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Univerzita třetího věku TUL – podmínky studia
Univerzita třetího věku nabízí zájemcům tři formy studia:
1. Volitelné kurzy
2. Ucelené studijní obory
3. Přednášky a aktivity Klubu studujících a absolventů U3V
Přijetí
Podmínky pro přijetí na Univerzitu třetího věku jsou:
 věk nad 50 let
 ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 vyplněná přihláška na webových stránkách www.cdv.tul.cz do 31. 8.
2021 (před vyplňováním si předem připravte naskenované doklady,
které je potřeba vložit do přihlášky: důchodový výměr, maturitní
vysvědčení nebo diplom, průkaz ZTP nebo vyměření invalidního
důchodu)
 účast na zápise (září 2021)
 školné uhrazené před zahájením výuky (do 5. 10. 2021)
CDV TUL nezaručuje, že zájemce bude moci studovat ve všech vybraných
kurzech z důvodu omezené kapacity některých kurzů. Přihlášení do jednotlivých
kurzů je registrováno v časové posloupnosti přijetí přihlášek.
Zápis
 Zápis do zimního semestru probíhá obvykle v září, zápis do letního semestru
v únoru.
 O termínu zápisu je zájemce vždy alespoň týden předem informován.
 Účast na zápisu je povinná a je jednou z podmínek studia na U3V.
Ve výjimečných případech je možné na sekretariátu U3V dohodnout
náhradní termín.
 Na zápise budou studujícímu zapsány zvolené předměty do výkazu o studiu.
Výkaz o studiu s sebou nosí studující na závěrečnou hodinu v semestru
pro zapsání zápočtu nebo zkoušky a na každý zápis.
Poplatky za studium
 Studující v důchodovém věku, kteří nedosáhli 65 let věku, zašlou spolu
s přihláškou kopii rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Studující se
ZTP zašlou kopii průkazu ZTP, pobíratelé plného invalidního důchodu kopii
výměru invalidního důchodu.
 Zaměstnanci TUL (i bývalí zaměstnanci), jejichž pracovní poměr na univerzitě
trval déle než 3 kalendářní roky, mají nárok na slevu (viz tabulka poplatků).
 Studující je povinen uhradit poplatek za studium nejpozději do zahájení
výuky v daném semestru a uchovat si doklad o uhrazení poplatku
pro případnou pozdější kontrolu. V mimořádných případech je možné
požádat o posunutí termínu splatnosti. V případě, že poplatek nebude
uhrazen včas, jedná se o porušení podmínek studia s jeho důsledky ve formě
ukončení studia.
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Výše poplatků je stanovena v následující tabulce:

Tabulka poplatků za studium na U3V TUL v akademickém roce 2021/2022
důchodce a
osoba starší
65 let
1 předmět
jazykové kurzy
počítačové
kurzy
Chytré
telefony,
tablety
výtvarné kurzy
Genealogie
v praxi
Cvičení pro
absolventy
Genealogie

částka
za
semestr
1.000,1.800,1.300,1.000,1.200,1.900,1.300,-

nedůchodce
1 předmět
jazykové
kurzy
počítačové
kurzy

částka
za
semestr

zaměstnanci TUL,

1.900,-

1 předmět
jazykové
kurzy
počítačové
kurzy

2.700,2.200,-

Chytré
telefony,
tablety
výtvarné kurzy
Genealogie
v praxi
Cvičení pro
absolventy
Genealogie

1.900,2.100,3.200,2.200,-

ZTP, ZTP/P,
plný invalidní
důchod

částka za
semestr
550,1.100,850,-

Chytré
telefony,
550,tablety
výtvarné kurzy
750,Genealogie
1.300,v praxi
Cvičení pro
absolventy
850,Genealogie

Průběh studia
 Studium v zimním semestru bývá zahájeno začátkem října a trvá 14 týdnů.
Letní semestr bývá zahájen v polovině února a trvá opět 14 týdnů.
 Jedná se o prezenční studium soustředěné do bloků (1 blok = 90 minut),
výuka v kurzech probíhá obvykle 1x týdně.
 Po zahájení semestru nelze měnit předměty.
 Získání zápočtu je podmíněno u všech kurzů potvrzením účasti na zapsaných
přednáškách v prezenční listině. Povoleny jsou 3 absence za semestr,
při vyšším počtu absencí si dohodne student s vyučujícím individuální práci.
 Pokud studující splní předepsané studijní povinnosti ve všech předmětech
uceleného studia, obdrží osvědčení o absolvování uceleného studia
obsahující hodnocení ze všech předmětů, ze kterých v průběhu studia skládal
zkoušky.
Odstoupení nebo ukončení studia ze strany studujícího
 Pokud se studující rozhodne ukončit studium po zápise, musí tak učinit
písemně a to neprodleně od vzniklé skutečnosti.
 Vrácení části školného je podmíněno písemnou žádostí, výše vrácené částky
školného podléhá schválení ředitelky CDV.
 Ukončení studia je možné oznámit pouze zaměstnancům CDV, nikoli
lektorům. Pokud studující nestuduje a neodhlásí se zaměstnancům CDV, není
jeho studium považováno za ukončené.
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Odstoupení nebo ukončení studia ze strany CDV
CDV může odstoupit nebo ukončit studium z těchto důvodů:
 Pokud je počet účastníků v kurzu nižší než požadovaný počet
 Zrušení kurzu z důvodů, které nemůže CDV ovlivnit (např. nemoc lektora).
 Při nesplnění nebo porušení všeobecných podmínek studia na U3V TUL
ze strany zájemce o studium nebo studujícího.
Ochrana autorských práv
 Fotografování, zvukové nahrávky, videozáznamy nejsou během vyučování
bez souhlasu lektora dovoleny.
 Rozmnožování rozdaných studijních materiálů je bez povolení CDV zakázáno.
 Kopírování softwarových produktů z počítačů je z licenčních důvodů
zakázáno.
Ochrana osobních dat
Studující souhlasí s poskytnutím svých identifikačních údajů pouze pro vnitřní
evidenci a potřebu CDV TUL.
Práva studujících
Studující U3V mají právo se bezplatně účastnit všech akcí Klubu U3V (aktuálně
na www.cdv.tul.cz), účastnit se mimořádných přednášek, koncertů, výstav
a dalších aktivit. Rovněž mají právo se v rámci kapacitních možností za snížený
poplatek účastnit zájezdů a soustředění, které lektoři vypisují pro jednotlivé
kurzy.
Povinnosti studujících
Studující zejména výtvarných kurzů a kurzů digitální fotografie odevzdáním
svého díla, které vytvořil v rámci výuky pořádané CDV TUL, souhlasí s prezentací
svých děl formou výstav apod. tedy s užitím díla dle § 17 zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, pro interní potřebu CDV.
Další ustanovení
 Ve všech prostorách TUL je zákaz kouření.
 Do výuky je zakázáno vodit zvířata.
 Při výuce je zakázána jakákoli konzumace potravin především v PC učebně
u počítačů, v ostatních učebnách je povolena konzumace nápojů.
Před výukou si studující vypnou mobilní telefony.
 V případě zrušení prezenční výuky z důvody nařízení vlády nebo rektora
TUL, může být tato nahrazena online formou.
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Ucelené studijní programy
Pokud chce studující získat osvědčení o absolvování jednoho z ucelených
programů, vybere si dle následující tabulky povinné a povinně volitelné
předměty – opět maximálně 3 předměty v jednom semestru. Aby mohlo být
studium uznáno jako ucelené, musí studující absolvovat všechny povinné
a stanovený počet povinně volitelných předmětů během nejvýše 4 let
a v uvedených předmětech složit zkoušku.
Název oboru
Kulturní historie
alespoň 3 povinně
volitelné předměty

