickém roce 2011/2012 budou kurzy Univerzity třetího
věku probíhat na čtrnácti fakultách Univerzity Karlovy. Kurz U3V pořádá také Ústřední
knihovna UK – EDIS.
Posluchačem U3V se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku, věková podmínka
neplatí pro držitele průkazu ZTP. U většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské
vzdělání s maturitou. V individuálních případech může být podmínka středoškolského vzdělání
prominuta.
Přenášky a exkurze jsou na většině fakult organizovány přímo pro účastníky U3V. Na několika
fakultách, např. HTF, FHS, PřF, však existuje zajímavá možnost účastnit se vybraných
přednášek společně se studenty akreditovaných studijních oborů. PřF pořádá kurz, kterého se
naopak mohou zúčastnit senioři společně s vnoučaty školního věku.
Vyučovacím jazykem naprosté většiny kurzů je čeština, novinkou jsou v tomto roce dva kurzy
vedené v AJ, které pořádá FSV.
Většina kurzů je organizována jako tzv. uzavřené kurzy. Posluchači spolu začínají i končí.
Několik víceletých kurzů je organizováno jiným způsobem. Kurz probíhá opakovaně a
posluchači se mohou hlásit každý rok, jak do prvního, tak do dalších ročníků. Osvědčení
dostanou po splnění celé docházky.
Některé fakulty nabízejí cykly přednášek a setkání pro absolventy U3V. Na organizaci aktivit
pro absolventy kurzů se často organizačně podílejí účastníci nebo absolventi kurzů.
V průzkumu U3V, který na UK probíhal v roce 2009/2010, se objevily dotazy frekventantů U3V
na možnost získat v důchodovém věku kvalifikaci, řádný diplom, studiem na UK. K tomu je
třeba říci, že studium v akreditovaných oborech na UK není omezeno věkem. Studovat tedy
může každý, kdo podá přihlášku a, jak je většinou požadováno, složí přijímací zkoušky do
některého z akreditovaných oborů. V současné době je na většině oborů studium rozděleno na
tříleté bakalářské obory a dvouleté navazující magisterské studium. Pětileté studium zůstává na
Právnické, Lékařských fakultách a u některých oborů na Pedagogické fakultě UK.
Informace o aktuálně otevíraných oborech řádného studia jsou vždy v listopadu aktualizovány a
jsou k dispozici zde: http://www.cuni.cz/UK-2213.html
V úvodu tohoto katalogu jsou dále uvedeny adresy fakult a přehled kontaktních osob pro U3V na
jednotlivých fakultách. Kontaktní osoby zajišťují agendu kurzů Univerzity třetího věku.
Přihlášky do kurzů se podávají přímo u těchto kontaktních osob na fakultách, písemně,
telefonicky nebo osobně. Na webových stránkách některých fakult jsou k dispozici formuláře
přihlášek.
Informace o aktuálních změnách a úpravách proběhlých po datu vydání tohoto katalogu
poskytují webové stránky jednotlivých fakult a kontaktní osoby na fakultách. Informace
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obecnějšího charakteru lze získat v Informačně-poradenském centru a na webových stránkách
UK.
Přejeme Vám, aby Vás nabídka kurzů i v tomto akademickém roce zaujala.
Pracovníci Informačně-poradenského centra UK, duben 2011.
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Přehled kurzů U3V na fakultách UK v akademickém roce
2011/2012
Název kurzu

Katolická
teologická
fakulta

Základy katolického
náboženství 1.
Teologie pro laiky

podle rozvrhu

Dialog generací

individuálně dle
rozvrhu

do 30. 6. 2011

500 Kč za
rok

Právo

2 semestry,
2 v. h. týdně

15. 5. – 30. 6.
2010

800 Kč za
kurz

Biologie člověka I, II a
Biologické principy péče 4 semestry
o zdraví I, II
Význam prevence
4 semestry
v medicíně
Vybrané kapitoly
2 semestry
z filosofie a etiky

1. 6. – 31. 8.
2011

200 Kč za
kurz

do 30. 6. 2011

500 Kč za
rok

15. 5. – 15. 6.
2011

bez poplatku

Zdravý životní styl

3 semestry

červen 2011

bez poplatku

Akademie třetího věku

2 semestry

bude upřesněn
později
bude upřesněno
v r. 2012

3. 5. – 27. 5.
2011

150 Kč za
rok
250 Kč za
rok
některé
náklady na
aktivity
klubu
500 Kč za 1
kurz za rok

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

3. 5. – 27. 5.
2011
3. 5. – 27. 5.
2011
3. 5. – 27. 5.
2011
3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok
500 Kč za 1
kurz za rok
500 Kč za 1
kurz za rok
500 Kč za 1
kurz za rok

Husitská
teologická
fakulta
Právnická
fakulta
1. lékařská
fakulta
2. lékařská
fakulta
3. lékařská
fakulta

Délka kurzu

Termín podání Poplatek
přihlášky
zápisné

Fakulta

U3V – Člověk ve zdraví a
4 semestry
Lékařská fakulta nemoci, 2. ročník
Plzeň
Klub aktivního stáří

Filozofická
fakulta

2 semestry

Antická společnost očima
2 semestry
archeologie
Cizinec není našinec.
Setkání s jinakostí
2 semestry
v českých dějinách
Český znakový jazyk

2 semestry

Etnologické aspekty
tradice

4 semestry

Filmové žánry

2 semestry

Informační společnost
2 semestry
v 21. století – současnost
a budoucnost knihoven a
informačních institucí

od 1. 4. 2011
do 30. 5. 2011

bude upřesněn
později

500 Kč

5

Fakulta

Název kurzu

Délka kurzu

Jazykový obraz světa

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011
3. 5. – 27. 5.
2011
3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

4 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

6 semestrů

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

2 semestry

3. 5. – 27. 5.
2011

500 Kč za 1
kurz za rok

Geografie a demografie

2 semestry

do 15. 9. 2011

Geotechnické příčiny
poruch na stavbách
Chemie – zajímavá a
užitečná věda

1 semestr
(letní)
2 semestry

do konce roku
2011
do 15. 9. 2011

Kondiční cvičení pro
seniory
Kultura a věda První
republiky
Normalizace, disent a
samizdat – nástin
vývoje
Od pádu Římské říše
do pádu sovětského
impéria
Poklady českého a
evropského výtvarného
umění
Psychologie pro všední
den
Současná společnost a
aktuální změny ve
výchově a vzdělávání
Střední Evropa v době
kamenné a bronzové
Šest zemí a šest století
v českých překladech a
kultuře
Udržení řádu jako
hlavní téma starého
Egypta
Význační moderní čeští
a světoví dramatici
Život v Československu
1945 – 1949
Životní dráhy a
společenské role
v českých moderních
dějinách
Přírodovědecká
fakulta

Termín podání Poplatek
přihlášky
zápisné

2 semestry
2 semestry

700 Kč za 1
kurz za rok
500 Kč za 1
kurz za rok

500 Kč za
kurz
300 Kč za
kurz
500 Kč za
kurz
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Fakulta

Název kurzu

Délka kurzu

Termín podání Poplatek
přihlášky
zápisné

Mineralogie

2 semestry

do 15. 9. 2011

Mineralogie vybraných
rudních ložisek v ČR
Mořská fauna
Středomoří

1 semestr
(letní)
1 semestr
(letní)
1 semestr
(letní)

do konce roku
2011
do konce roku
2011
do konce roku
2011

Paleontologie

2 semestry

do 15. 9. 2011

Rostlinná buňka

1 semestr
(zimní)

do 15. 9. 2011

Mykologie

Rostlinné biotechnologie
ekozemědělství, geneticky 2 semestry
modifikované organizmy
1 semestr
Svět buňky
(letní)

Matematickofyzikální
fakulta

500 Kč za
kurz
300 Kč za
kurz
300 Kč za
kurz
300 Kč za
kurz
500 Kč za
kurz
300 Kč za
kurz

do 15. 9. 2011

500 Kč za
kurz

do konce roku
2011

300 Kč za
kurz

Svět hornin

2 semestry

do 15. 9. 2011

500 Kč za
kurz

Svět rostlin

2 semestry

do 15. 9. 2011

500 Kč za
kurz

Voda v ČR

2 semestry

do 15. 9. 2011

500 Kč za
kurz

Vodní ekosystémy

1 semestr
(letní)

do konce roku
2011

300 Kč za
kurz

Finanční matematika

2 semestry

do 15. 9. 2011

Fyzika pro nefyziky

2 semestry

do 15. 9. 2011

Jak se dělá počasí

2 semestry

do 15. 9. 2011

2 semestry

do 15. 9. 2011

2 semestry

do 15. 9. 2011

2 semestry

do 15. 9. 2011

500 Kč za
kurz

2 semestry

do 15. 9. 2011

500 Kč za
kurz

2 semestry

do 15. 9. 2011

100 Kč

Kouzelná zahrada
geometrie III
Matematika pro každý
den
Vesmír na internetu
Novinky ze sluneční
soustavy a z hledání
extrasolárních planet
Základy práce na
počítači
Filosofie

500 Kč za
kurz
500 Kč za
kurz
500 Kč za
kurz
500 Kč za
kurz
500 Kč za
kurz
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Fakulta

Název kurzu

Délka kurzu

Termín podání Poplatek
přihlášky
zápisné

Pedagogická
fakulta

Zoologie a botanika v
exkurzní praxi

bude upřesněno

bude upřesněno

Český hraný film 60. let

1 semestr LS

Dějiny přírodního
prostředí aneb přírodní 1 semestr
prostředí v dějinách
Evropská unie – vývoj a
1 semestr
klíčové problémy
Filmový seminář

Fakulta
sociálních věd

Kapitoly o náboženském
chování
Klíčové problémy
americké politiky
v historickém kontextu
Kritika médií: právo
každého z nás
Média a žurnalistika
v současném světě
Polsko ve dvacátém
století

do 30. 6. 2011
do 30. 6. 2011

1 semestr ZS i LS do 30. 6. 2011
1 semestr

do 30. 6. 2011

1 semestr

do 30. 6. 2011

2 semestry

do 30. 6. 2011

2 semestry

do 30. 6. 2011

1 semestr

do 30. 6. 2011

Principles of Economics I 1 semestr

do 30. 6. 2011

Principles of Economics
II

1 semestr LS

do 30. 6. 2011

Sociální struktura ČR

1 semestr

do 30. 6. 2011

Úvod do mezinárodních
vztahů

1 semestr

do 30. 6. 2011

Zdravotní politika

1 semestr

do 30. 6. 2011

4 semestry

4. 5. 2011

Cesty k filosofii I, II

2 semestry

do 30. 9. 2011

Člověk a náboženství

2 semestry

do 30. 9. 2011

Člověk jako osoba

1 semestr LS

únor 2012

2 semestry

do 30. 9. 2011

1 semestr ZS

do 30. 9. 2011

Fakulta tělesné Teorie a praxe
výchovy a sportu v tělovýchově seniorů
Fakulta
humanitních
studií

bude
upřesněno
300 Kč za
bude upřesněno
semestr

Dějiny každodennosti I,
II
Etika a život

300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
300 Kč za
semestr
500 Kč za
semestr a
1500 pobyt
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
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Fakulta

Název kurzu

Délka kurzu

Kořeny evropské tradice
2 semestry
I, II
Kořeny evropské tradice
2 semestry
III, IV

Termín podání Poplatek
přihlášky
zápisné
do 30. 9. 2011
do 30. 9. 2011

Moc, peníze a právo

2 semestry

do 30. 9. 2011

Úvod do antropologie

1 semestr LS

únor 2012

Úvod do ekonomie

1 semestr ZS

do 30. 9. 2011

Úvod do etnologie I, II

2 semestry

do 30. 9. 2011

Úvod do historie

1 semestr LS

únor 2012

Úvod do psychologie

1 semestr ZS

do 30. 9. 2011

Úvod do sociologie

1 semestr ZS

do 30. 9. 2011

Ústřední
Aktivita seniorů v EU:
knihovna UK Senioři a informační
2 semestry
– EDIS
společnost
Senioři a duševní zdraví

1. 6. – 9. 9.
2011

150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
150 Kč za
kurz
bez
poplatku
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Katolická teologická fakulta
Garant za
fakultu:

Doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., Katedra pastorálních oborů a právních věd

Kurz:

