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JEDNOLETÉ ODBORNÉ PROGRAMY

FILOSOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ
Cyklus Dějiny výtvarného umění
Dějiny výtvarného umění v kostce
(garant: Mgr. Robert Šrek)
Cena 700,- za semestr
Ve dvousemestrálním programu se posluchači seznámí s důležitými etapami dějin evropského výtvarného
umění, s přihlédnutím rovněž k situaci v českých zemích. Na pozadí historických a kulturních souvislostí budou
představeny hlavní tendence proměn výtvarného umění, význačné osobnosti a stěžejní díla. Posluchači tak
získají základní orientaci v problematice umělecké tvorby od pozdní antiky až po první polovinu 20. století.
Na tento program volně navazují další programy cyklu Katedry dějin umění.
Kapitoly z dějin výtvarného umění I = NAPLNĚNO
(garant: Mgr. Robert Šrek)
Cena 700,- za semestr
V tomto programu se zcela novým obsahem se posluchači seznámí s vybranými tématy z dějin umění.
Specializované přednášky pestrého zaměření poskytnou popularizační formou vhled do různých období a druhů
umělecké činnosti minulosti. Program probíhá formou klasických přednášek nebo komentovaných prohlídek
aktuálních výstav. Většina přednášejících působí na Katedře dějin umění Filozofické fakulty UP. Někteří
přednášející pracují v paměťových institucích v Olomouci (zejm. VMO, MUO, NPÚ).
Absolvování Dějin výtvarného umění v kostce předem je výhodou, nikoli podmínkou.
V příštích dvou letech budou na tento kurzu volně navazovat obdobně koncipované dvousemestrální programy.
Dějiny výtvarného umění olomouckého regionu = NAPLNĚNO
(garant: Mgr. Robert Šrek)
Cena 800,- za semestr
Nový dvousemestrální program probíhá formou komentovaných prohlídek památek výtvarného umění
v Olomouci a okolí. Přednášky se v případě příznivého počasí budou konat „in situ“, tedy přímo v terénu.
E: u3v@upol.cz | T: 585 633 408 | www.u3v.upol.cz

Posluchači získají přehled o památkách Olomouce a blízkého regionu z oblasti architektury, sochařství
a malířství, o jejich historii, ochraně a aktuálních tématech. Přednášející pochází přednostně z řad
vysokoškolských pedagogů Katedry dějin umění FF UP, dále budou přednášet historikové umění
z olomouckých paměťových institucí.
Absolvování některých programů cyklu Dějiny výtvarného umění předem není podmínkou.