Základy jazykové
gramotnosti

Povinné předměty
1. Počátek kulturních dějin,
mimoevropské starověké civilizace
2. Kultura Japonska
a předkolumbovské Ameriky,
Evropa ve starověku
3. Kultura Byzance a islámu,
Evropská kultura od středověku do
doby baroka
4. Kultura Evropy od baroka do
romantismu
5. Kultura Evropy od konce 19.
století do současnosti
Cizí jazyk (6 semestrů)

alespoň 3 povinně
volitelné předměty
Základy počítačové
gramotnosti
alespoň 3 povinně
volitelné předměty
Umění v teorii a praxi
alespoň 2 povinně
volitelné předměty

Přírodovědný cyklus
2 povinně volitelné
předměty

Základy počítačové gramotnosti
Počítačová gramotnost pro
pokročilé (2 semestry)
Práce s dotykovými telefony
Internet v každodenním životě
Dějiny umění
Digitální malba
Klíčové kapitoly z hudební historie
Česká architektura

Voda – základ života II
Plasty a přírodní materiály
Fyzika známá i neznámá
Krajinná ekologie
Krajiny v ČR i ve světě
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Povinně volitelné
Lucemburkové a Jagellonci
Mytologie
Habsburkové
Přemyslovci
Světová náboženství
Středověká města v Čechách
a na Moravě
Středověké Livonsko
Symbolika libereckého
regionu
Šlechtická kultura
Dějiny umění
Onomastika
Základy práce s PC 1
Základy práce s PC 2
Internet v každodenním
životě
Reálie/konverzace
Druhý cizí jazyk (od 3. sem.)
Anglický jazyk 1. - 4. sem.
Základy zpracování dom.
videa
Genealogie v praxi
Programovací jazyky pro
začátečníky
Grafika
Malba
Kresba
Rozvíjení komunikačních
dovedností prostřednictvím
divadla
Textilní nanomateriály
Dřeviny kolem nás
Dějiny matematiky
Geografie nejsou jen mapy
Bylinky v prevenci

Jazyky
Rozdělení jazykových kurzů podle úrovní (Anglický jazyk)
Kurzy (označení podle
SERR)

učebnice

Anglický jazyk A1
(6 semestrů)

New English File Beginner

Anglický jazyk A2
(8 semestrů)

New English File Elementary

semestry

Face 2 Face Beginner

Face 2 Face Elementary
New English File Elementary

Anglický jazyk A2
Anglický jazyk B1
(8 semestrů)

Face 2 Face Elementary
NEF Pre-Intermediate
Face 2 Face Pre-Intermediate
NEF Pre-Intermediate

Anglický jazyk B1
Anglický jazyk B1-B2
(8 semestrů)

Face 2 Face Pre-Intermediate
NEF Intermediate
Face 2 Face Intermediate
NEF Intermediate

Anglický jazyk B1-B2
Face 2 Face intermediate
NEF Upper-intermediate
Anglický jazyk B2
(8 semestrů)

Anglický jazyk B2
Anglický jazyk B2-C1
(8 semestrů)

Face 2 Face
Upper-intermediate
NEF Upper-intermediate
Face 2 Face
Upper-intermediate

A1/1-2
A1/2-4
Postupová zkouška*
A1/5-6
Zkouška A1*
A2/1-2
A2/2-4
Postupová zkouška*
A2/5-6
A2/7-8
Zkouška A2*
B1/1-2
B1/3-4
Postupová zkouška*
B1/5-6
B1/7-8
Zkouška B1*
B1-B2/1-2
B1-B2/3-4
Postupová zkouška*
B1-B2/5-6
B1-B2/7-8
Zkouška B1-B2*
B2/1-2
B2/3-4
Postupová zkouška*
B2/5-6
B2/7-8
Zkouška B2/(FCE) *

Face 2 Face Advanced

Zkouška A1, A2, …* = zkouška na úrovni A1, A2, … (písemná a ústní)
Postupová zkouška* = zkouška z probrané látky (písemná)
Při výběru jazykového kurzu se studující, kteří loni studovali, posunou (pokud
složili závěrečný test) vždy o úroveň výš, než kterou navštěvovali v předchozím
roce.
Noví studující se zkusí zařadit sami dle popsaných probíraných gramatických
jevů, v případě potřeby mohou přijít nahlédnout do učebních materiálů
na CDV TUL a konzultovat své zařazení do kurzu.
Rozsah výuky ve všech jazykových kurzech: 2 semestry, 1 blok týdně (90
minut).
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Anglický jazyk A1/3-5
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook).
Termín výuky bude znám na konci srpna (pravděpodobné je úterý).
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli lekce 1 a 2.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při
komunikaci v angličtině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského
referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování,
poslech a upevňování zvláště výslovnost+ dalších jazykových prostředků
a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám
studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních
situacích.
1. semestr
1. týden: Lekce 3: A, jednotné a množné číslo podstatných jmen
2. týden: Lekce 3: A, slovní zásoba – malé předměty
3. týden: Lekce 3: A, obsah tašky, kapsy – procvičování slovní zásoby
4. týden: Lekce 3: B, ukazovací zájmena
5. týden: Lekce 3: B, slovní zásoba - suvenýry
6. týden: Lekce 3: B, poslech + typické suvenýry
7. týden: Lekce 3: Opakování 3A-3B – Praktická angličtina
8. týden: Lekce 3: Opakování 3A-3B – Praktická angličtina
9. týden: Lekce 4: A, přivlastňovací přídavná jména
10. týden: Lekce 4: A, slovní zásoba – Lidé a rodina
11. týden: Lekce 4: B, přídavná jména
12. týden: Lekce 4: B, barvy a běžná přídavná jména
13. týden: Lekce 4: B, Opakování Lekce 4
14. týden: Opakování Lekce 3-4, závěrečný test – zápočet.
2. semestr
1. týden: Lekce 5: A, přítomný čas prostý – kladný tvar
2. týden: Lekce 5: A, přítomný čas prostý – zápor
3. týden: Lekce 5: A, jídlo – nová slovní zásoba
4. týden: Lekce 5: A, pití – nová slovní zásoba
5. týden: Lekce 5: A, typická jídla u nás a ve Velké Británii
6. týden: Lekce 5: B, přítomný čas prostý – otázka
7. týden: Lekce 5: B, slovesné fráze
8. týden: Lekce 5: B, poslechové aktivity
9. týden: Lekce 5: B, dotazník – otázky a odpovědi v přítomném čase prostém
10. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – vyjádření času
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11. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – pocity
12. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – video + místa pro zábavu
13. týden: Opakování Lekce 5
14. týden: Souhrnné opakování Lekce 3-5, závěrečný test – zápočet.