Základy katolického náboženství 1. Teologie pro laiky

Garant kurzu:

Doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., Katedra pastorálních oborů a právních věd

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:
Adresa zaslání
přihlášky:

Katedra pastorálních oborů a právních věd
nepožaduje se
8 sobot během zimního a letního semestru
celkem 8 výukových dní po 4 hodinách přednášek (32 hod.)
soboty 9–12 hod.
12. 11. 2011, 26. 11. 2011; 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3. 2012
Učebny KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
zápisné 500 Kč
kolokvium
osvědčení KTF UK
žádná
Katechetické středisko, Thákurova 3, Praha 6, mail: adks@apha.cz

Způsob podání
přihlášky:

písemně nebo elektronicky

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 1. 4. 2011 do 30. 5. 2011
Mgr. Lenka Jeřábková
220 181 317
adks@apha.cz

Poznámka: Kapacita je omezena na 140 účastníků. Přednostně jsou přijímáni ti, kdo postupují
do dalšího ročníku.
Obsah kurzu: Teologie:
1. Úvod do svátostí církve
2. Iniciační svátosti (katechumenát)
3. Křest a biřmování
4. Eucharistie
5. Svátost smíření
6. Pomazání nemocných
7. Manželství
8. Kněžství
Historie:
1. – 8. Vybrané kapitoly z dějin české katolické církve 20. stol.
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html
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Husitská teologická fakulta
Garant za
fakultu:

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Kurz:

Dialog generací

Garant kurzu:

-

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Husitská teologická fakulta UK
maturita se nevyžaduje
nepožaduje se
individuálně dle rozvrhu
individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu
individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu
individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu
Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4
500 Kč za rok
na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Husitská teologická fakulta UK, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4,
140 21

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 30. 6. 2009
Mgr. Jitka Chaloupková
241 733 131 (ústředna)
chaloupkova@htf.cuni.cz

Poznámka: Pro přihlášené studenty U3V se dále během akademického roku otevírá řada
krátkodobých kurzů a exkurze.
Obsah kurzu: Na HTF probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná
výuka pro studenty řádného studia i seniory). Vybírat lze jakýkoli předmět z akreditovaných
studijních oborů s výjimkou jazyků.
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html

11

Právnická fakulta
Garant za
fakultu:

doc. JUDr. Hana Marková, CSc., proděkanka pro CŽV

Kurz:

Právo

Garant kurzu:

JUDr. Marie Vanduchová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Právnická fakulta UK
maturita (nutno doložit) a důchodový věk
nepožaduje se
2 semestry (celkem 44 hodin)
2 hodiny týdně
pondělí 10.00 – 12.00 hod.
10. 10. 2011 – 19. 12. 2011 (zimní semestr)
20. 2. 2012 – 7. 5. 2012 (letní semestr)
Právnická fakulta UK, Praha 1, nám. Curieových 901/7
800 Kč za kurz
závěrečná písemná práce (esej)
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Právnická fakulta UK, nám Curieových 901/7, Praha 1, 116 40

Způsob podání
přihlášky:

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:

16. 5. 2011 v úředních hodinách paní Pálková). Spolu s vyplněnou
přihláškou nutno předložit doklad o úhradě poplatku za kurz (platí se
poštovní poukázkou) a kopii maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu.
Úřední hodiny: Po 13.00 – 15.00, Út 9.00 – 11.00, St 14.00 – 17.00,
Čt 9.00 – 11.00.
16. 5. 2011 – 30. 6. 2011
Eva Pálková, studijní referentka, místnost č. 2 (studijní oddělení PF)
221 005 480
palkova@prf.cuni.cz

bližší informace o kurzu na webových stránkách Právnické fakulty.

Obsah kurzu: Kurz seznamuje se základy práva a s vybranými otázkami z jednotlivých právních
oborů. Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména
z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního a trestního.
Akcentovány jsou však i novější právní obory (např. právo evropské, právo životního prostředí)
a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky
zdravotnického práva, možnosti právní ochrany před domácím násilím). Kurz rovněž poskytuje
příležitost k nahlédnutí do dějin českého a římského práva. Zaměření kurzu zohledňuje sociální
roli seniorů. Výuka probíhá formou přednášek.
Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který
bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky.
http://www.prf.cuni.cz/dokumenty/juridikum-kurzy/czv_programy.php
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1. lékařská fakulta
Garant za fakultu:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Kurz:

Biologie člověka I, II a Biologické principy péče o zdraví I, II

Garant kurzu:

prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Kateřinská 32, Praha 2
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
4 semestry (96 hodin celkem)
2 hodiny týdně
čtvrtek 14,30 – 16,30 hod.
říjen 2011 – květen 2013
Ústav nukleární medicíny, U Nemocnice 5, Praha 2
200 Kč za celý kurz
písemný test
osvědčení Univerzity Karlovy
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

1. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení, poštou

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

1. 6. 2011 – 31. 8. 2011
Lubomíra Holanová
224 964 243
lubomira.holanova@lf1.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky do dvouletého kurzu jsou k dispozici na studijním oddělení 1. lékařské
fakulty UK, Kateřinská 32, Praha 2 od 1. června 2011.
Obsah kurzu: Seznámení s biologickou bazí medicíny a se základy teoretických a preklinických
oborů medicíny.
http://www.lf1.cuni.cz/univerzita-tretiho-veku
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2. lékařská fakulta
Garant za fakultu:

prof. MUDr. J. Fajstavr, DrSc.

Kurz:

Význam prevence v medicíně

Garant kurzu:

prof. MUDr. J. Fajstavr, DrSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Klinika oční, nosní, ušní
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
4 semestry
2 hod/týden
úterý (2. roč.), středa (1. roč) vždy 14.00-15.30
říjen 2011 – květen 2012
2. Lékařská fakulta, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
500 Kč za 1 akademický rok
písemná práce na závěr každého školního roku
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

2. lékařská fakulta UK, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06

Způsob podání
přihlášky:

osobně nebo poštou

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon.:
E-mail:

do 30. 6. 2011
Zuzana Bendová
224 435 802
zuzana.bendova@lfmotol.cuni.cz

Poznámka: přihlášky jsou k dispozici na děkanátě 2. LF nebo ke stažení na webových
stránkách 2. LF. V případě předčasného naplnění kapacity učebny budou další zájemci zařazeni
jako náhradníci, eventuálně jako uchazeči na další školní rok.
Přijatým studentům jsou během září zaslány poštou informace a zároveň termín první přednášky.
Obsah kurzu: Témata přednášek jsou velmi různorodá a často jsou zaměřena na problémy
spojené s vyšším věkem – např. Srdce a krevní oběh, Vysoký krevní tlak a jeho následky,
Osteoporóza, Zdraví a tělesná aktivita, Současný stav transplantací orgánů, Kožní změny ve
vyšším věku atd.
http://www.lf2.cuni.cz/Studium/akred/czv/u3v.htm
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3. lékařská fakulta
Garant za fakultu:

Mgr. Marek Vácha Ph.D.

Kurz:

Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

Garant kurzu:

Mgr. Marek Vácha Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav etiky
Maturita, důchodový věk
nepožaduje se
2 semestry
2 hod. 1x za 14 dní
čtvrtek
říjen – červen 2011/12
3. LF UK Ruská 87, Praha 10
bez poplatku
pohovor
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

I.Machuldová, 3. LF UK Ruská 87, Praha 10, 100 00

Způsob podání
přihlášky:

osobně

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

15. 5. – 15. 6. 2011
I.Machuldová
267 102 904
irena.machuldova@lf3.cuni.cz

Poznámka:

Zahájení kurzu bude přihlášeným účastníkům oznámeno písemně

Obsah kurzu: Stručný přehled o dějinách západního filosofického myšlení. Přehled dějin
filosofie od antiky po současnost. Přehled základních etických teorií a formulování
nejvýznamnějších etických problémů současnosti.
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni- vzdelavani.html
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3. lékařská fakulta
Garant za
fakultu:

MUDr. Alena Doubková, CSc.

Kurz:

Zdravý životní styl

Garant kurzu:

prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav zdraví dětí a mládeže
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
3 roky, vždy letní semestr, každý akademický rok
2 hodiny týdně
úterý
zahájení únor 2012
3. lékařská fakulta UK v Praze, Ruská 87, Praha 10
bez poplatku
seminární práce
Každý rok obdrží účastníci osvědčení 3. lékařské fakulty o ukončení
ročníku, po absolvování tříletého studia obdrží osvědčení UK.
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. lékařská fakulta UK v Praze, Ruská 87,
Praha 10, 100 00

Způsob podání
přihlášky:

Přihlášky jsou k dispozici ve vrátnici, preferuje se osobní odevzdání
přihlášky.

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

červen 2011
Zdenka Červenková
267 102 339
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu
k životním podmínkám a na analýzu zákonitostí těchto vztahů. Studenti – senioři by se měli
naučit znát věková a vývojová hlediska zdraví, seznámit se se způsoby identifikace a hodnocení
velikosti rizik a zdraví a s vybranými preventivními programy zaměřenými na snižování těchto
rizik.
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
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Lékařská fakulta v Plzni
Garant za fakultu:

doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Kurz:

Akademie třetího věku – přednášky zaměřené na téma
zdravotní a sociální problematika osob vyššího věku

Garant kurzu:

doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
nejsou
není požadována
2 semestry, tj. 1 akademický rok
2 hod. 1x za 14 dnů
úterý
říjen 2011 – červen 2012
Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, Alej Svobody 31, Plzeň
150 Kč za akademický rok
kolokvium
žádná
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

-

Způsob podání
přihlášky:

pouze osobní předání v předem stanovený den zápisu

Termín podání
přihlášky:

v roce 2011 bude upřesněn později

Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Vanda Stříbrná, Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
377 593 540
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Poznámka: A3V je dvousemestrové studium. Nový kurz bude zahájen v září 2011 zápisem do
nového kurzu. Termín zápisu do kurzu bude upřesněn na webových stránkách fakulty v srpnu
2011.
Obsah kurzu: V kurzu jsou probírány základy teoretických i klinických oborů, vysvětlení
principů lékařské péče a dalších zdravotních a sociálních problémů seniorů, které
přizpůsobujeme aktuální situaci a také přání posluchačů.
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/119-univerzita-tretiho-veku-na-lf-uk-v-plzni.html
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Lékařská fakulta v Plzni
Garant za fakultu:

doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., Vanda Stříbrná

Kurz:

Univerzita třetího věku – Člověk ve zdraví a nemoci

Garant kurzu:

doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:

Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
nejsou
není požadována
4 semestry, tj. 2 akademické roky
2 hodiny 1x za 14 dní

Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

úterý
září 2010 – červen 2012, zahájení 2. ročníku v říjnu 2011
Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, Alej Svobody 31, Plzeň
250 Kč za akademický rok
písemný test, kolokvium
osvědčení UK o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

-

Způsob podání
přihlášky:

pouze osobní předání v předem stanovený den zápisu

Termín podání
přihlášky:

v roce 2012 bude upřesněn.

Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Vanda Stříbrná, Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
377 593 540
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Poznámka: U3V je čtyřsemestrové studium, kurz byl zahájen v ak. r. 2010 – 11, končí
předáním osvědčení v Karolinu v červnu 2012. Nový kurz bude zahájen v září 2012 zápisem do
nového kurzu.
Obsah kurzu: V kurzu jsou probírány základy somatologie, biologie, chemie, výživy ve vyšším
věku, význam pohybové aktivity, alergie, prevence nejčastějších chronických chorob ve vyšším
věku, komunitní péče o seniory, první pomoc a další. Jsou organizovány tématické zájezdy např.
do lázní a také díky Nadání manželů Hlávkových do Lužan, kde mecenáš Hlávka žil.
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/119-univerzita-tretiho-veku-na-lf-uk-v-plzni.html
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Lékařská fakulta v Plzni
Garant za fakultu:

doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Kurz:

Klub aktivního stáří – Volitelný kurz nejen pro absolventy
U3V

Garant kurzu:

doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
nejsou
není požadována
2 semestry, tj. 1 akademický rok
2 hodiny 1x za 14 dnů
úterý, případně dle dohody konkrétní termín akce
říjen 2011 – červen 2012
Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, Alej Svobody 31, Plzeň
není
kolokvium
žádná
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

-

Způsob podání
přihlášky:

pouze osobní předání v předem stanovený den zápisu.