Lidová kultura na Hané = ZRUŠENO
(garant: Mgr. Josef Urban)
Cena 800,- za semestr
Odborný program se bude věnovat jednotlivým dílčím složkám hmotné (materiální) lidové kultury národopisného
regionu Hané a jeho blízkého okolí. Posluchači se na přednáškách seznámí mj. s problematikou územního rozsahu
hanáckého regionu, s nástinem vývoje národopisného zájmu o Hanou, s tradičním zaměstnáním a obživou, s lidovým
stavitelstvím a vesnickým sídlem, s lidovým krojem a odíváním nebo s lidovou stravou. Součástí budou i návštěvy
vybraných národopisných akcí a památek, muzeí s národopisnými výstavami či expozicemi a v neposlední řadě také
prohlídka vybraných muzeí v přírodě (skanzenů).
Na tento program volně naváže v následujícím akademickém roce program, který se bude věnovat nehmotné
(nemateriální) lidové kultuře na Hané. Posluchač se v něm seznámí s lidovými obřady, obyčeji a zvyky, výtvarnou
kulturou, ale také se slovesným, hudebním a tanečním folklorem.
Historie (ukázky z vlastních výzkumných témat členů katedry historie FF UP) = ZRUŠENO
(garant: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.)
Cena 700,- za semestr
Program obsahuje pestrá témata z různých oblastí lidských dějin, v širokém časovém i geografickém rozsahu.
Tematika je specializovanější a hlubší, výrazně nad rámec témat dějepisných učebnic (např. antické umění, starověký
Egypt, výsledky práce českých egyptologů, proměny postavení žen ve společnosti, Československo a jeho sousedé,
Československá armáda v době první Československé republiky, železnice jako fenomén 19. století, Češi v Texasu
a další).
Kapitoly z dějin středověku v českých zemích v regionálním kontextu
(garant: PaedDr. Hrachovcová)
Cena 850,- za semestr
Odborný program zahrnuje přehled českých dějin od osídlení naší země slovanskými kmeny do konce 15. století
a jeho odraz v regionální historii. Zaměřuje se na politické, hospodářské i kulturní dějiny. Součástí programu jsou
návštěvy výstav, exkurze do historických objektů i vycházky po památkách Olomouce.
Na tento program volně naváže cyklus přednášek v následujícím akademickém roce, který se bude věnovat období
raného novověku v českých zemích.
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Společnost a umění - 20. století = NAPLNĚNO
(garant: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.)
Cena 700,- za semestr
Jednoletý odborný program nabízí kapitoly z českých dějin umění v provázanosti s evropskými (euro-americkými)
dějinami hospodářských, mocensko-politických a ideologických proměn. Program sleduje – v dlouhém čase
a z pohledu historika obecných dějin - reflexi těchto proměn výtvarným uměním. To vše s důrazem na středoevropský
prostor a české země (Československo, Česká republika) včetně exilu. S osobnostmi české a česko-německé výtvarné
scény se pomyslně pohybujeme Vídní, navštívíme Mnichov, Drážďany, Berlín a nejvíce času strávíme s českými
umělci v Paříži. Neopomeneme ani americkou zkušenost. Součástí kursu jsou exkurze do vybraných galerií, muzeí,
sbírek či ateliérů a informace o současném českém aukčním trhu (umění a investice).
Poznávání asijské kultury = ZRUŠENO
(garant: Mgr. Olga Luňáčková)
Cena 700,- za semestr
Odborný program provede posluchače vybranými základními kameny kultury asijských zemí a také některými
zajímavostmi. Program se věnuje nejen kultuře Vietnamu, Indonésie, Číny, Japonska nebo Koreje, ale také vybraným
aspektům kultury střední Asie.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
My - lidé a příroda = ZRUŠENO
(garant: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.)
Cena 700,- za semestr
V běhu zoologické části programu My lidé a příroda budou prezentovány vybrané kapitoly z biologie významných
skupin živočichů včetně člověka. Velmi významnou skupinou je hmyz, který je zásadní pro funkci celého ekosystému
na Zemi. Zvláštní přednáška bude věnována včelám, které jsou významnými opylovači. Taje jejich chovu a chování
jsou předmětem lidského poznání již po tisíce let.
Přednášky posluchače zavedou do tropických lesů a vod, kde budou prezentovány významné prvky fauny jako složky
místních ekosystémů. Vykonáme výpravu za plazy, kde se budete moci seznámit i s živými tvory, kteří jsou chováni
v teráriích na PřF.
Přednášky se rovněž dotknou člověka, který je nejvýše postaveným článkem v evoluci. Poznáme krásy jeho těla
a poznáme jeho evoluci pomocí analýzy DNA.
Udržení stálé tělesné teploty je jednou z hlavních výhod výše postavených živočichů. Tato vlastnost určuje rychlost
metabolismu a ovlivňuje všechny ostatní životní pochody. Na přednášce se dozvíte o termoregulaci a vyzkoušíte si
měření teploty termokamerou.
V rámci evoluce života na Zemi se dozvíte o jednotlivých epochách velkých vymírání, která následně dala prostor ke
vzniku nových forem života.
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V rámci přednášek budete zasvěceni do problematiky vědního oboru radiobiologie, která studuje účinky
radioaktivního záření na buňky a celé organizmy.
Celý cyklus přednášek z oblasti zoologických disciplín bude ukončen zoologickou exkurzí s odborným výkladem.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Člověk ve zdraví a nemoci
(garant: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.)
Cena 750,- za semestr
Cílem přednášek pořádaných Lékařskou fakultou Univerzity Palackého je zvýšit vědomosti seniorů
v oblasti fyziologických a vybraných patologických dějích v lidském těle. Společně s předními odborníky z oboru
medicíny se zaměříme se na problematiku nejen nemocí a stáří, ale i na problematiku významu celého lidského života.
Vybraná témata budou konkrétní a budou reflektovat současné zdravotnictví.