Anglický jazyk A2/1-2
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: New English File – Elementary (Student´s Book, Workbook).
Termín výuky bude znám na konci srpna (pravděpodobný je čtvrtek).
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli předchozí učebnici (Beginner).
Cíl výuky:
Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace
jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy
jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech
jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1-A2.
1. semestr
1. týden: Lekce 1: A, seznamování, čísla 1-20, zájmena
2. týden: Lekce 1: A, dny v týdnu, sloveso být
3. týden: Lekce 1: B, země, národnosti, sloveso být
4. týden: Lekce 1: B, sloveso být, čísla 20-1000
5. týden: Lekce 1: C, osobní informace, abeceda – spelling,
6. týden: Lekce 1: C, přivlastňovací zájmena
7. týden: Lekce 1: Opakování A-C, test
8. týden: Lekce 1: D, třída, škola, běžné předměty
9. týden: Lekce 1: D, člen neurčitý, množná čísla
10. týden: Lekce 1: D, ukazovací zájmena
11. týden: Lekce 1: Praktická angličtina – v letadle
12. týden: Lekce 1: Psaní – formulář
13. týden: Opakování Lekce 1
14. týden: Opakování Lekce 1, závěrečný test – zápočet.
2. semestr
1. týden: Lekce 2: A, slovesné fráze
2. týden: Lekce 2: A, nepravidelná množná čísla
3. týden: Lekce 2: A, přítomný čas prostý – věta kladná
4. týden: Lekce 2: B, slovesné fráze
5. týden: Lekce 2: B, přítomný čas prostý – otázka
6. týden: Lekce 2: B, přítomný čas prostý – věta záporná
7. týden: Lekce 2: Opakování A-B, test
8. týden: Lekce 2: C, zaměstnání, člen neurčitý
9. týden: Lekce 2: D, rodina
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10. týden: Lekce 2: D, přivlastňovací -s
11. týden: Lekce 2: Praktická angličtina – v hotelu
12. týden: Lekce 2: Psaní – dopis
13. týden: Opakování Lekce 2
14. týden: Souhrnné opakování Lekce 1-2, závěrečný test – zápočet.

Anglický jazyk A2/6-7
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Martina Podhorná
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: New English File Elementary – third edition (Student´s Book,
Workbook).
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 16:10 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli prvních 5 lekcí předepsané učebnice.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace
jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy
jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech
jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1.
Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v cizím
jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových
prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí
a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována
porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně
použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.
1. semestr
1. týden: Opakování File 1 - 3
2. týden: Opakování File 4
3. týden: Opakování File 5
4. týden: File 6A object pronouns me, you, him etc.
5. týden: File 6A phone language
6. týden: File 6B like + verb - ing
7. týden: File 6B ordinal numbers, dates
8. týden: File 6C revision: be or do?
9. týden: File 6C music
10. týden: extra practice of File 6A, 6B, 6C, practical English
11. týden: Revise and Check
12. týden: Souhrnné opakování File 1 - 6
13. týden: písemný test
14. týden: oprava testu, zápočty, zakončení semestru
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2. semestr
1. týden: Opakování File 1 - 5
2. týden: Opakování File 6
3. týden: File 7A – introduction to past simple
4. týden: File 7A word formation
5. týden: File 7B past simple – regular verbs
6. týden: File 7B past time expressions
7. týden: File 7B extra practice
8. týden: File 7C past simple – irregular verbs
9. týden: File 7C go, have, get
10. týden: File 7C extra practice
11. týden: Practical English – Directions, Asking the way
12. týden: Souhrnné opakování File 1 - 7
13. týden: písemný test
14. týden: oprava testu, zápočty, zakončení semestru

Anglický jazyk A2/7-9
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Hodnocení: zápočet/zkouška
Učebnice: OXENDEN C., LATHAM-KOENING CH. New English File – Elementary. OUP
2015.
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 10:40 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli prvních 6 lekcí předepsané učebnice.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace
jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy
jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech
jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2.
Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím
jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových
prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí
a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována
porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně
použít procvičované jazykové prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně
zařazovány aktivity ve formátu úrovňového testu A2.
1. semestr
1. týden: Úvod. Opakování 6-7B.
2. týden: 7C Changing holidays. Práce s textem. Plány – be going to
3. týden: 7C Poslech, sl. zásoba – dovolená. komunikace – plánování dovolené
4. týden: 7D It’s written in the cards. Předpovědi - užití be going to
5. týden: 7D ustálené slovesné fráze
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6. týden: Praktický jazyk 7 – At a restaurant.
7. týden: Strukturované psaní 7. Instructions. Psaní návodů a instrukcí
8. týden: Opakování 7: What do you remember? What can you do?
9. týden: Test 7. Konverzační cvičení
10. týden: 8A The True False Show. Stupňování adjektiv. poslech
11. týden: 8A Sl. zásoba – adj.pro popis osobnosti, poslech. Komunikaceosobnost a její projevy.
12: týden: 8B The highest city in the world. Práce s textem. Superlativy.
13. týden: 8B Sl. zásoba – počasí. Komunikace – zeměpis, klima a turistika v
Čechách.
14. týden: Opakovací a konsolidační cvičení. Hodnocení kurzu.
2. semestr
1. týden: Úvod. Opakování 7C-8B
2. týden: 8C Would you like to drive a Ferrari? Práce s textem. Would you like
to / like
3. týden: 8C Sl zásoba – dobrodružství. Poslech. Větný přízvuk – výslovnost.
4. týden: 8D They dress well but drive badly. Práce s textem. Příslovce.
5. týden: 8D užití příslovcí – komunikace – „jak lidé u vás…?“
6. týden: Praktický jazyk 8 – Going home. Návraty - Sl.zásoba a fráze
7. týden: Strukturované psaní 8. Making a reservation. Psaní rezervace hotelu
– formální e-mail.
8. týden: Opakování 8: What do you remember? What can you do?
9. týden: Test 8. Konverzační cvičení
10. týden: 9A The True False Show. Stupňování adjektiv. poslech
11. týden: 9A Sl.zásoba – adj.pro popis osobnosti, poslech. Komunikaceosobnost a její projevy.
12. týden: 9B The highest city in the world. Práce s textem. Superlativy.
13. týden: 9B Sl.zásoba – počasí. Komunikace – zeměpis, klima a turistika v
Čechách.
14. týden: 9 Opakovací cvičení 1-9. Test 9. Hodnocení kurzu.
Hodnocení: Zápočet získají ti studenti, kteří
 aktivně se účastní výuky,
 splní 1 písemný úkol,
 vypracují 1 test.