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

v roce 2011 bude upřesněn.
Vanda Stříbrná, Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni
377 593 540
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Poznámka: Klub aktivního stáří je určen pro absolventy U3V, studium je dvousemestrové.
Nový kurz bude zahájen v září 2011 zápisem do nového kurzu. Termín zápisu do kurzu bude
upřesněn na webových stránkách fakulty v srpnu 2011.
Obsah kurzu: V kurzu jsou probírány základy teoretických i klinických oborů, vysvětlení
principů lékařské péče a dalších zdravotních a sociálních problémů seniorů, které
přizpůsobujeme aktuální situaci a také přání posluchačů. Aktivní senioři si připravují samostatné
semináře, reminiscenční terapii, trénink paměti, návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení,
návštěvy výstav a muzeí, aktivizace procházkami po okolí Plzně. Probíhá mezigenerační
setkávání se studenty.
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/119-univerzita-tretiho-veku-na-lf-uk-v-plzni.html
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Antická společnost očima archeologie

Garant kurzu:

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav pro klasickou archeologii FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Program otevírá pohled do všednodenního života člověka antického Řecka a Říma
tak, jak je poznán současnou klasickou archeologií. V několika tématických celcích nahlédneme
do různých oblastí běžné reality, do soukromého života v domácnosti a světa žen, veřejné sféry
profánní i náboženské, ale i do namáhavého života římského vojáka. Všechna témata budou
postavena na obrazových prezentacích dochovaných artefaktů a nejrůznějších rekonstrukcí,
souvisejících s danými okruhy.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Cizinec není našinec. Setkání s jinakostí v českých dějinách

Garant kurzu:

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav českých dějin FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Dvousemestrální kurz přednášek přináší velmi moderní a vděčné téma, téma
setkávání s jinakostí, v tomto případě jinakostí především nacionální, konfesijní a kulturní, a to v
období od středověku až po 20. století. Jednotlivé přednášky budou věnovány jak českému
setkávání s jinakostí doma, tak objevování světa a jeho odlišností, stranou pozornosti nezůstane
ani reflexe okolního světa. Ve stejné míře však bude věnována pozornost i tomu, jak nás
hodnotili cizinci, a to opět v průběhu několika staletí. Na zvolených tématech bude odhaleno
tajemství vzniku mnoha kulturních stereotypů a předsudků, které mají dlouhou tradici, náležitá
pozornost však bude věnována především kulturnímu obohacení, byť někdy i konfrontační
cestou.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Český znakový jazyk

Garant kurzu:

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Kurz je určen všem, kteří se zajímají o český znakový jazyk. Poskytuje vybrané
poznatky o komunikaci českých neslyšících s důrazem na specifické rysy českého znakového
jazyka. Získané teoretické poznatky si posluchači prakticky vyzkouší v pěti lekcích s rodilým
mluvčím – neslyšícím lektorem. V těchto lekcích se frekventanti kurzu seznámí s úlohou mimiky
v českém znakovém jazyce, s rozvrstvením jeho slovní zásoby, osvojí si jednoruční a dvouruční
prstovou abecedu, některé specifické znaky a nepřímá pojmenování.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Etnologické aspekty tradice

Garant kurzu:

PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav etnologie FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
4 semestry (36 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Předmětem nabízeného přednáškového cyklu jsou kulturní diference. Kurz
představuje pestrou skladbu přednášek tématicky zaměřených nejen na tradiční kultury /českou,
středoasijské, africké i americké/, ale i na základní otázky teorie a metodologie oboru.
V akademickém roce 2011/2012 budou přednášky směrovány zejména k metodologickometodickým konceptům oboru, interetnickým vztahům, etnické identitě, české tradiční
materiální kultuře /lidové architektuře/, ale i etnickým otázkám afrického kontinentu, etnickým
konfliktům a charakteristickým kulturám Střední Asie.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Filmové žánry

Garant kurzu:

doc. PhDr. Ivan Klimeš

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra filmových studií FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Přednášky, na kterých se budou podílet pedagogové katedry i externisté z
Národního filmového archivu, se zaměřují na klasické žánry hraného filmu s tím, že kromě jejich
základní charakteristiky se posluchači seznámí s některými specifickými aspekty jednotlivých
žánrů, jak je přinesl vývoj kinematografie ve světovém i českém filmu. Součástí přednášek
budou ukázky z českých i zahraničních filmů, vysvětlení terminologie, se kterou filmová věda
při reflexi jednotlivých žánrů pracuje, a objasnění kulturněhistorických souvislostí daných žánrů
v širším interdisciplinárním záběru.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Informační společnost v 21. století – současnost a budoucnost
knihoven a informačních institucí

Garant kurzu:

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s hlavními problémovými okruhy
informační společnosti (e-government, e-správa aj.), informačního průmyslu a informačněknihovnických služeb v kontextu změn způsobených rychlým vývojem informačněkomunikačních technologií v 2. polovině 20. století a očekávaných změn ve 21. století. Součástí
programu je mimo jiné představení funkcí a služeb tuzemských a zahraničních knihoven a jejich
změn v současné době, online databází, historických fondů paměťových institucí coby
historického a kulturního dědictví a procesů jejich digitalizace, stejně jako současných trendů
moderní vědecké komunikace a elektronického publikování. Na závěr výuky proběhne praktická
část úvodu do služeb internetu (včetně současných prostředí typu web 2.0, neviditelného webu a
sociálních sítí).
www.cdv.ff.cuni.cz

25

Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Jazykový obraz světa

Garant kurzu:

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Cyklus uvádí do kontextu kognitivnělingvistického a etnolingvistického zkoumání
a seznamuje s metodami studia jazykového obrazu světa; zároveň chce ukázat některá specifika
českého obrazu světa. Přednášky (s konkrétními příklady) o základních rysech jazykového
obrazu světa (srov. pojmy jako univerzálie vs. kulturní relativita, tělesnost, metafora,
antropocentrismus, sémantické opozice „dobrý – špatný“, „vlastní – cizí“, „život – smrt“ aj.,
prototyp/stereotyp aj.) budou doplněny debatami na základě výukových materiálů věnovaných
níže uvedeným oblastem českého jazykového obrazu světa (xerokopie s cvičeními a příklady).
Frekventanti budou seznámeni s metodami zjišťování významových konotací, se základy
etymologie a s pojmem slovotvorné motivace, s kognitivním pojetím frazeologie aj.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Kondiční cvičení pro seniory

Garant kurzu:

Mgr. Zdeňka Hrazdírová

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra tělesné výchovy FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
700,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
bude upřesněno
žádná
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Teorie a praxe posilovacích a protahovacích cvičení na zlepšení fyzické kondice,
oběhového a dýchacího aparátu. Zlepšení svalové pružnosti, vyrovnávání svalových dysbalancí.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Kultura a věda První republiky

Garant kurzu:

prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Smyslem kurzu je poukázat na kauzální souvislost převratných událostí v české a
slovenské kultuře s podstatou české národní revoluce po skončení Velké války; jejich cíle a
limity.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Normalizace, disent a samizdat – nástin vývoje

Garant kurzu:

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra sociologie FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Normalizací je obvykle označováno období l969-l989. V tomto období vznikala
nezávislá kultura, literatura, výstavy, politická prohlášení, která formovala druhou polovinu
XX. století Československa. S událostmi, politickými procesy, některými texty protagonistů se
zájemci mohou obvykle seznámit výjimečně. V přednáškách bude podáván přehled této
paralelní, nezávislé kultury v kontextu politických události v republice i v zahraničí.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Od pádu Římské říše do pádu sovětského impéria

Garant kurzu:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav světových dějin FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Přednáškový cyklus je zaměřen na vybrané problémy světových dějin, které
výrazně ovlivnily události své doby, od pádu Římské říše přes středověké a novověké období do
současnosti. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického,
sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby buď představovaly
mezníky v evropských a světových dějinách, anebo reflektovaly aktuální světové problémy
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Poklady českého a evropského výtvarného umění

Garant kurzu:

Ing. Petr Macek, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav pro dějiny umění FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
4 semestry (36 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
1. ročník od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Umění na území Čech, Moravy a Slezska vždy bylo integrální součástí
evropského prostoru. Pro pochopení všech podstatných souvislostí – vzájemného ovlivňování i
vymezování – je nutné sledovat základní trendy a umělecké směry, které určovaly
charakteristické projevy i proměny v chápání umělecké tvorby. Mimo určujících oblastí, jakou je
Itálie a pro nás později i Rakousko, je třeba uvést některá fakta spojená zejména s Francií, dále
pak Anglií, či Německem.
I když se tvorba na území historických Čech rozvíjela v kontextu evropského umění, reagovala
současně na vnější podněty mnohdy osobitě. V několika etapách dokonce stála v popředí
dobových uměleckých snah. Výběrové přednášky věnované architektuře, sochařství i malířství
se zaměří na obecnější charakteristiku tvorby v kulturně historickém kontextu a její podstatné
rysy. Hlavní pozornost bude věnována nejvýraznějším úsekům z dějin umění, ze kterých je nutno
zmínit především umění gotické, barokní a v neposlední řadě i výtvarné snažení počátku 20.
století.
Další dva semestry budou věnovány evropskému výtvarnému umění.

31

Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Psychologie pro všední den

Garant kurzu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra psychologie FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
6 semestrů (54 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
1. ročník od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Cyklus přednášek je rozdělen do šesti na sebe navazujících semestrů. První dva
semestry jsou obsahově zaměřeny na základní informace o psychologii, jako vědní disciplíně.
Posluchači se seznamují s některými významnými představiteli české psychologie a jejich
odborným přínosem pro psychologickou teorii i praxi. Program na několika příkladech ukazuje
na možnosti využití psychologických poznatků v běžném životě.
Další semestry budou zaměřeny na konkrétnější otázky, které mohou být užitečné v praktickém
životě.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Současná společnost a aktuální změny ve výchově a
vzdělávání

Garant kurzu:

doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra pedagogiky FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Cílem kurzu je hledání pohledů na závažné otázky výchovy a vzdělání současnosti
z různých úhlů pohledu. Nejde tedy o systematický jednosměrně vedený výklad uvedené
problematiky, ale o naznačení složitosti celého vzdělávacího a výchovného pole s naznačením
možných řešení. Proto pohledy na danou problematiku naznačují od filozofických východisek i
přístupy sociologické, psychologické a pedagogické v méně známé podobě. Vedou posluchače
k zamyšlení nad problémy výchovy a vzdělávání v celé jejich šíři
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Střední Evropa v době kamenné a bronzové

Garant kurzu:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Cyklus přednášek je zaměřen obecně na problematiku archeologie jako oboru a na
vybrané problémy staršího pravěku od starší doby kamenné po dobu bronzovou ve střední
Evropě. Posluchači se seznámí se základní terminologií, prameny a metodami oboru archeologie.
Další přednášky jsou věnovány vývoji lidské společnosti a její kultury od dob nejstarších
lovecko-sběračských společností starší doby kamenné po nástup prvních zemědělských civilizací
v mladší době kamenné. Rozvoj zemědělských aktivit a počátky metalurgie mědi jsou tématem
přednášek o pozdní době kamenné. Program je uzavřen přehledem základní charakteristiky doby
bronzové jako nové epochy vývoje lidské kultury.
Všechny přednášky jsou doprovázeny plošnou obrazovou prezentací nejdůležitějších
archeologických nalezišť a nálezů. Přednášející jsou specialisty na jednotlivá chronologická
období a nabízejí prostor k diskuzi s posluchači na konci každého tématického bloku.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Šest zemí a šest století v českých překladech a kultuře

Garant kurzu:

Mgr. David Mraček

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav translatologie FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími kapitolami dějin českého
uměleckého překladu. Na převodech stěžejních děl anglicky, německy, francouzsky, španělsky a
rusky píšících spisovatelů do češtiny kurz ilustruje obecnější trendy překládání platné v různých
obdobích od renesance po současnost a zaměří se také na významné osobnosti českého
uměleckého překladu a jejich roli v mezikulturní komunikaci. Cyklus rovněž připomene kulturní
vztahy českých zemí s jinými významnými kulturami a nabídne výhled do budoucnosti
překládání.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Udržení řádu jako hlavní téma starého Egypta

Garant kurzu:

Mgr. Jiří Janák, Th.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Český egyptologický ústav FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Udržování řádu maat proti ne-řádu a chaosu isfet představovalo hlavní pilíř
staroegyptského náboženství a státu. Promítalo se však také do všech ostatních aspektů egyptské
kultury. Dodržování a ochrana maat byla základní povinností lidí všech společenských vrstev,
dokonce i zesnulých a bohů. Proto se s tímto tématem setkáváme nejen v náboženských,
politických a mudroslovných textech, ale odkazy na ně nacházíme také v hmotné kultuře,
vzdělanosti či egyptském umění.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Význační moderní čeští a světoví dramatici

Garant kurzu:

PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra divadelní vědy FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce: www.cdv.ff.cuni.cz
Obsah kurzu: Dvousemestrální přednáškový program přiblíží tvorbu nejvýznačnějších českých a
světových dramatiků od přelomu 19. a 20. století po 60. léta 20. století. Koncem 19. století se
dramatická forma dostala do krize, dramatickým dialogem už nebylo možné vyjádřit podstatné
otázky lidského života. V dramatu se objevují epizující a lyrické tendence. Čeští dramatici tzv.
čapkovské generace se v první polovině 20. století vedle formálních výbojů avantgardy
(poetismus, surrealismus) soustřeďují na kritickou reflexi moderní civilizace a sociálních i
nacionálních utopií z kriticko-humanistických pozic.
Po 2. světové válce se ke klasikům moderního dramatu (Ibsen, Čechov) vracejí američtí
dramatici (Miller, Williams). Ve Francii vzniká ve 40. letech absurdní drama (Ionesco, Beckett),
navazující dramatiku existenciální (Sartre, Camus). Divadelní texty německé jazykové oblasti
navazují po válce především na epické drama B. Brechta a využívají řadu zcizovacích efektů.
Nesdílí však Brechtův historický optimismus a víru v poznatelnost světa a jeho změnitelnost
(Dürrenmatt, Frisch). Polské drama si osvojilo absurditu již v době předválečné a po válce v této
tendenci pokračuje (Gombrowicz, Mrožek). V 60. letech zpracovávají i čeští dramatici zkušenost
s komunistickou totalitou formou absurdního dramatu, ale též v podobě dramatu básnického
(Havel, Topol).
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Život v Československu 1945 – 1949

Garant kurzu:

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav českých dějin FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Dvousemestrální cyklus přednášek se bude věnovat některým aspektům života v
Československu od konce druhé světové války, až do pádu komunistického režimu. Zahrnovat
bude jak otázky politické, tak sociální a kulturní. Zaměří se především na procesy, fenomény a
jejich společenské vnímání a rezonanci, stejně jako manipulativní funkci. Byly vybrány některé
problémy, které přibližují řadu aspektů kontinuity a diskontinuity vůči dosavadnímu vývoji
české společnosti, přičemž bude přihlíženo jak k obecnému geopolitickému rámci, tak
specifikům domácího prostředí.
www.cdv.ff.cuni.cz
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Filozofická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Kurz:

Životní dráhy a společenské role v českých moderních
dějinách

Garant kurzu:

prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
maturita, důchodový věk (od 55 let)
nepožaduje se
2 semestry (18 hodin)
2 hodiny jednou za 3 týdny
pátek v rozmezí 8.30 – 16.00 hod.
od října 2011 do května 2012
Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
500,- Kč za jeden kurz pro ak. rok 2011/2012
závěrečná písemná práce
osvědčení
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Filozofická fakulta UK v Praze, Centrum dalšího vzdělávání, nám. Jana
Palacha 2, Praha 1, 116 38

Způsob podání
přihlášky:

poštou, elektronicky, osobně v úředních hodinách

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

od 3. do 27. května 2011
JUDr. Jarmila Handzelová
221 619 811
jarmila.handzelova@ff.cuni.cz

Poznámka: Přihlášky doručené před 3. 5. 2011 a odeslané po 27. 5. 2011 nejsou registrovány.
Informace týkající se studia jsou uvedeny na fakultní webové stránce.
Obsah kurzu: Kurz mapuje životní dráhy viditelných i méně viditelných osobností v českých
moderních dějinách. Uvádí různé společenské role, významové ambivalence, které s nimi byly
spojeny, nejistotu v rozhodování a úspěšnost zvolených strategií. Jednotlivé osobnosti budou
sledovány v jejich stěžejních sociálních rolích, ve způsobech, jak se tito lidé vyrovnávali s
nečekanými zvraty 19. a 20. století, v tom, co si mysleli o významu národa, státu, pokroku, vědy
a techniky, obchodu, umění nebo cestování. Všechny tyto ideály a životní cíle se promítly do
dominantních vzorců rozhodování lidí
www.cdv.ff.cuni.cz
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Geografie a demografie

Garant kurzu:

prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra demografie a geodemografie
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
2 semestry po 12 hod. (celkem 24 hod. a 2 hod. písemný test)
jednou za 14 dní 2 hod
pátek 14.00 – 16.35
říjen 2011 – květen 2012
Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
písemný test
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. září 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Fyzicko-geografické rozdělení světa. Voda jako základ života. Přírodní katastrofy.
Politické a ekonomické rozdělení současného světa. Rozdíly v ekonomické úrovni států.
Problémy zemí třetího světa. Vývoj urbanizace a největší světové aglomerace. Populační vývoj
světa, Evropy a Česka. Romská populace. Demografické prognózy a proces demografického
stárnutí. Problémy globalizace světa.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Geotechnické příčiny poruch na stavbách

Garant kurzu:

doc. Ing. Karel Drozd, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
1 semestr (letní)
2 hod. 1x za 14 dní, celkem 16 hodin
dle rozvrhu
zahájení únor 2012
Albertov 6, Praha 2
administrativní poplatek 300 Kč za kurz
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do konce roku 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Poruchy na inženýrských a civilních stavbách a jejich příčiny. Přehled faktorů,
které způsobují poruchy na stavbách (geologické, geotechnické klimatické aj.). Návrh možných
řešení a sanace. Praktické příklady (poruchy vyvolané lokálními geologickými nebo
geotechnickými poměry, nesprávným založením stavby, nadměrnými dynamickými účinky,
projekčními a konstrukčními chybami, nevhodností použitých stavebních materiálů,
klimatickými vlivy, změnami režimu povrchových a podzemních vod, důlní činností).
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Chemie – zajímavá a užitečná věda

Garant kurzu:

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK v Praze, Albertov 3, Praha 2
maturita se nepožaduje, důchodový věk (není podmínkou)
nepožaduje se
2 semestry, celkem 48 hodin
12 témat po 4 hodinách
upřesní se podle rozvrhu
říjen 2011 – květen 2012
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK, Albertov 3, Praha 2
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Program obsahuje 12 témat, vybraných z jednotlivých chemických oborů, to je
chemie anorganické a organické, chemie analytické a chemie polymerů a biochemie. Témata
jsou zaměřena především na zajímavé a užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a jejich
praktickou aplikaci (chemické a přírodní látky, toxikologie včera a dnes, složení a vlastnosti
litosféry, role a význam koordinačních sloučenin, nové způsoby analýzy přírodních látek,
vyráběných materiálů a životního prostředí, polymery a jejich použití, potraviny a jejich
chemické složení, molekulární gastronomie aj.). Jednotlivá témata o celkovém rozsahu čtyři
hodiny tvoří obvykle přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastníky kurzu.
Součástí kurzu jsou také ukázky zajímavých a jednoduchých pokusů s běžně dostupnými
látkami, které si mohou účastníci kurzu i sami vyzkoušet, a odborná exkurze na vybrané
pracoviště v Praze nebo jejím okolí.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Mineralogie

Garant kurzu:

RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
2 semestry (28 hodin celkem)
2 hod. 1x za 14 dní
středa 16.30 – 18.00 nebo dle rozvrhu
zahájení říjen 2011
Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
pohovor formou všeobecné rozpravy
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Planeta Země jako úžasný stroj: Vznik sluneční soustavy a Země. Co nám říkají
meteority? Hlavní geologické procesy v zemském nitru a na zemském povrchu.
Úvod do obecné mineralogie: Čím se zabývá mineralogie? Co je minerál? Co je krystal
a amorfní látka? Jak krystaly vznikají a rostou? Tvar a vnitřní uspořádání krystalů, jejich
chemické složení a fyzikální vlastnosti. Krátce o metodách studia minerálů. Úvodní
mineralogická literatura.
Povídání o nejrozšířenějších a technicky důležitých minerálech, jejich vlastnostech, výskytu
v přírodě a použití (rudní a nerudní suroviny), s ukázkami minerálů.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v

43

Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Mineralogie vybraných rudních ložisek a výskytů v České
republice

Garant kurzu:

doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
jeden semestr (letní)
1x týdně
čtvrtek 16.30 – 18.10
únor – květen 2012
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Albertov 6, Praha 2
administrativní poplatek 300 Kč za kurz
ústní pohovor
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do konce roku 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Cílem přednášky je seznámit posluchače s mineralogicko-ložiskovými poměry
vybraných ložisek a výskytů v Českém masivu. U historicky významných rudních ložisek budou
uvedeny kromě základní mineralogické charakteristiky také ložiskově ekonomické parametry
(přehledy těžby a jejich historie), včetně historie dobývání a následného zpracování a možného
mincování. Historie dobývání vybraných rudních ložisek bude zasazena do politickoekonomického vývoje v rámci Českého království až do dalšího státoprávního uspořádání Čech,
Moravy a Slezska. Přednáška se bude týkat následujících ložisek: Jílové u Prahy a další vybraná
ložiska zlata v Českém masívu; z polymetalických ložisek: Kutná Hora, Příbram, výskyty
polymetalických rud v okolí Prahy a Rudolfov. Pětiprvkovou asociaci budou zastupovat:
Jáchymov, Měděnec a Planá u Mar. Lázní a uranová mineralizace na Příbramsku. Přednáška
bude doplněna bohatým grafickým materiálem (mapy, řezy, přehlednými tabulkami těžeb,
fotografiemi minerálů, včetně fotografií důlních objektů a mincí) a také historickými přehledy
vývoje daného rudního revíru nebo oblasti. Přednáška by měla být doplněna jednodenní exkurzí
spojenou mj. se sběrem minerálů a s návštěvou některého muzea.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Mořská fauna Středomoří

Garant kurzu:

RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra zoologie a Katedra ekologie PřF UK v Praze
maturita, důchodový věk (není podmínkou)
nepožaduje se
1 semestr (letní)
1x týdně 2 vyučovací hodiny
fakulta stanoví dodatečně dle rozvrhu
zahájení únor 2012
PřF UK, Viničná 7, Praha 2
administrativní poplatek 300 Kč za kurz
test
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do konce roku 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka: Seminář je zároveň pojat jako teoretická příprava na stejnojmennou terénní
exkurzi pro studenty PřF UK (2 týdny, v roce 2009 pravděpodobně v září). Exkurze se ovšem
odehrává v poměrně primitivních podmínkách, proto není vhodná pro většinu seniorů. Účast
fyzicky zdatných posluchačů U3V na exkurzi však není vyloučena. Výuka běžných studentů PřF
UK a studentů U3V probíhá společně.
Obsah kurzu: Seznámení s nejběžnějšími a nejzajímavějšími zástupci fauny Středozemního
moře, s důrazem na diverzitu a ekologii jednotlivých forem. Těžištěm přednášek je zejména
fotodokumentace živočichů, pokud možno v jejich přirozeném prostředí. Úvodní přednáška je
věnována mořskému prostředí obecně a Středozemnímu moři, následuje série přednášek
představujících jednotlivé skupiny: 1) houby, žebernatky; 2) žahavci; 3) malé kmeny (pásnice,
ploštěnky, rypohlavci); 4) korýši; 5) měkkýši; 6) mnohoštětinatci, mechovky; 7) ostnokožci; 8–
9) pláštěnci, paryby, ryby.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v

45

Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Mykologie

Garant kurzu:

Mgr. Karel Prášil, CSc., RNDr. Alena Kubátová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra botaniky PřF UK v Praze
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
1 semestr (letní)
1x za 14 dní 4 hodiny
pátek dopoledne
únor až polovina června 2012
Praha 2, Benátská 2
administrativní poplatek 300 Kč za kurz
závěrečná práce
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do konce roku 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Mykologie v celé šíři. Makro-i mikroskopické houby. Co to vlastně houby jsou a
kam je zařazujeme? Jak a kde rostou? Jak se rozmnožují? Houby v prostředí člověka. Houby na
potravinách. Houby a zahrada. Houby na louce a v lese. Houby, které nám škodí. Houby, které
nám prospívají. Životní prostředí hub a jak je chráníme.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Paleontologie