CYRILO-METODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Evropská kultura a křesťanství
(garant: Mgr. Vít Hlinka, Th.D.)
Cena 700,- za semestr.
Odborný program reflektuje proměny křesťanství v průběhu dob. Proměny církve jsou sledovány například vývojem
kalendáře, vlivem liturgie na lidovou kulturu, vývojem sakrální architektury nebo vývojem pohřebnictví.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Praktické využití léčivých rostlin pro zdraví a krásu = NAPLNĚNO
(garant: Doc. RNDR. Jitka Málková, CSc.)
Cena 700,- za semestr
V zimním semestru se účastníci seznámí s dalšími léčivými rostlinami. Tentokrát z travních ekosystémů, zahrad, parků
a domácností, dále s jedovatými, invazivními a expanzivními rostlinami naší přírody (časté alergeny). U každého
druhu zjistí jejich morfologii, běžné stanoviště a především vliv na zdraví člověka (vnější i vnitřní účinky), popřípadě
vliv na přírodu. Přednášky budou doplněny bohatou fotodokumentací.
V letním semestru budou přednášky zaměřeny prakticky na prevenci a léčbu běžných chorob – recepty na běžné
choroby podle orgánových soustav, co patří do domácí homeopatické lékárny (zejména využití rostlin), jak se léčit
vhodnou stravou a bylinkami (příčiny chorob, čemu se vyvarovat, vhodná strava a byliny).
V každém semestru plánujeme jednodenní exkurzi.
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Kurz digitální fotografie aneb jak se ze mne stal fotograf
(garant: Ing. Jiří Janošík)
Cena 700,- za semestr
Máte rádi focení, ale prozatím Vašim fotografiím stále něco chybí? Rádi byste své fotografie ukázali svým nejbližším
a přátelům, ale sami se v jejich záplavě ztrácíte? Přidejte se k nám a ponořte se do úžasného světa moderní digitální
fotografie. V průběhu kurzu se dozvíte mnoho užitečných informací o základech expozice snímku, naučíte se ovládat
vlastní fotoaparát a poznáte jeho přednosti, které pak dokážete vtisknout do výsledné fotografie. Dozvíte se rovněž
základy správné kompozice, osvojíte si základní informace o focení portrétů, krajiny, architektury a všechny tyto
znalosti se naučíte uplatňovat i v praxi.
Tento odborný program je určen pro začátečníky a mírně pokročilé a je zaměřen teoreticky i prakticky. V průběhu
zimního semestru účastníci porozumí problematice správné expozice snímku a naučí se ovládat vlastní digitální
fotoaparát. V průběhu letního semestru pak nabyté znalosti doplní o informace o správné kompozici snímku a vše
nakonec uplatní při praktických cvičeních, např. při fotografické procházce malebnou Olomoucí.
Světové dějiny 20. století
(garant: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.)
Cena 700,- za semestr
Program bude zaměřen na výklad a analýzu vybraných kapitol světových dějin 20. století od vzniku 1. světové války
do současnosti. Cílem je seznámení účastníků s historickým vývojem v období 20. století, významnými historickými
dokumenty a postavami evropské historie, evropské integrace po 2. světové válce a současnými konflikty a problémy
vyplývající z historického vývoje Evropy a světa.

REKTORÁT
Co se skrývá mezi tóny aneb "hrát si a učit se"
(garant: Dalimil Ševčík)
Cena: 800,- Kč za semestr
Přednáškový cyklus se zaměří na známá i méně známá díla významných skladatelů novověké evropské hudební
tradice, např. na kompozice Bachovy, Mozartovy, Beethovenovy, Smetanovy či Janáčkovy. Nedílnou součástí
přednášek budou živě reprodukované klavírní ukázky a hlubší rozbory konkrétních děl. Naše zkoumání pak vyústí
v šířeji pojaté tázání po tom, co nám vlastně hudba může sdělovat a jak jí lze rozumět.
Tento program bude probíhat v nádherném prostředí Kaple Božího těla v Konviktu, Univerzitní 3,5
s koncertním klavírem.

Změna nabídky vyhrazena
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