Anglický jazyk A2/9-11
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Jana Kopecká (místo Mgr. Radky Benešové)
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: New New English File – Elementary, 3rd edition.
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 14:20 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli prvních 8 lekcí předepsané učebnice.
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Cíl výuky:
Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým
způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka
v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových
dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky
odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude
kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností
tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.
Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak
aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky
od prvního kontaktu s angličtinou.
1. semestr
1. týden: Opakování 1A-6C
2. týden: Opakování 1A-8C
3. týden: Lekce 9A – food, countable/uncountable
4. týden: Lekce 9A – food, cooking, writing recipe
5. týden: Lekce 9B – health, review past tense
6. týden: Lekce 9B – at the doctor’s
7. týden: Lekce 9C – numerals
8. týden: Lekce 9C – comparative adjectives
9. týden: Lekce 10A – superlative adjectives
10. týden: Lekce 10A – superlative adjectives, geography quizz
12. týden: Opakování 9A-10A
13. týden: Test
14. týden: Opakování 1-10A. Zápočet.
2. semestr
1. týden: Opakování 1-10A
2. týden: Lekce 10B – holidays, be going to (future plans)
3. týden: Lekce 10B – holidays, be going to (future plans)
4. týden: Lekce 10C – be going to (predictions)
5. týden: Lekce 10C – verb phrases
6. týden: Opakování 9-10
7. týden: Lekce 11A – adverbs
8. týden: Lekce 11A – adverbs
9. týden: Lekce 11B – verbs + to + infinitive
10. týden: Lekce 11B – verbs + to + infinitive
11. týden: Lekce 11C – articles
12. týden: Opakování 10B-11C
13. týden: Test
14. týden: Opakování 1A-11C. Zkouška.
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Anglický jazyk B1/5-8
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Bohdana Příhodová
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Učebnice: REDSTON, CH., CUNNINGHAM, G. Face2face Pre-intermediate, CUP,
second edition.
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 10:50 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli 4 předchozí lekce.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace
jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy
jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech
jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2 – B1
podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají
potřebám studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen
na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak,
aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.
1. semestr
1. týden: Úvod a opakování
2. týden: 5A A crowded planet (will a might pro předpovědi; životní prostředí)
3. týden: 5B Never too old (be going to pro plány a ambice; slovní spojení)
4. týden: 5C Conservation works (článek o ochraně přírody a rozhovor; slovesa
a předložky)
5. týden: 5D A charity event (nabídky, návrhy a žádosti)
6. týden: Reading and writing 5: Which school? (e-mail do jazykové školy)
7. týden: 6A Teenagers (přídavná jména pro vlastnosti; srovnávání – a lot,
much, a bit, (not) as…as)
8. týden: 6B Roles people play (3. stupeň přídavných jmen; vztahy)
9. týden: 6C Family business (záporné přípony u přídavných jmen; článek,
rozhlasové drama)
10. týden: 6D Call me back (telefonování, nechávání vzkazů)
11. týden: Reading and writing 6 (psaní krátkých zpráv, zkratky)
12. týden: Aktivity upevňující slovní zásobu a opakování gramatiky
13. týden: Porozumění čtenému
14. týden: Aktivity podporující mluvený projev
2. semestr
1. týden: Opakování slovní zásoby a gramatiky z minulého semestru
2. týden: 7A 50 places to go (přítomný čas průběhový pro naplánované akce;
cestování)
3. týden: 7B What are you taking? (věci na dovolenou; vyjádření množství)
4. týden: 7C Wish you were here (fráze s go; článek z časopisu o cestování)
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5. týden: 7D It doesn’t work (stížnosti a žádosti)
6. týden: Reading and writing 7 (psaní stížnosti)
7. týden: 8A Home sweet home (popis domova; otázky s How long – Jak
dlouho…?)
8. týden: 8B Meet the parents (pozvání na večeři; modální slovesa should,
shouldn’t, must, mustn’t; infinitiv účelu)
9. týden: 8C Cultural differences (běžná slovesa, slovesné vazby; kulturní
rozdíly)
10. týden: 8D What’s it like? (otázky – jaké něco je; další přídavná jména)
11. týden: Reading and writing 8 ( popis místa a zvyklostí)
12. týden: Aktivity upevňující slovní zásobu a opakování gramatiky
13. týden: Test
14. týden: Aktivity podporující mluvený projev

Anglický jazyk B1/5-9
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Pedagog: Mgr. Bohdana Příhodová
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden, English File Preintermediate, third edition (OUP).
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 14:45 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli první 4 lekce předepsané učebnice.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace
jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy
jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech
jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle
Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám
studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen
na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak,
aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.
1. semestr
1. týden: Úvod a opakování
2. týden: 5A No time for anything (druhý stupeň přídavných jmen a příslovcí;
čas – fráze)
3. týden: 5B Superlative cities (třetí stupeň přídavných jmen; popis města)
4. týden: 5C How much is too much? (výrazy pro množství – too, not enough;
zdraví a tělo)
5. týden: 6A Are you a pessimist? (budoucí čas - will /won’t – předpovědi;
opačná slovesa)
6. týden: 6B I’ll never forget you (will/won’t – rozhodnutí, nabídky, sliby;
slovesa + back)
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7. týden: 6C The meaning of dreaming (opakování časů; přídavná jména +
předložky)
8. týden: Opakování lekcí 5 a 6
9. týden: 7A How to … (použití infinitivu s ‘to‘; slovesa s následným infinitivem)
10. týden: 7B Being happy (použití gerundia – sloveso + -ing; )
11. týden: 7C Learn a language in a month! (Muset/ nemuset/ nesmět)
12. týden: Formální e-mail (žádost o informace)
13. týden: Aktivity upevňující slovní zásobu a opakování gramatiky
14. týden: Aktivity podporující mluvený projev
2. semestr
1. týden: Praktický jazyk – v lékárně
2. týden: 8A I don’t know what to do! (modální sloveso should pro rady)
3. týden: Vazby se slovesem get
4. týden: 8B If something can go wrong,…(podmínkové věty skutečné – first
conditional)
5. týden: Slovesa, která se často pletou
6. týden: 8C You must be mine (příslovce způsobu; povídka – O. Henry)
7. týden: Opakování lekcí 7 a 8
8 týden: 9A What would you do? (podmínkové věty nereálné – second
conditional; zvířata)
9. týden: 9B I‘ve been afraid of it for years (předpřítomný čas se since a for;
slova spojená se strachem)
10. týden 9C Born to sing (použití předpřítomného a minulého času vedle sebe
v kontextu)
11. týden: Psaní životopisu (slavné osoby nebo osoby, kterou znám)
12. týden: Praktický jazyk – přemísťování se po městě
13. týden: Závěrečný test
14. týden: Aktivity podporující mluvený projev

Anglický jazyk B1-B2/5-6
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Ing. Blanka Pokorná
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: English File Intermediate third edition (Student´s Book, Workbook).
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 14:20 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli první 4 lekce předepsané učebnice.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci
v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování,
rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat
se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas
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prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy
budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a
dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.
1. semestr
1. týden: Opakování Lekce 4
2. týden: Opakování Lekce 5
3. týden: Lekce 6A, trpný rod (všechny časy)
4. týden: Lekce 6A, trpný rod (všechny časy)
5. týden: Lekce 6A, kino – slovní zásoba
6. týden: Lekce 6A, filmová recenze - čtení
7. týden: Lekce 6A, filmová recenze - psaní
8. týden: Lekce 6B, způsobová slovesa, čtení
9. týden: Lekce 6B, způsobová slovesa - úvahy
10. týden: Lekce 6B, tělo - popis
11. týden: Lekce 6B, tělo, počítačová úprava fotografií - čtení
12. týden: Test lekce 6
13. týden: Souhrnné opakování lekcí 5. – 6.
14. týden: Souhrnné opakování, závěrečný test – zápočet
2. semestr
1. týden: Opakování učiva z předchozích lekcí
2. týden: Lekce 7A, první podmínková věta
3. týden: Lekce 7A, časové věty
4. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty
5. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty, vzdělávání
6. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty, aktivity
7. týden: Lekce 7B, možnosti bydlení, ubytování na dovolené
8. týden: Lekce 7B, ideální domov, druhá podmínková věta
9. týden: Lekce 7B, druhá podmínková věta, bydlení
10. týden: Lekce 7B, podmínkové věty, aktivity
11. týden: Lekce 7, praktická angličtina – navrhování činností
12. týden: Test lekce 7
13. týden: Souhrnné opakování lekcí 6. a 7.
14. týden: Závěrečné opakování, ústní zkouška