Garant kurzu:

doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav geologie a paleontologie PřF UK
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
dva semestry
1x za 14 dní 2 hodiny
středa, od 16.30 do 18.00 hod.
říjen-leden, únor-květen
Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2, velká paleontologická
posluchárna
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
pohovor
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Čím se zabývá paleontologie, co to jsou zkameněliny, jak vznikají, jak se
zachovávají, jakým způsobem a kde je možno je sbírat, úprava zkamenělin pro sbírku, jména
zkamenělin (taxonomie), co lze ze zkamenělin vyčíst (paleoekologie, stratigrafie apod.).
Základní paleontologická (a zejména populárně paleontologická literatura). Jak si naplánovat
paleontologickou vycházku, co si vzít s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické
průvodce, jak se vyznat v geologické mapě. Stručná historie světové i české paleontologie a
paleontologických výzkumů. Vývoj života na Zemi od jeho vzniku až po současnost (zajímavé a
důležité momenty, základní informace o evoluci). Stručná informace o jednotlivých skupinách
rostlin a živočichů, které se nacházejí jako zkameněliny (s důrazem na ty, co už dnes nežijí).
Stručná geologie a paleontologie okolí Prahy doplněná v letním semestru jednou i více (podle
zájmu) vycházkami do Národního muzea a do okolí Prahy. Podle zájmu lze přednášky
modifikovat směrem k problémům, které posluchače zajímají, určovat přinesené vzorky
zkamenělin apod. – jakákoli vlastní aktivita posluchačů je vítána.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v

47

Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Rostlinná buňka

Garant kurzu:

doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra experimentální biologie rostlin
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
jeden semestr (zimní), celkem 12 hodin a závěr kurzu
1x za 14 dní 2 hodiny
čtvrtek od 9.00 hod. nebo dle rozvrhu
říjen 2011 – leden 2012
zasedací místnost katedry experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná
5, Praha 2
administrativní poplatek 300 Kč za kurz
závěrečná diskuse u kulatého stolu
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Rostliny a živočichové (včetně nás lidí) jsou si na úrovni základních jednotek
života – buněk, velmi podobní, jsme eukaryonti. Ukázalo se to během vývoje nauky o buňce –
cytologie. Přesto se buňky rostlin a živočichů také významně liší. Základem stavby a rozčlenění
(kompartmentace) buněk jsou biologické membrány. Pro uspořádání membrán v rostlinných
buňkách je charakteristická přítomnost vakuol, která byla také příčinou vzniku buněčných stěn.
Buněčné jádro, základní hmota buněk (základní cytoplasma) a buněčná kostra (cytoskelet)
rostlinných a živočišných buněk jsou si velmi podobné. Jaderné a buněčné dělení u rostlin a
živočichů se ale poněkud liší. I rostlinné buňky dýchají (prostřednictvím mitochondrií), ale
rostliny si jako jediné z vyšších organismů také samy vytvářejí organické látky (v
chloroplastech), jsou autotrofní. Dnes už víme, jak se tomu naučily (endosymbiosa). Rostliny žijí
pevně připoutány k půdě a vakuoly a buněčné stěny jim dovolují vytvářet mohutná těla. Také
rostliny, podobně jako živočichové, mají těla složená z různých tkání (pletiv). Ve srovnání se
živočichy, rostliny snadno dokážou regenerovat své tělo z jediné buňky (totipotence buněk) a
tuto schopnost rostlinných buněk (ale i mnohé jiné) využíváme v biotechnologiích a při
vegetativním množení rostlin.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Rostlinné biotechnologie, ekozemědělství a geneticky
modifikované organizmy

Garant kurzu:

prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra biologie – fyziologie rostlin
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
dva semestry, celkem 24 hodin
1x za 14 dní 2 hodiny
středa 13.00 – 15.00 nebo dle rozvrhu
zahájení říjen 2011
Katedra biologie, fyziologie rostlin UK PřF, Viničná 5, 128 44 Praha 2
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
pohovor na dané téma, diskuse u kulatého stolu k dotazům připraveným
posluchači, po domluvě možnost krátké písemné etudy
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. září 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců, minimum deset účastníků

Obsah kurzu: Kurz pojednává o biologických principech, metodách, perspektivách a limitech
moderních „rostlinných“ biotechnologií, s ohledem na jejich využití ve šlechtění, množení a
zdravotní ochraně rostlin. Uvádí tak i nejnovější příklady jejich významu pro lidskou výživu a
ochranu lidského zdraví, i pro udržování i ozdravování přírody a krajiny. Srovnává metody
klasického šlechtění rostlin s postupy „ve zkumavce“, hodnotí jejich přínosy a rizika.
Konfrontuje současné zemědělství konvenční, biotechnologické a „organické“. Zvažuje
ekonomické, ekologické i etické aspekty přípravy rostlinných klonů a geneticky modifikovaných
rostlin, jejich využití v zemědělství, lesnictví, průmyslu. Pojednává o významu těchto technik
pro třetí svět. Specifikuje rozdíly mezi vědou a pavědou v moderní biologii rostlin, reality a
účelové fikce tzv. přirozených či organických technologií. Dokládá podíl české vědy
v celosvětovém rozvoji dané oblasti.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Svět buňky

Garant kurzu:

doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra buněčné biologie
důchodový věk, věk 8–14 let
nepožaduje se
10 x 2 h v rámci 1 semestru (20 h)
1x týdně
středa odpoledne nebo dle rozvrhu
letní semestr, únor-duben 2012
budova Biologické sekce PřF UK v Praze, Viničná 7, Praha 2
300 Kč za semestr
závěrečný pohovor
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do konce roku 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka: Kurz je primárně určen pro důchodce se svými vnoučaty/pravnoučaty! Kurz
je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců (10); doporučujeme po podání přihlášky ověřit
zahájení kurzu
Obsah kurzu: Kurz je vstupem do fascinujícího světa buněk, jejich organel, vzájemných vztahů
v mnohobuněčném organismu. Probíranými tématy budou např. vznik života, vznik buněk,
metody výzkumu buněk, typy buněk, změna normální buňky v buňku nádorovou, energetický
metabolismus, funkce jednotlivých buněčných organel ve vtahu k patologickým stavům.
Součástí kurzu bude praktická část věnovaná mikroskopování typických buněk, příprava
preparátů, fluorescenční mikroskopie.
Jednotlivé přednášky: 1. Vznik života a buněk 2. Buněčné organely 3. Buněčné dělení 4. Jaderná
kostra (cytoskelet) 5. Lidské chyby spojené se špatnou funkcí buněk 6. Rakovina – sobecké
nesmrtelné buňky 7. Metody zkoumání buněk 8. Praktické cvičení z buněčné biologie 9.
Histologie – věda o buňkách v těle 10. In vivo veritas – filmy ze života buněk.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Svět hornin

Garant kurzu:

RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
2 semestry (24 hodin celkem)
2 hod. 1x za 14 dní
středa 16.30 – 18.00 nebo dle rozvrhu
zahájení říjen 2011
Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
pohovor formou všeobecné rozpravy
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Petrologie – věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je
poznat. Kde se berou? Koloběh hornin. Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické
horniny – tvary těles, stavba, složení, systém. Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces.
Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní.
Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny. K čemu jsou horniny
dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Svět rostlin

Garant kurzu:

RNDr. Sylva Zelenková, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra fyziologie rostlin PřF UK
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
2 semestry, 40 hodin
1x týdně
dle rozvrhu
říjen 2011 – květen 2012
zasedací místnost Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná
5, Praha 2
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
závěrečná práce na zvolené téma
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
Olga Kaiglová
221 951 161
veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Základní struktury vyšších rostlin (stavba a funkce rostlinné buňky, typy pletiv,
orgány – kořeny, stonky, listy, květy a plody). Fotosyntéza jako základ života na Zemi. Příjem,
výdej a význam vody pro život rostlin. Čím se rostliny živí a proč je půda nenahraditelná?
Charakteristika růstu a vývoje rostlin. Praktické základy pěstování a množení rostlin. Rostliny a
stres. Přínos šlechtění a GMO, genové banky a zachování biodiverzity. Rostliny a globální
oteplování. Jak souvisejí rostliny se službami ekosystémů a trvale udržitelným rozvojem života
na Zemi?
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Voda v ČR

Garant kurzu:

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, VÚV TGM
maturita
nepožaduje se
2 semestry
2 hodiny 1x za 14 dní, celkem 16 hodin za semestr
bude stanoveno dodatečně podle rozvrhu
zahájení říjen 2011
Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2
administrativní poplatek 500 Kč za kurz
písemná práce
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:

do 15. 9. 2011
Olga Kaiglová
221 951 161

E-mail:

veda@natur.cuni.cz

Obsah kurzu: 1. Voda jako cenný přírodní zdroj, výskyt vody v ČR a druhy vod (atmosférická,
povrchová, půdní a podzemní voda) hydrologický cyklus, hydrologická bilance. 2. Voda v
atmosféře, srážky, měřené klimatické parametry. 3. Povrchová voda (význam vody v krajině,
vodní toky a jejich režim, hydrologie jezer a bažin). 4. Voda pod povrchem terénu (půdní voda,
voda v nesaturované zóně hornin, podzemní voda). 5. Úvod do regionální hydrogeologie ČR. 6.
Jakost a složení vod, ochrana a znečišťování vodních zdrojů, ekologické havárie a nápravná
opatření. 7. Škodlivé účinky vod (povodně, sucho, eroze). 8. Globální klimatická změna a její
dopady na vodní zdroje, adaptační opatření. 9. Návštěva vodárenského muzea. 10. Základy
vodárenství (jímací objekty, ochranná pásma, jakost surové a pitné vody, úprava vody,
vodovodní systémy a jejich součásti, výpočet potřeby vody), balené vody. 11. Druhy odpadních
vod, kanalizace, čistírny odpadních vod, vypouštění odpadních vod. 12. Další užívání vod –
odběry pro užitkové účely, plavba, koupání a rekreace, energie (vodní, geotermální), rybářství a
rybníkářství. 13. Minerální vody a přírodní léčivé zdroje I. – obecná charakteristika. 14.
Minerální vody a přírodní léčivé zdroje II. – regionální přehled. 15. Další aspekty výskytu vody
– voda jako zdroj suroviny, voda jako problém ve stavebnictví, voda v územním plánování, voda
při těžbě nerostných surovin, meliorační opatření na zemědělských pozemcích a jejich dopady.
16. Exkurze dle možností (ekotechnické muzeum, analytické laboratoře apod.)
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v
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Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu:

proděkan pro CŽV

Kurz:

Vodní ekosystémy

Garant kurzu:

RNDr. Martin Černý, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra ekologie PřF UK v Praze
maturita, důchodový věk (není podmínkou)
nepožaduje se
1 semestr (letní)
1x za týden 2 hod.
bude upřesněn dle rozvrhu
únor až květen 2012
Viničná 7, Praha 2
administrativní poplatek 300 Kč za kurz
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43

Způsob podání
přihlášky:

-

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:

do konce roku 2011
Olga Kaiglová
221 951 161

E-mail:

veda@natur.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Přehled jednotlivých typů vodních ekosystémů na pevnině i ve světovém oceánu –
charakteristika, funkční vztahy a faktory ovlivňující oživení. Vlastnosti vody a její vztah k
vodním organismům. Hluboká jezera, mělké trvalé vody (rybníky, slepá ramena, litorály apod.),
malé dočasné a periodické vody, extrémní vodní ekosystémy (např. horké prameny, saliny,
podzemní voda, sníh a led), toky (prameniště, potoky, řeky, údolní nádrže). Mořské ekosystémy:
otevřené moře; hlubinné ekosystémy; skalnaté, písečné a bahnité pobřeží; produktivní pobřežní
ekosystémy – korálové útesy, chaluhové lesy, mořské louky, mangrovy.
Exkurze: 1. stojatá voda, 2. tekoucí voda.
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v

54

Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Kurz:

Finanční matematika

Garant kurzu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
maturita
nepožaduje se
2 semestry
2 hodiny 1x za 14 dní
čtvrtek odpoledne
akademický rok 2011/2012
MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 –
Karlín, bude upřesněno
500 Kč za celý kurz
zápočet na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 3,
Praha 2, 121 16

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
JUDr. Ludmila Nápravníková – referentka studijního oddělení
221 911 259
ludmila.napravnikova@dekanat.mff.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji, které se
uplatňují tam, kde hraje hlavní roli hodnota peněz v reálném čase. Základem je úrokový počet.
Dále budou probírány peněžní toky, důchod jako posloupnost plateb a pojmy počáteční a
koncová hodnota, které umožní porovnávat, vliv inflace. Aplikací pak bude mj. splácení dluhů a
spoření. Mezi dalšími pojmy budou peněžní fondy, cenné papíry, oceňování investic. Důležitým
prostředím, kde se uplatňuje finanční matematika, je pojišťovnictví. Budou probrány základní
pojmy teorie pravděpodobnosti a životního pojištění kapitálového a důchodového.
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Kurz:

Fyzika pro nefyziky

Garant kurzu:

doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústav teoretické fyziky
nepožaduje se
2 semestry
1x týdně 2 hodiny
pondělí odpoledne
akademický rok 2011/2012
UK MFF, Ústav teoretické fyziky, V Holešovičkách 2, Praha 8, bude
upřesněno
500 Kč za celý kurz
zápočet na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 3,
Praha 2, 121 16

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
JUDr. Ludmila Nápravníková – referentka studijního oddělení
221 911 259
ludmila.napravnikova@dekanat.mff.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi
fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky,
klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou
součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compass v UFP AV
ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště
Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec patřící FJFI
ČVUT.
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Kurz:

Jak se dělá počasí

Garant kurzu:

prof. J. Bednář, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra meteorologie a ochrany prostředí
nepožaduje se
2 semestry
2 hodiny 1x za 14 dnů
čtvrtek odpoledne
akademický rok 2011/2012
UK MFF, Katedra meteorologie a ochrany prostředí, V Holešovičkách 2,
Praha 8, bude upřesněno
500 Kč za celý kurz
zápočet na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha
2, 121 16

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
JUDr. Ludmila Nápravníková – referentka studijního oddělení
221 911 259
ludmila.napravnikova@dekanat.mff.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Vznik a složení zemské atmosféry, tepelné poměry půdy a povrchu vodních
nádrží, tlak a hustota vzduchu, teplota spodních vrstev vzduchu, vertikální stabilita vzduchových
hmot, výpar, vlhkost vzduchu, kondenzace a sublimace vodní páry v atmosféře, atmosférické
srážky, proudění v zemské atmosféře, vzduchové hmoty, atmosférické fronty, cyklony a
anticyklony, předpověď počasí.
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Kurz:

Kouzelná zahrada geometrie III

Garant kurzu:

RNDr. Alena Šarounová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra didaktiky matematiky
nepožaduje se
2 semestry
6 lekcí v každém semestru
středa odpoledne
akademický rok 2011/2012
UK MFF, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 –
Karlín, bude upřesněno
500 Kč za celý kurz
zápočet na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 3,
Praha 2, 121 16

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
JUDr. Ludmila Nápravníková – referentka studijního oddělení
221 911 259
ludmila.napravnikova@dekanat.mff.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Geometrie jako jeden ze způsobů vidění světa. Kružnice v historii, symbolice, ve
škole a v umění aneb cesta od dětských stavebnic přes umění do moderního světa.
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Kurz:

Matematika pro každý den

Garant kurzu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra didaktiky matematiky
nepožaduje se
2 semestry
6 lekcí po 2 hodinách v každém semestru
čtvrtek odpoledne
akademický rok 2011/2012
UK MFF, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8, bude
upřesněno
500 Kč za celý kurz
zápočet na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha
2, 121 16

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
JUDr. Ludmila Nápravníková – referentka studijního oddělení
221 911 259
ludmila.napravnikova@dekanat.mff.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: „Umět si to vypočítat a nakreslit“ – matematické funkce a jejich vlastnosti, řešení
rovnic a nerovnic, základy vyšší matematiky, posloupnosti a řady, jejich aplikace,
kombinatorika, finanční matematika, statistická data a jejich vyhodnocení. Základy geometrie,
geometrické útvary graficky i početně. Výpočetní technika v matematice a výuce matematiky.
Historie matematiky.
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Kurz:

Vesmír na Internetu
Novinky ze sluneční soustavy a z hledání extrasolárních
planet

Garant kurzu:

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra didaktiky matematiky
nepožaduje se
2 semestry
2 hodiny jedenkrát týdně v zimním a letním semestru
středa v areálu MFF v Tróji, bude upřesněno
akademický rok 2011/2012
Astronomický ústav UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, bude upřesněno
500 Kč za celý kurz
zápočet na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 3,
Praha 2, 121 16

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
JUDr. Ludmila Nápravníková – referentka studijního oddělení
221 911 259
ludmila.napravnikova@dekanat.mff.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: V zimním semestru bude podán systematický přehled současných poznatků o
jednotlivých tělesech sluneční soustavy: slunce, terestrické planety, velké plynné planety,
trpasličí planety, planetky, meteority, komety, satelity planet i planetek, prstence velkých planet,
meziplanetární prach. Následovat budou charakteristiky dosud objevených exoplanet.
V letním semestru budou probrány procesy pro vznik a vývoj planetárních soustav – akrece,
impakty, vulkanismus, slapy, rezonance v oběžných dobách a v rotaci, role magnetického pole a
procesy v neutrálních a ionizovaných plynech (např. atmosféry planet a satelitů). Pozornost bude
věnovaná scénářům vzniku planetárních soustav a podmínkám vzniku života ve vesmíru.
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Kurz:

Základy práce na počítači

Garant kurzu:

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra didaktiky matematiky
nepožaduje se
2 semestry
2 hodiny 1x za 14 dní
údaj poskytne fakulta
akademický rok 2011/2012
MFF UK, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8 –
Karlín, bude upřesněno
500 Kč za celý kurz
zápočet na základě účasti
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, studijní oddělení, Ke Karlovu 3,
Praha 2, 121 16

Způsob podání
přihlášky:

osobně na studijním oddělení

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

do 15. 9. 2011
JUDr. Ludmila Nápravníková – referentka studijního oddělení
221 911 259
ludmila.napravnikova@dekanat.mff.cuni.cz

Poznámka: Maximální počet posluchačů je z kapacitních důvodů omezen na 12 osob
v jednom kurzu.
Obsah kurzu: Kurz je určen pro úplné začátečníky a mírně pokročilé, kteří zatím neměli mnoho
možností s počítačem pracovat. V zimním semestru se budou probírat základy práce na počítači,
standardní software (textový a tabulkový editor), možnosti komunikace prostřednictvím počítače
(využití sítí, Internet). V letním semestru budou účastníci seznámeni s dalšími typy software
(např. výukové programy, grafické editory apod.) a s možnostmi vytvoření vlastních produktů
(např. webové stránky atd.). Budou souběžně pořádány dva kurzy, jeden pro úplné začátečníky,
druhý pro mírně pokročilé.
http://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm
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Pedagogická fakulta
Garant za fakultu:

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Kurz:

Česká filozofie v evropském kontextu

Garant kurzu:

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK
maturita se nevyžaduje
nepožaduje se
2 semestry
1x za 14 dní
sudý pátek 9.00–10.30
říjen 2011 – květen 2012
učebna č. 207 na PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1
100 Kč
kolokvium
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Ivana Merellová (studijní oddělení) PedF UK, M. D. Rettigové 4,
Praha 1, 116 39

Způsob podání
přihlášky:

přihlášku nelze zadat elektronicky

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

15. 9. 2011
Ivana Merellová
221 900 232
Ivana.Merellova@pedf.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Studenti budou seznámeni s fenoménem pravdy tak, jak nás o tom poučuje
filosofie od starého Řecka do dnešní doby. Budeme velmi podrobně analyzovat koncept pravdy
„aletheia“ v platónském a aristotelském pojetí. Zvláště se soustředíme na přechod pojetí
platónského fenoménu pravdy k aristotelskému, protože zde se poprvé ukazuje to, co pak je
základem celé evropské gnozeologie. Jde o přechod alethei (neskrytosti) k pravdě ve smyslu
shody myšleného se skutečným, s níž se setkáváme v zárodečné podobě u Aristotela. U
Aristotela se zastavíme u problémů logických: (sylogismus, apofantika, sofistické důkazy
pravdy). Další analýza bude uskutečněna u Tomáše Akvinského (addaequatio rei et intellectus),
protože toto pojetí pravdy se stalo základem celého středověku a proniká současně i do pojetí
karteziánského přes významné analýzy R. Descarta. Pravda jako jistota (certitudo), získaná
správným postupem (orthotes) je později jediným zdrojem gnozeologických teorií, používaných
v novověkých vědách do dnešní doby. V této době se uplatňuje logika jako kánon pravdy a
správnosti. Spinozovo pojetí pravdy (pravda je shoda myšleného s myšleným) se v této době
ukazuje jako možnost, která ale nebyla využita v pozdějším vývoji otázek směřujících k podstatě
pravdy.
Kantovské pojetí pravdy jako spojení transcendentálních předpokladů s logickými, Hegelovo
pojetí pravdy jako proces sebevývoje pojmu cestou sebenegace, pozitivistické a
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novopozitivistické pojetí pravdy ve smyslu pravděpodobnosti (pravdivostní matice, verifikace a
falzifikace u K. R. Poppera, úloha bezrozpornosti apod. Důsledky pro život jedince ve
společnosti. Neskrytost v pojetí fenomenologickém (Husserl, Heidegger, Patočka). Nietzschovo
pojetí pravdy (pravda jako druh omylu, bez něhož nemůže člověk žít), postmoderní
gnozeologická situace jako centrum diskuse současného pojetí pravdy (pravda jako koherence,
pragmatické pojetí pravdy, marxistické pojetí pravdy – úloha společensko-historické praxe,
většinová (majoritní) teorie pravdy. Relativismus pravd v postmoderní době a jeho důsledky pro
život jednotlivce. Advokátská jistota založena jen na formě, problémy spojené s rozporem mezi
sensus communis a vědeckým pojetím pravděpodobnosti z hlediska K. R. Poppera.
Literatura:
Platon: Faidón, Faidros, Ústava
Aristoteles: O sofistických důkazech, Topiky, Analytiky, O sylogismu
Tomáš Akvinský: De anima
Descartes: Úvahy o první filosofii
Spinoza: Etika
Kant: Kritika čistého rozumu
Hegel: Logika
Carnap: Der logische Aufbau der Welt
Popper: Problematik der wissenschaftlichen Forschung
Husserl: Krize evrops. věd a transcendentální fenomenologie
Heidegger: Logika
Patočka: Péče o duši I. II. II
Bělohradský: Myslet zeleň světa
Jan Hus: O církvi
J. A. Komenský: Porada o nápravě věcí lidských
Masaryk: Ideály humanitní
Hogenová: K fenoménu poznání
Nietzsche: Der Wille zur Macht
http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=371
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Fakulta sociálních věd
Kurzy U3V připravované na FSV pro akademický rok 2011/2012
Kurzy Univerzity třetího věku (U3V) se na FSV UK realizují jako program celoživotního
vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity
Karlovy.
Kurzy Univerzity třetího věku (dále U3V) jsou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v
Praze (dále FSV UK) uskutečňovány jako program Základy společenských věd pro U3V (dále
ZSV U3V). Program ZSV U3V je uskutečňován v českém jazyce, trvá šest semestrů a má
podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Účastník programu ZSV U3V není studentem
podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále
zákon o vysokých školách). Na účastníka programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a
zkušební předpisy UK a FSV UK.
Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí absolvovat minimálně
jeden kurz semestrálně z nabídky vypisované v rámci tohoto programu. Zájemci si mohou
zapisovat i jednotlivé kurzy dle vlastního výběru, pak ovšem nemohou dosáhnout absolvování
celého programu.
Seznam kurzů:
Český hraný film 60. let
Dějiny přírodního prostředí aneb přírodní prostředí v dějinách
Evropská unie – vývoj a klíčové problémy
Filmový seminář
Kapitoly o náboženském chování
Klíčové problémy americké politiky v historickém kontextu
Kritika médií: právo každého z nás
Média a žurnalistika v současném světě
Polsko ve dvacátém století
Principles of Economics I
Principles of Economics II
Sociální struktura ČR
Úvod do mezinárodních vztahů
Zdravotní politika
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Český hraný film 60. let