Anglický jazyk B1-B2/7+konverzace
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: New English File – Intermediate (SB+Worbook).
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 14:20 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli prvních 6 lekcí předepsané učebnice.
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Cíl výuky:
Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci
v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování,
rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat
se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas
prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy
budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a
dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.
1. semestr
1. týden: Revision – Units 6A-6C – What do you remember? What can you do?
2. týden: Lekce 7: A, third conditional
3. týden: Lekce 7: A, reading + speaking (How lucky are you?)
4. týden: Lekce 7: A, making adjectives and adverbs
5. týden: Lekce 7: B, question tags, reading, listening
6. týden: Lekce 7: B, indirect questions, listening
7. týden: Lekce 7: B, compound nouns, compound noun race
8. týden: Lekce 7: C, phrasal verbs, speaking – Your TV habits
9. týden: Lekce 7: C, revision of sounds, linking, speaking – phrasal verbs
10. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – Apologizing, giving excuses
11. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – Social English
12. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – Writing – An article for a magazine
13. týden: Opakování Lekce 7
14. týden: Závěrečný test – zápočet
2. semestr
Rozhovory o každodenních tématech, informace o zkušenostech a událostech,
popis snů, nadějí a cílů, zdůvodňování a vysvětlování plánů a názorů, vytváření
předpokladů, formulování rad, porovnávání a popis.
Témata: biografie, generace, práce, společnost a kultura, volný čas a sport,
regionální studia, historie, politika, město, doprava

Anglický jazyk B2/3-5
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Hodnocení: zápočet/zkouška
Učebnice: OXENDEN C. LATHAM-KOENIG New EnglishFileUpper – Intermediate.
OUP.
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 8:50 hodin.
Kurz je určen studujícím, kteří zvládli první dvě lekce předepsané učebnice.
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Cíl výuky:
Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové kompetence a sebevědomí při komunikaci
v angličtině na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků
a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám
studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných
situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové
prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně zařazovány aktivity
ve formátu úrovňového testu B2.
1. semestr
1. týden: Úvod. Opakování – jazykové hry, konverzační situace, slovní zásoba.
2. týden: 3B Stormy weather Sl zásoba – počasí. Práce s textem
3. týden: 3B budoucí perfektum a budoucí čas průběhový. Komunikace počasí
4. týden: 3C Taking a risk. Podmínkové a časové věty. Práce s textem, poslech
5. týden: 3C Výrazy s “take” – procvičení. Poslech. Práce s textem
6. týden: Hovorový jazyk 3 – Urban Freeflow
7. týden: Strukturované psaní 3, Expressing your opinion. Vyjádření názoru
8. týden: Opakovací a konsolidační cvičení modul 3.
9. týden: Test 3, konverzační cvičení
10. týden: 4A Would you get out alive? Podmínkové věty, neuskutečnitelná
podm.
11. týden: 4A Práce s textem. Sl. zásoba – pocity, poslech, komunikace
12. týden: 4B How I trained my husband . Modální slovesa v minulosti, práce
s textem.
13. týden: 4B poslech, komunikace – argumentace, would rather, had better
14. týden: Opakovací a konsolidační cvičení. Hodnocení kurzu
2. semestr
1. týden: Úvod. Opakování – jazykové hry, konverzační situace, slovní zásoba.
2. týden: 4C Let your body do the talking Sl zásoba – lidské tělo, práce s
textem
3. týden: 4C smyslová slovesa, poslech, komunikace - popis
4. týden: Hovorový jazyk 4 – Stage and screen.
5. týden: Strukturované psaní 4, Article.Psaní článku.
6. týden: Opakovací a konsolidační cvičení modul 4.
7. týden: Test 4, konverzační cvičení
8. týden: 5A The psychology of music. Sl. zásoba – hudba, poslech
9. týden: 5A gerundium a infinitiv, práce s textem, komunikace – oblíbená
hudba
10. týden: 5B Counting sheep. Dotazník-spánek. Used to, be used to, get used to
11. týden: 5B Práce s textem. Poslech. Sl. zásoba – spánek.
12. týden: 5C Breaking news. Nepřímá řeč – uvádějící slovesa, práce s textem
13. týden: 5C Sl. zásoba – media. Práce s textem, poslech, užití “as”.
14. týden: Opakovací a konsolidační cvičení. Hodnocení kurzu
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Hodnocení: Zápočet získají ti studující, kteří:
 aktivně se účastní výuky,
 splní 1 písemný úkol,
 vypracují 1 test.

Anglický jazyk B2/2-3 konverzace s rodilým mluvčím
Odborný garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Christopher Muffett
Počet účastníků v kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Hodnocení: zápočet/zkouška
Literatura: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden – English File Intermediate –
third edition
Výuka bude v zimním semestru probíhat v úterý od 14:20 hodin.
Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci
v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků
a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám
studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných
situacích.
1. semestr
1. týden: Back To School
2. týden: Still Friends
3. týden: In an Ideal World
4. týden: If at first you don ´t succeed…..
5. týden: Modern / Old Manners
6. týden: Judging By Appearances
7. týden: Changings Your Life
8. týden: Money
9. týden: If You Really Want to Win or Cheat
10. týden: Advent and Christmas time
11. týden: Advent and Christmas time – We Are the Family
12. týden: Advent, Christmas time And New Year – old and new traditions
13. týden: The Main Topics in Your Life
14. týden: What Was the Year 2021
2. semestr
1. týden: Food: Fluel or Plesure
2. týden: Same Planet - Different Worlds
3. týden: Slow Down- You Move Too Fast
4. týden: Job Swap
5. týden: See The Film
6. týden: I Need a Hero
7. týden: Love Stories
8. týden: Can We Make Our Own Luck
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9. týden: What Do We Remember?
10. týden: My Life with and Without Money
11. týden: Hight Culture
12. týden: Telling a Story
13. týden: The Best Days In My Life
14. týden: Race to Sun

Francouzský jazyk A2- francouzsky s krátkými filmy a videoklipy
Odborný garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. (Katedra primárního vzdělávání
TUL)
Přednášející: Ing. Marcela Meidingerová
Počet účastníků kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Každý student bude mít k dispozici pracovní sešit, který obdrží na 1.
hodině
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 14:20 hodin.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je získat jazykové a komunikační základy ve francouzštině a vhled
do kultury Francie a frankofonního světa. Na konci výuky dostanou studenti
téma k samostatnému zpracování formou písemnou nebo ústní. Během týdne
budou moci své práce poslat mailem k opravě.
1. semestr
Každý student bude mít k dispozici kopii pracovního sešitu « Mon séjour en
France ». Ten bude obsahovat slovní zásobu, gramatiku a jazykové aktivity
potřebné pro aktivní pobyt ve Francii a dostatek místa pro poznámky. Kurz
připraví studenty na nejrůznější situace, které je mohou ve Francii potkat,
jazykově je vybaví tak, aby v těchto situacích dokázali komunikovat. Výuka bude
doplněna fotografiemi a video-dokumenty, které studentům přiblíží běžný život
Francouzů
Leçon 1 : Je cherche un camping, je m’installe dans un hôtel
Leçon 2 : Je découvre une ville, je m’oriente sur un plan de la ville
Leçon 3 : Je me déplace en ville, je voyage de ville en ville
Leçon 4 : Je visite un monument historique, un musée, une galerie
Leçon 5 : Je prends un café, je mange au restaurant
Leçon 6 : Je vais au théâtre / au cinéma / au concert
Leçon 7 : Je fais des magasins
Leçon 8 : J’ai perdu … On m’a volé …Je vais à la police
Leçon 9 : Je me sens mal, je consulte un médecin
Leçon 10: Je me fais des amis, je suis invité
Leçon 11 : Je participe à un festival culturel
Leçon 12 : Je découvre un site naturel
Leçon 13 : Je découvre la cuisine régionale
Leçon 14 : Závěrečný test
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2. semestr
Studenti budou mít k dispozici kopie pracovního sešitu « Histoire de la Culture
française ». Seznámí se s kulturní historií Francie od prehistorie do dnešních
dnů. Jednoduché jazykové aktivity budou zaměřené na vývoj umění, vědy
a techniky, a na sociální pokrok Francie. Studenti získají jazykové prostředky
a celkový přehled o francouzské kultuře. Navštíví-li Francii, budou dobře
vybaveni pro komunikaci a porozumění této země. Výuka bude doplněna
fotografiemi a video-dokumenty.
Leçon 1 : L’histoire de la France, points communs avec celle de la Tchéquie
Leçon 2 : Les premiers temps - la préhistoire
Leçon 3 : Au temps des gaulois
Leçon 4 : L’époque médiévale
Leçon 5 : La renaissance française
Leçon 6 : Le grand siècle et le Roi-Soleil
Leçon 7 : Le siècle des Lumières
Leçon 8 : La Révolution française et Napoléon
Leçon 9 : Le siècle des révolutions
Leçon 10 : La Belle époque
Leçon 11 : D’une guerre à l’autre
Leçon 12 : Les Trente Glorieuses
Leçon 13 : Vers le XXIe siècle
Leçon 14 : Quiz

Italský jazyk A0/0-7
Odborný garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. (Katedra románských jazyků
TUL)
Přednášející: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Počet účastníků v kurzu: 7-12
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1.
díl a materiály připravené lektorkou
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 14:20 hodin.
Kurz naučí zájemce z řad začátečníků základům komunikačních, zejména
řečových dovedností (tj. výslovnosti, porozumění nenáročného mluveného
textu, čtení, psaní, slovní zásobě a mluvnici v rozsahu uvedených lekcí).
1. semestr
1. týden: L 0, Regioni d´Italia. Pravidla výslovnosti a pravopisu
2. týden: L 1, Pozdravy, poděkování, seznamování. Osobní zájmena, slovesa
essere, avere
3. týden: L 1, Italské osobnosti. Moře a řeky Itálie. Členy určité a neurčité,
singulár substantiv
4. týden: L 2, Al bar. Plurál členů a substantiv, číslovky 1 - 20
5. týden: L 2, Italové a jídlo. Plurál adjektiv, shoda se substantivy
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6. týden: L 2, Káva a Italové. Slovesa 1. třídy, sloveso andare, výrazy množství
molto, poco…
7. týden: L 3, La festa di compleanno. Slovesa 2. třídy
8. týden: L 3, In visita. Preposizioni articolate. Sloveso piacere.
9. týden: L 3, I vestiti. Shoda adjektiv se substantivy, barvy
10. týden: L 3, Dove si trova …? Vazba c´è, ci sono. Elize, adjektivum bello
11. týden: L 4, Alla televisione. Slovesa 3. třídy
12. týden: L 4, Le stagioni, i mesi. Procvičování časování
13. týden: L 4, Che ora è ? Určování času. Slovesa fare, potere, dare, uscire
14. týden: L 1 - 3 Test, zápočet
2. semestr
1. týden: L 5, In famiglia. Přivlastňovací zájmena
2. týden: L 5, La famiglia – i parenti. Základní číslovky- pokračování, sloveso
venire
3. týden: L 5, Il mammone. Číslovky řadové
4. týden: R 1, La famiglia italiana. Zájmeno tutto, procvičení přivlastňovacích
zájmen
5. týden: R 1, Gli annunci economici e personali . Tázací zájmena che, quale,
come, sloveso bere
6. týden: L 6, A casa di Anna. Modální slovesa dovere, potere, sapere
7. týden: L 6, La mia casa. Předložky a zeměpisné názvy
8. týden: L 6, La casa degli italiani. Použití sloves venire, arrivare, andare rozdíly
9. týden: L 6, Il condominio. Přízvučná osobní zájmena
10. týden: L 7, La mia giornata . Zvratná slovesa
11. týden: L 7, La giornata di Anna. Osobní zájmena nepřízvučná (4. a 3. pád)
12. týden: L 7, Mi compri un gelato? Dvojice nepřízvučných zájmen
13. týden: L 7, Gli italiani sono diversi dai cechi. Výraz volta, sloveso portare,
předpona ri14. týden: L 4 – 7 -Test, zkouška