Garant kurzu:

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut komunikačních studií a žurnalistiky
1 semestr
1x týdně
pátek odpoledne
únor – květen 2012
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
300 Kč
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem českého filmu v 60. letech a poukázat na
hlavní rysy dobové produkce. Ve výkladu budou poskytnuty informace o výrazných režisérských
osobnostech období 60. let. V přednáškách bude také rozebírán tehdejší ohlas filmů v Československu i
v zahraničí.

http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Dějiny přírodního prostředí aneb přírodní prostředí
v dějinách

Garant kurzu:

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut mezinárodních studií
1 semestr
1x týdně
pátek
říjen – prosinec 2011
UK FSV, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
300 Kč
seminární práce a její obhajoba
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Kurs se soustřeďuje na postižení základních souvislostí mezi přírodou a dějinami,
zejména pak role geografických a klimatických faktorů. Cílem kursu je vysvětlit, jak se
historicky vyvíjel vztah mezi člověkem a jeho prostředím a jaká byla role prostředí jako
determinanty lidských dějin.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Evropská unie – vývoj a klíčové problémy

Garant kurzu:

Mgr. Kateřina Miklošová

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut mezinárodních studií
l semestr
1x týdně
pátek
říjen – prosinec 2011
UK FSV, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
300 Kč
seminární práce a její obhajoba
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Kurs se soustřeďuje na hlavní uzlové body ve vývoji a struktuře Evropské unie a
podává výklad hlavních principů, na nichž je konstruována. Na postavení a chování členských
zemí i celku ukazuje teoretické i praktické podoby jejího fungování.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Filmový seminář

Garant kurzu:

doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut komunikačních studií a žurnalistiky
1 semestr
1x týdně
úterý odpoledne
ZS: říjen – prosinec 2011, LS: únor – květen 2012
300 Kč
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

Kurz probíhá během akademického roku dvakrát.

Obsah kurzu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové
kritiky a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami.
Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového díla.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Kapitoly o náboženském chování

Garant kurzu:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut sociologických studií
l semestr
1x týdně
úterý nebo čtvrtek
říjen – prosinec 2011
Budova FSV UK v Jinonicích
300 Kč
seminární práce tématicky vycházející z přednášek
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Cyklus přednášek bude věnován problematice modelování náboženského chování,
dějinám poznávání jednotlivých konkrétních náboženských systémů a dějinám antropologických
výzkumů náboženského chování. Vycházet budu z publikace, kterou mi vydalo nakladatelství
Grada („Náboženské systémy. Člověk náboženský a jak mu porozumět“).
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Klíčové problémy americké politiky v historickém kontextu

Garant kurzu:

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D., doc. PhDr. Miloš Calda, Francis D.
Raška, Ph.D., Mgr. Petr Anděl, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut mezinárodních studií
l semestr
1x týdně
pátek
říjen – prosinec 2011
UK FSV, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
300 Kč
seminární práce a její obhajoba
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Kurs sleduje hlavní vývojové linie americké politiky a současně definuje i její
hlavní strukturální prvky. Cílem kursu je ukázat specifiku americké politiky z hlediska hlavních
(dis)kontinuit a vysvětlit, proč řada jejích systémových rysů přetrvala od konce 18. století až po
současnost.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html

70

Fakulta sociálních věd
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Kritika médií: právo každého z nás

Garant kurzu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., prof. PhDr. Jan Jirák, PhDr. Martin
Sekera, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Denisa Kasl Kollmannová,
Mgr. Daniel Köppl, externisté

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut komunikačních studií a žurnalistiky
2 semestry
2x měsíčně
úterý odpoledne
říjen 2011 – květen 2012
Centrum volného času Chvaly, Horní Počernice
300 Kč
individuální vypracování a prezentace analýzy vybraného jevu ze současné
mediální produkce
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Cílem kurzu, realizovaného v rámci projektu „mobilní U3V“, je rozvíjet
s účastníky kritický přístup k médiím, zvláště k reklamním, zpravodajským a zábavním obsahům
v tisku, televizi a rozhlasu a také v médiích v prostředí internetu. Kurz je veden přednáškovou a
seminární formou.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Média a žurnalistika v současném světě

Garant kurzu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., prof. PhDr. Jan Jirák, PhDr. Martin
Sekera, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Mgr. Daniel Köppl, externisté

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut komunikačních studií a žurnalistiky
2 semestry
2x měsíčně
čtvrtek odpoledne
říjen 2011 – květen 2012
Centrum volného času a DD Rudná u Prahy
300 Kč
individuální vypracování a prezentace analýzy vybraného jevu ze současné
mediální produkce
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Cílem kurzu, realizovaného v rámci projektu „mobilní U3V“, je seznámit
účastníky s rolí médií v současném světě a v každodenním životě. Kurz se soustředí (a) na
proměny současné žurnalistiky a její vztah k politickému dění, (b) na metody působení reklamy a
marketingu, (c) na jazykovou úroveň českých médií a (d) na historické proměny českých a
světových médií. Kurz je veden přednáškovou a seminární formou.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Polsko ve dvacátém století

Garant kurzu:

PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut politologických studií
1 semestr
1x za dva týdny
říjen – prosinec 2011
Budova FSV UK v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5
300 Kč
pohovor o vybrané knize ze seznamu doporučené literatury
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Politické, sociální, kulturní i náboženské dějiny země, kterou britský historik
Norman Davies označil jak za „srdce Evropy“, tak za „Boží hřiště“.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Principles of Economics I

Garant kurzu:

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut ekonomických studií
znalost anglického jazyka
1 semestr
1x týdně
středa
říjen – prosinec 2011
IES FSV UK, Opletalova 26, Praha 1
300 Kč
známka na základě sady domácích cvičení
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Principles of Economics I is a standard introductory course to microeconomics. In
the course, after some preliminaries (problem of choice, scarcity, the Production Possibility
Frontier etc.), the Supply and Demand model is introduced, the rational behavior of consumers
and producers is explained, government policies are discussed and competitive markets are
analyzed. Explanation of monopolies and imperfect competition closes the basic microeconomic
topics. In this course, the Web-based assignment software package Aplia is used instead of any
form of exams for final grading. Problem sets and readings from Aplia are regularly assigned;
Aplia grades them itself and records the grades. The supplier of Aplia requires students to pay $
35,- for access to Aplia.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Principles of Economics II

Garant kurzu:

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut ekonomických studií
znalost anglického jazyka
1 semestr
1x týdně
středa
únor – květen 2012
IES FSV UK, Opletalova 26, Praha 1
300 Kč
známka na základě sady domácích cvičení
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Principles of Economics II is a standard introductory course to macroeconomics.
In the course, after explaining the measurement of basic macroeconomic variables, basic
macroeconomic theories for both the closed and open economies and basic concepts of monetary
and financial systems are analyzed. Unemployment, inflation and macroeconomic policies are
discussed as well. This course uses the Web-based assignment software package Aplia instead of
any form of exams for final grading. Problem sets and readings from Aplia are regularly
assigned; Aplia grades them and records the grades. Students pay to the Aplia supplier $19 or
$30 for this course.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Sociální struktura ČR

Garant kurzu:

doc. PhDr. Milan Tuček, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut sociologických studií
1 semestr
1x týdně
pondělí nebo středa
říjen – prosinec 2011
Budova FSV UK v Jinonicích
300 Kč
seminární práce tématicky vycházející z přednášek
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Kurz seznamuje posluchače se základními koncepty a fakty studia sociální
struktury ČR. Demografická struktura a její vývoj. Vzdělanostní struktura a její vývoj.
Socioekonomické postavení. Příjmová struktura, determinanty příjmových nerovností.
Subjektivní status, vnímání sociálních nerovností. Mezigenerační a vnitrogenerační mobilita.
Regionální diference sociální struktury. Fungování společnosti: soudržnost, solidarita, důvěra,
legitimita společenského systému v datech z empirických šetření.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Úvod do mezinárodních vztahů

Garant kurzu:

PhDr. Jan Karlas, M. A., Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut politologických studií
1 semestr
1x týdně
bude upřesněno
říjen – prosinec 2011
Budova FSV UK v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5
300 Kč
zkouška formou testu
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s předmětem studia oboru mezinárodní
vztahy, s jeho strukturou, s hlavními tématy a základními teoretickými přístupy k řešení
problémů, jimiž se zabývá.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Kurz:

Zdravotní politika

Garant kurzu:

MUDr. Petr Háva, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Institut sociologických studií
1 semestr
1x týdně
čtvrtek dopoledne
říjen – prosinec 2011
Budova FSV UK v Jinonicích
300 Kč
seminární práce na zadané tématické okruhy
osvědčení o absolvování kurzu
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Bc. M. Navrátilová, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 116 00

Způsob podání
přihlášky:

poštou: přihlášku je možné stáhnout a vytisknout na
http://utv.fsv.cuni.cz/UTV-7-version1-Prihlaska_CZV.doc

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

30. 6. 2011
Bc. Marcela Navrátilová
222 112 237
navratil@fsv.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Seznámení se základními teoretickými koncepty: veřejná politika, zdraví a nemoc,
determinanty zdraví, zdravotní politika jako politický proces, zdravotní politika z pohledu vztahů
mezi aktéry, vývojem institucí a výsledky.
http://www.fsv.cuni.cz/ (→ Uchazeči → Podrobné informace/Univerzita třetího věku)
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
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Fakulta tělesné výchovy a sportu
Garant za
fakultu:

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Kurz:

Teorie a praxe v tělovýchově seniorů

Garant kurzu:

PaedDr. Květa Prajerová, CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:

Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství
maturita, důchodový věk
nepožaduje se
4 semestry (celkem 180 hodin, včetně kurzů)
6x 4 hodiny 1x za 14 dní (1x 5 dní úvodní kurz před zahájením studia a 1x 5
dní lyžařský kurz před ukončením studia)
středa 14.00 – 17.00 hod.
říjen 2011 – květen 2013
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, J. Martího 31, Praha 6, 162 52
500,-Kč za semestr (Jednorázově: Úvodní turistický 5 denní kurz v
Krkonoších za poplatek 1 500,-Kč, v ceně je zahrnuto ubytování, strava,
doprava, program a lékařské zajištění)
písemná práce na zadané téma
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

UK FTVS – Univerzita 3. věku – PaedDr. Květa Prajerová,CSc., J. Martího
31 – 162 52 Praha 6

Způsob podání
přihlášky:

zájemci přijdou k zápisu a na krátkou informační schůzku o studiu dne 4. 5.
2011 ve 14.00 hod. do posluchárny č. 6 na FTVS UK J. Martího 31, Praha 6

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

4. 5. 2011 ve 14.00 hod.
Květa Prajerová
220 172 081
prajerova@ftvs.cuni.cz

Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:

Poznámka: Od 4. 5. 2011 od 15.00 hod. na doplnění volných míst je možnost přihlášení se
elektronicky na adrese: prajerova@ftvs.cuni.cz.
Počet zájemců je omezen vzhledem k praktickým částem výuky.
Obsah kurzu: Výuka je zahájena úvodním kurzem s názvem Turistika jako cesta za poznáním,
který bude probíhat od 19. do 23. září 2011 v Krkonoších v Peci pod Sněžkou na horské chalupě
UK FTVS. Následně v prvním semestru studia posluchači absolvují přednášky zaměřené na téma
úvod do anatomie, fyziologie člověka, fyziologie tělesných cvičení, sport a vyšší věk,
tělovýchovné lékařství a výživa v seniorském věku. Ve druhém semestru jsou již rozděleni na
praktickou výuku do skupin, kdy zdravotní tělesná výchova, která je soustředěna na cvičení pro
správně držení těla, cvičení dechová a relaxační, doplněna o ukázky cvičení s overbally,
therabendy, gymbally a je střídána po dvou vyučovacích hodinách s dvouhodinovou výukou
základů práce s počítači. Posluchači v počítačové učebně se seznámí se základy operačního
systému Windows, práce v programu MS WORD, získají základní informace o síti Internet,
práce s prohlížečem apod., a to tak, aby si následně sami mohli doplňovat teoretické přednášky k
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jednotlivým tématům na internetu a na konci čtyřsemestrálního studia byli všichni schopni
zpracovat na počítači svoji závěrečnou práci. Ve třetím semestru je zařazena výuka
Regeneračních procedur, která obsahuje zejména výuku masáží. Studenti se učí na
rehabilitačních stolech masírovat navzájem dolní a horní končetiny, záda, krční páteř. Závěrečný
blok výuky je věnován automasáži. Výuka je doplněna o zdravotní plavání a cvičení ve vodě v
Tyršově domě – Sokol Malá Strana. Ve čtvrtém semestru je zařazen volitelný 5 denní zimní
turisticko-lyžařský kurz v Krkonoších. V rámci semestrální výuky si testují vlastní motorické
schopnosti a somatotyp, dále se seznamují s Feldenkreisovou metodou, prvky jógy, apod.
Závěrečná hodina je na téma: Lidové tance Čech a Moravy za klavírního doprovodu.
Univerzita 3. věku | UK FTVS
http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/czv2/univerzita-3-veku.htm
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Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Cesty k filosofii I, II