Italský jazyk A2/13-20
Odborný garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. (Katedra románských jazyků
TUL)
Přednášející: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Počet účastníků v kurzu: 7-12
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1.
díl a materiály připravené lektorkou
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 14:20 hodin.
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Kurz naučí zájemce základům komunikačních, zejména řečových dovedností (tj.
výslovnosti, porozumění mluveného textu, čtení, psaní, slovní zásobě a mluvnici
v rozsahu uvedených lekcí).
Cílem je zvládnutí komunikace v jednoduchých situacích běžného života.
1. semestr
1. týden: L 13, Lo stile di vita. Kondicionál přítomný a minulý – tvoření.
2. týden: L 13, Vivere in città o in campagna? Použití kondicionálu přítomného
a minulého
3. týden: L 14, In viaggio. Stupňování adjektiv a adverbií
4. týden: L 14, Orari dei treni. Absolutní superlativ
5. týden: L 14, Spiagge e mari italiani. Další předložky a členy - procvičení
6. týden: L 15, Le pratiche burocratiche. Imperativ – tykání, vykání
7. týden: L 15, Alla posta, in banca, all´ ufficio. Imperativ pomocných a
modálních sloves
8. týden: L 15, Il mio computer. Záporný imperativ. Zájmena nepřízvučná a
imperativ
9. týden: L 16, Dal medico. Konjunktiv přítomný - tvoření
10. týden: L 16,Corpo umano.la salute. Konjunktiv přítomný a minulý - použití
11. týden: L 16, Lo stile della vita e la salute. Dvojí rod substantiv.
12. týden: R 4, Genitori e figli. Dělivý člen a jeho použití
13. týden: R 4, L‘oroscopo. Procvičení učiva 15. – 16. lekce
14. týden: L 13-16 Test, zápočet
2. semestr
1. týden: L 17, Lo sport. Vztažná zájmena
2. týden: L 17, Il mio sport preferito. Passivum - tvoření, použití
3. týden: L 17, Gli sport invernali ed estivi. Gerundium- tvoření, použití
4. týden: L 18, La città. Imperfetto del congiuntivo
5. týden: L 18, Roma. Podmínkové souvětí 1.
6. týden: L 18, Monumenti storici di Praga. Slovesa volerci, metterci
7. týden: L 19, In un ristorante. Podmínková souvětí 2. a 3. typu
8. týden: L 19, La cucina italiana. Přehled podmínkových souvětí
9. týden: L 19, Menú tipico italiano. Procvičení podmínkových souvětí
10. týden: L 20, La vita politica. Souslednost časová - indikativy
11. týden: L 20, La vita d´oggi. In giro per i negozi. Souslednost časová konjunktivy
12. týden: R 5, La breve storia. Číslovky řadové a označení století
13. týden: R 5, L´unità d´Italia. Passato remoto - seznámení
14. týden: L 17-20 Zkouška
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Italský jazyk B1-B2/18-20
Odborný garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. (Katedra románských jazyků
TUL)
Přednášející: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Počet účastníků v kurzu: 7-12
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1.
díl, materiály dodané lektorkou (zejména z Nuovo progetto italiano 1 a 2 označené +)
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 14:20 hodin.
Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění
gramatických znalostí.
1. semestr
1. týden: L 18, La città. Imperfektum konjunktivu
2. týden: L 18, Roma. La storia, i monumenti. Podmínkové souvětí
3. týden: L 18, In giro per Roma. Absolutní superlativ
4. týden: L 18, Monumenti storici di Praga. Slovesa volerci, metterci
5. týden: L 18, Firenze e Milano. Stupňování - komparativ
6. týden: L 18, Venezia, Bologna, Napoli. Slovesa farcela e andarsene
7. týden: L 18, Le indicazioni per andare. I segni stradali.
8. týden: L 18, La mia città preferita.
9. týden: L 19, In un ristorante. Podmínková souvětí 2. a 3. typu
10. týden: L 19, La cucina italiana. Přehled podmínkových souvětí
11. týden: L 19, Menù tipico italiano. Procvičení podmínkových souvětí
12. týden: L 19, A cena fuori. Al bar. I pranzi trasferibili.
13. týden: L 19, Le ricette italiane. Vztažná zájmena chi, cui, il quale, colui ,
coloro
14. týden: L 18 - 19 Test
2. semestr
1. týden: L R 5, La storia. Passato remoto- seznámení
2. týden: L R 5, L´unità d´Italia. Passato remoto tvoření, použití
3. týden: L R 5, La breve storia. Číslovky řadové a označení století. Chi fondò
Roma
4. týden: L R 5, Caterina de´ Medici.
5. týden: L 20, La vita politica. Souslednost časová - indikativy
6. týden: L 20, La vita d´oggi in Italia. Il tempo libero. Souslednost časová konjunktivy
7. týden: L 20, La Mafia.
8. týden: L 20, Made in Italy.
9. týden: L 20, La moda italiana. Gli stilisti famosi.
10. týden: L 20, In giro per i negozi. Tázací zájmena a výrazy
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11. týden: L 20, Il mondo della musica classica italiana.
12. týden: L 20, Due tenori fenomeno. Perché amo l´opera.
13. týden: L 20, Il cinema italiano. Gli attori e i registi famosi.
14. týden: Závěrečná zkouška

Německý jazyk A0/1-6
Odborný garant: PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Jaroslav Švíř
Počet účastníků kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1 (nakladatelství Fraus).
Termín výuky bude znám až na konci srpna.
Tento kurz je určen úplným začátečníkům.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí
při komunikaci v němčině na úrovni začátečníka A1. Důraz bude kladen
na opakování, poslech a upevňování výslovnosti.
1. semestr
1. týden: Organizační záležitosti. Stanovení základní literatury a ostatních
studijních materiálů a potřeb. Konverzační fráze. Germanismy
v češtině. Základní pravidla podstatných jmen.
2. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Osobní zájmena a vyjadřování
podmětu v německé větě. Časování sloves být a mít.
3. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Časování tzv. slabých sloves. Práce
s texty. Slovní zásoba první lekce.
4. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Pořádek slov ve větě oznamovací a
tázací. Nepřímý pořádek slov ve větě.
5. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Opakování probrané látky. Poslechové
cvičení.
6. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Rozšíření slovní zásoby v oblasti
přídavných jmen. Práce s textem. Číslovky.
7. týden: Výslovnost. Konverzační aktivity. Opakování probrané látky. Práce
s textem.
8. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Slovní zásoba druhé lekce. Čtení
s porozuměním. Poslechové cvičení.
9. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Pravidla psaní e-mailu v němčině.
Členy určité, neurčité a nulové.
10. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Procvičování členů. Slovní zásoba
v oblasti rodiny + 3. lekce. Modální slovesa moct a smět.
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11. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Modální slovesa chtít a mít rád. Čtvrtý
pád.
12. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Modální slovesa muset a mít
povinnost. Ukazovací zájmena dieser, diese, dieses.
13. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Časování slovesa vědět a komplexní
opakování všech modálních sloves.
14. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zápočet.
2. semestr
1. týden: Komplexní opakování probraného učiva.
2. týden: Konverzační aktivita. Rozbor úseku z filmu I. Neurčitý podmět man.
3. týden: Opakování konverzačních frází. Procvičování neurčitého podmětu
man. Rozbor úseku z filmu II.
4. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu III. Slovní zásoba v oblasti
restaurace a jídla.
5. týden: Test. Slovesa s odlučitelnou předponou.
6. týden: Rozbor úseku z filmu IV. Rčení. Poslech a čtení. Procvičování sloves
s odlučitelnou předponou. Stupňování přídavných jmen.
7. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu V. Časování silných sloves.
8. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu VI. Procvičování časování
silných sloves. Životopis.
9. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu VII. Slovní zásoba z oblasti
kultury. Silné skloňování podstatných jmen ve třetím pádě. Předložky
se třetím pádem.
10. týden: Opakování předchozí gramatiky. Rozbor úseku z filmu VIII. Slovní
zásoba z oblasti svátků.
11. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu IX. Slovní zásoba z oblasti
zaměstnání. Silné skloňování podstatných jmen ve druhém a čtvrtém
pádě.
12. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu X. Přivlastňovací zájmena.
Přídavné jméno v přísudku.
13. týden: Opakování předchozí gramatiky. Zápor v němčině. Příprava na test.
14. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zkouška.