Garant kurzu:

Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Filosofický modul
žádné
nepožaduje se
2 semestry (36 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
ZS a LS 2011/2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 Kč za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Interpretování filosofických textů (Descartes, Hobbes, Anselm, Platón a další).
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Člověk a náboženství I, II

Garant kurzu:

Mgr. Ondřej Skripnik

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:

Společenskovědní modul
žádné
nepožaduje se
2 semestry (36 hodin výuky)

Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

výuka 1x týdně
bude upřesněno
ZS a LS 2011/2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Historický a antropologický výklad povahy náboženství a náboženských kořenů
evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem
ke způsobu života v různých epochách. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a
křesťanskou, na bibli, postavu Ježíše z Nazaretu a dějiny křesťanství.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Člověk jako osoba

Garant kurzu:

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Filosofický modul
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
LS 2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Jedná se o přednášky z filosofické antropologie, jejichž cílem je zprostředkovat
základní znalosti o povaze a možnostech lidské osoby. V několika úvodních přednáškách bude
shrnuto to nejdůležitější, co o člověku a jeho vývoji říkají různé dílčí vědy, počínaje fyzickou
antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a
kulturní antropologii. V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad
naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým. Závěrečné
přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Dějiny každodennosti I, II

Garant kurzu:

PhDr. Roman Zaoral

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Historický modul
žádné
nepožaduje se
2 semestry (36 hodin výuky)
1x týdně
bude upřesněno
ZS a LS 2011/2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: V současné historiografii frekventovaná tématika dějin všedního dne je
prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do
jednotlivých sociálních prostředí středověké Evropy 10. – 15. století. Dokládáno rozborem
písemných a ikonografických pramenů. V letním semestru bude zaměřen na každodenní život
v šlechtickém a městském prostředí, cesty a cestování ve středověku a na změny mentality
středověkého člověka na prahu novověku.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Etika a život

Garant kurzu:

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Fakulta humanitních studií UK
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
ZS 2011
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Kurz je úvodem do praktické filosofie a chce ukázat možnosti filosofického, tj.
univerzálně platného zakotveni mravních norem a etických požadavků. V první časti, půjde o
upřesnění pojmů (svoboda, mrav, morálka, etika, život a živé atd.). Druhá část obsahuje stručný
přehled hlavních myšlenek západní praktické filosofie, ne ovšem v historickém, nýbrž
systematickém uspořádání. Ve třetí části rozebereme rozdíly mezi etikou soukromě jednající
osoby a etickými nároky na jednání ve společenských rolích. Konečně v jisté návaznosti na
H. Jonase navrhneme nový princip praktické filosofie, totiž odpovědnost za dědictví lidského
života, kultury a institucí.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Kořeny evropské tradice I, II

Garant kurzu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Filosofický modul
žádné
nepožaduje se
2 semestry (36 hodin výuky)
1x za týden
bude upřesněno
ZS a LS 2011/2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi
archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a
společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde
vykládán jako symbolická forma, pro niž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká
jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod
nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí
s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky,
reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje
výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou
nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z „Krize evropských věd“. Důležitým pojmem je
výměr diskurzu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou,
filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky – mýtem, životem, moderní
vědotechnikou. Žánr filosofického diskurzu je vyložen na příkladu sokratického dialogu,
s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html

86

Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Kořeny evropské tradice III, IV

Garant kurzu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Filosofický modul
žádné
nepožaduje se
2 semestry (36 hodin výuky)
1x týdně
bude upřesněno
ZS a LS 2011/2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Kurz navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice a představuje reflexi
motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak
u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie,
Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Moc, peníze a právo

Garant kurzu:

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Filosofický modul
žádné
nepožaduje se
2 semestry (36 hodin výuky)
1x týdně
bude upřesněno
ZS a LS 2011/2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Přehledný kulturně-antropologický výklad tří důležitých oblastí společenské
kontroly a jejich souvislostí. Vývoj mocenských (politických), ekonomických (majetek, směna,
peníze) a právních struktur a institucí. Moderní společnost jako komunikace. Hlavní linie
společenského vývoje: od kmene k individuu, od daru ke směně a trhu, od síly a autority přes
privilegia ke smlouvě.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html

88

Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Úvod do antropologie

Garant kurzu:

Mgr. Hedvika Novotná

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Společenskovědní modul
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
LS 2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Kurz seznámí studenty se základy sociokulturní antropologie jako vědecké
disciplíny odlišující se od ostatních společenskovědních disciplín a na základě rozboru tradičních
antropologických témat (příbuzenství, náboženství, subsistenční strategie, politická organizace,
kulturní změna ad.) představí kulturní diverzitu lidstva. Za cíl si klade zprostředkovat studentům
antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury. Přednášky tematicky
kopírují knihu Roberta F. Murphyho: Úvod do kulturní a sociální antropologie.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Úvod do ekonomie

Garant kurzu:

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Společenskovědní modul
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
ZS 2011
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy makro a mikroekonomie,
poukázat na souvislosti ekonomie s dalšími obory jako jsou antropologie, dějiny, právo, morálka,
občanský sektor. Dalším cílem je také položit společný vědomostní základ pro studenty prvních
ročníků podobným způsobem jako v dalších povinných úvodních kurzech společenskovědního
modulu (Úvod do sociologie, Úvod do psychologie).
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Úvod do etnologie I, II

Garant kurzu:

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Pracoviště
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Společenskovědní modul
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
ZS, LS 2011/2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Cílem kurzu je analýza předmětu etnologie, jejího vztahu k etnografii,
antropologii, historii, místa etnologie ve společenských vědách, metod a technik etnologického
výzkumu (terénního a archivně-historického), jejich kombinace. Dále kurz usiluje o výklad
základních etnologických pojmů na konkrétním materiálu – jde o vstup do aktuálních úkolů
etnologického výzkumu.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Úvod do historie

Garant kurzu:

Mgr. Milena Seligová, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Historický modul
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
LS 2012
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.

30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními dějezpytnými otázkami
k jednotlivým problémům a obdobím českých dějin a s hlavní odbornou literaturou k nim.
Přednášky sledují tyto tématické okruhy: starověké mocenské systémy, stavovské rozdělení
společnosti ve středověku, města ve středověku, přerod myšlení v renesanci, reformace, evropská
religiozita na prahu moderní doby, osvícenství a evropské revoluce, revoluční rok 1948, vývoj
koncepce dějin v 19. a 20. stol.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za
fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Úvod do psychologie

Garant kurzu:

Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Společenskovědní modul
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
ZS 2011
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz.
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Kurz Úvod do psychologie je uvedením do psychologie jako vědecké disciplíny.
Vychází z předepsané literatury a ve formě přednášek nabízí také uvedení do diskurzu
psychologie a základních metod výzkumu v psychologii. Přednášky se věnují těmto tematickým
okruhům: úvod do psychologické metodologie, vnímání – základní pojmy, psychologický pohled
na stres, sociální opora a její poskytování, vývoj v pojetí pojmu inteligence, psychologické
směry 20. stol, a další.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu:

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Kurz:

Úvod do sociologie

Garant kurzu:

doc. PhDr. Jiří Šubrt CSc.

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

pracoviště Historické sociologie
žádné
nepožaduje se
1 semestr (18 hodin výuky)
výuka 1x týdně
bude upřesněno
ZS 2011
Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5
150 za kurz
možnost písemného testu v případě zájmu účastníka
osvědčení UK
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

FHS UK, Univerzita třetího věku, U Kříže 8, Praha 5, 158 00

Způsob podání
přihlášky:
.
Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Přihlášku lze podat osobně ve vypsaných úředních hodinách v průběhu září
2011 (přesné termíny budou upřesněny), poštou nebo emailem na adrese
U3V@fhs.cuni.cz
30. 9. 2011
Eva Benetková
721 844 061
U3V@fhs.cuni.cz

Poznámka: Kurz probíhá současně se studenty FHS UK. Upřesněné informace včetně
časového rozvrhu budou zveřejněny v průběhu měsíce září 2011 na webových stránkách FHS
UK.
Obsah kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty s tématy, jimiž se sociologie zabývá, představit
základní sociologické koncepty, teorie a sociologickou terminologii a v neposlední řadě také
otázky, které si sociologie klade. K tomu jsou určeny jednotlivé tématické přednášky, které
připravuje tým sociologů společenskovědního modulu. Tyto přednášky zahrnují témata jako
např. praktická a poznávací úloha sociologie, sociologický pohled na společnost a její instituce,
kultura, socializace a interakce, pohlaví a gender, atd.
http://fhs.cuni.cz/FHS-77.html
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Ústřední knihovna UK – EDIS
Garant za fakultu,
součást UK:

PhDr. Marcela Vašíčková

Kurz:

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

Garant kurzu:

PhDr. Marcela Vašíčková

Pracoviště:
Požadavky:
Praxe:
Délka:
Frekvence:
Výukový den:
Termín:
Místo konání:
Poplatek:
Zakončení:
Certifikace:
Kvalifikace:

Ústřední knihovna UK – EDIS
základní znalost práce s PC
2 semestry; 24 týdnů
3 hod/ týden
středa, 13,00 – 15,30
zimní a letní semestr ak. r. 2011/2012, 5. 10. 2011 – 9. 5. 2012
Ústřední knihovna UK – EDIS, Senovážné nám. 26, Praha 1
bez poplatku
závěrečná práce na zadané téma
osvědčení UK v Praze
žádná

Adresa zaslání
přihlášky:

Ústřední knihovna UK-EDIS, Senovážné nám. 26, 110 00 Praha 1

Způsob podání
přihlášky:

mailem, telefonem, poštou

Termín podání
přihlášky:
Kontakt:
Telefon:
E-mail:

1. 6. 2011 – 9. 9. 2011
PhDr. Marcela Vašíčková
224 227 797
marcela.vasickova@eis.cuni.cz

Poznámka:

-

Obsah kurzu: Kurz respektuje zásady informační vědy, vytváří a rozvíjí informační gramotnost.
Cílem je rovněž vytváření a stimulování zájmu cílového uživatele o komunikační strategii, o
informace a materiály EU.
Ve druhém semestru projekt nabízí aktivizační programy na zážitkovou formu práce
s informacemi a na efektivní využití mozku. Aktivizační programy podněcují vizualizační
schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, fantazii, tvořivost, mají preventivní i
rehabilitační účinky.
Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující
praktické cvičení.
Praktikování ve cvičeních reaguje, v rámci tématu kurzu, i na přání auditoria.
http://www.edis.cuni.cz/
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Informačně-poradenské centrum Univerzity Karlovy (IPC UK)
Kontaktní údaje IPC:
Adresa:
Tel:
E-mail:
Web:

Celetná 13, Praha 1, 116 36
224 491 850
ipc@ruk.cuni.cz
http://www.ipc.cuni.cz

Provozní
doba:
Po – Čt:
Pá:

9.00–18.00
9.00–16.00

UK – POINT prodejna propagačních a upomínkových předmětů:
Adresa
:
Tel.:

Celetná 14, Praha 1, 116 36
224 491 842

Webová stránka U3V na UK:

http://www.cuni.cz/UK-51.html
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Informace o programech celoživotního vzdělávání
Katalog kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2011/2012
Zpracovala: Mgr. Silvie Nedvědová
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum UK
Praha 2011