Německý jazyk A2-B1/15, 1-2
Odborný garant: PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Jitka Pacltová
Počet účastníků kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1, 2 (nakladatelství Fraus).
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve dvou skupinách v pondělí od 12:30
hodin a od 14:20 hodin.
Jazykové exkurze se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.
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Kurz je určen absolventům kurzu A2 a zájemcům, kteří zvládají učivo uvedené
učebnice do 14. lekce.
Každá lekce se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky,
procvičování, vysvětlení nové gramatiky, nácviku správné výslovnosti, trénování
slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …
1. semestr
1. týden: Konverzační téma „Sommerurlaub“, opakování perfekta a préterita
2. týden: Opakování 14. lekce - odlišné vazby sloves
3. týden: Opakování 14. lekce – zájmenná příslovce
4. týden: Opakování 14. lekce – slabé skloňování podstatných jmen. Příprava
slovní zásoby 15. lekce.
5. týden: 15. lekce – konverzační okruh „Skiurlaub in den Alpen“
6. týden: 15. lekce – minulé časy silných sloves
7. týden: 15. lekce – perfektum pomocných sloves
8. týden: 15. lekce – člen neurčitý a nulový
9. týden: 15. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky
a slovní zásoby. Příprava slovní zásoby 16. lekce.
10. týden: 16. lekce – konverzační okruh „Deutschland“
11. týden: 16. lekce – vedlejší věty, vztažné věty
12. týden: 16. lekce – přídavná jména zeměpisná na -er
13. týden: 16. lekce – směrová příslovce dort/hin, hier/her
14. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zápočet
2. semestr
1. týden: Opakování předchozí gramatiky. Příprava slovní zásoby 1. Lekce (z
nové knížky – zelené)
2. týden: 1. lekce – konverzační okruh – „Warum ich Deutsch lerne“
3. týden: 1. lekce – infinitiv s zu
4. týden: 1. lekce – tvoření podstatných jmen skládáním
5. týden: 1. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky
a slovní zásoby. Příprava sl. zásoby 2. lekce
6. týden: 1. lekce – konverzace k tématu „Warum ich Deutsch lerne“
7. týden: 2. lekce – konverzační okruh „Eigenschaften“
8. týden: 2. lekce – stupňování příslovcí
9. týden: 2. lekce – stupňování přídavných jmen
10. týden: 2. lekce – srovnávání přídavných jmen
11. týden: 2. lekce – koncovky stupňovaných přídavných jmen
12. týden: 2. lekce - poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky
a slovní zásoby. Opakování, příprava na test.
13. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zkouška
14. týden: Jazyková exkurze
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Německý jazyk B1-B2/15-16
Odborný garant: PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. (Katedra cizích jazyků TUL)
Přednášející: Mgr. Jitka Pacltová
Počet účastníků kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 2 (nakladatelství Fraus).
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 14:20 hodin.
Jazykové exkurze se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.
Kurz je určen absolventům kurzu B1 a zájemcům, kteří zvládají učivo uvedené
učebnice do 14. lekce.
Každá hodina se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky,
procvičování, vysvětlení nové gramatiky, nácviku správné výslovnosti, trénování
slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …
1. semestr
1. týden: Konverzační téma „Sommerurlaub“, Opakování préterita a perfekta.
Příprava slovní zásoby 15. Lekce.
2. týden: 15. lekce – Konverzační okruh „Schweiz“
3. týden: 15. lekce – perfektum způsobových sloves
4. týden: 15. lekce – porušování větného rámce
5. týden: 15. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky
a slovní zásoby. Příprava slovní zásoby 16. lekce.
6. týden: 15. lekce – Schweiz – reálie, zajímavosti
7. týden: 16. lekce – konverzační okruh – „Umwelt“
8. týden: 16. lekce – předložky se 2. a 3. pádem
9. týden: 16. lekce – konjunktiv préterita - opakování
10. týden: 16. lekce – konjunktiv plusquamperfekta
11. týden: 16. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky
a slovní zásoby.
12. týden: 16. lekce – opakování, souhrnná cvičení. Příprava na test.
13. týden: 16. lekce – opakování, souhrnná cvičení. Příprava na test.
14. týden: Písemný test - zápočet
2. semestr
V tomto semestru nebudeme pracovat s učebnicí, ale budeme opakovat dosud
probranou gramatiku. Každá hodina bude doplněna cvičením na poslech,
četbu, reálie a konverzaci.
1. týden: Skloňování podstatných jmen – silné a slabé
2. týden: Předložky
3. týden: Časování silných sloves v přítomném čase
4. týden: Způsobová slovesa – v přítomném i minulém čase
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5. týden: Préteritum a perfektum slabých sloves
6. týden: Préteritum a perfektum silných sloves
7. týden: Skloňování přídavných jmen
8. týden: Souvětí souřadné
9. týden: Souvětí podřadné (vedlejší věty)
10. týden: Vazby sloves, zájmenná příslovce
11. týden: Trpný rod
12. týden: Zkouška formou písemného testu
13. týden: Jazyková exkurze
14. týden: Jazyková exkurze

Německý jazyk B2/konverzace s rodilou mluvčí
Odborný garant a přednášející: Mag. Sandra Braun (Katedra cizích jazyků TUL)
Počet účastníků kurzu: 9-15
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 10:40 hodin.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je zlepšit schopnost studentů komunikovat, rozumět rodilému
mluvčímu a zbavit je strachu z mluvení. V kurzu se budeme zabývat tématy
každodenního života, která budete mít možnost vnímat i z pohledu rodilé
Rakušanky. Jazyková úroveň studentů by měla být alespoň B1/B2.
Možné gramatické a lexikální obsahy mohou být doplněny podle jazykové
úrovně účastníků kurzu a budou vhodně doplňovat níže uvedená témata.
1. semestr
1. týden: sich vorstellen und kennenlernen – „Warum deutsch?“
2. týden: Essen + Trinken + Kulinarik
3. týden: Essen + Trinken + Kulinarik
4. týden: Sport und Freizeit
5. týden: DACH(L) - Landeskunde
6. týden: SPRICHWÖRTER und Redewendungen in D, A und CH (=> Deutsche
Sprachvarietäten)
7. týden: Geschichte und Politik
8. týden: Reisen, Urlaub, andere Länder
9. týden: Reisen, Urlaub, andere Länder
10. týden: Aktuelle ZEITUNGSARTIKEL vorstellen und besprechen
11. týden: Bücher und Literatur / Film und Fernsehen (Kunst und Kultur)
12. týden: Bräuche und Feste (Weihnachten)
13. týden: Bräuche und Feste (Silvester und Neujahr)
14. týden: Abschlussstunde inkl. Kurzpräsentation zu einem selbstgewählten
Thema
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2. semestr
(rozšíření a prohloubení témat 1. semestru + témata na přání studujících)
Porozumění hlavnímu obsahu komplexních textů o konkrétních a abstraktních
tématech (novinové zprávy, televizní pořady, tematické texty), uspořádání
odborné diskuse o své vlastní speciální oblasti, vysvětlení pohledu na aktuální
otázky a uvádění výhod a nevýhod různých možností, vedení kontroverzní
diskuse, přednášení a prezentování.

Španělský jazyk A0/1-4
Odborný garant: doc. Miroslav Valeš, Ph.D. (Katedra románských jazyků TUL)
Přednášející: Kateřina Blatoňová
Počet účastníků v kurzu: 7-12
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet/zkouška
Literatura: Aventura 1 - Španělština pro střední a jazykové školy - Brožová
Kateřina, Peňaranda Ferrer Carlo
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 16:10 hodin.
Cíl výuky:
Vytvoření základu pro komunikaci na úrovni A1. Důraz bude kladen na poslech,
výslovnost a praktické opakování. Během kurzu se také zaměříme na komunikaci
ve specifických každodenních situacích.
1. semestr
1. týden: Seznámení s učebnicí, španělskou abecedou a výslovností
2. týden: Lekce 0. - číslovky, Lekce 1. - osobní zájmena, představení se
3. týden: Gramatika slovesa být a mluvit, tázací příslovce a zájmena
4. týden: Tázací věty
5. týden: Práce s textem, poslech
6. týden: Opakování 1. lekce + slovní zásoba 2. lekce
7. týden: Gramatika - podstatná jména
8. týden: Gramatika – podstatná jména, sloveso mít
9. týden: Přídavná jména, barvy
10. týden: Časování pravidelných sloves
11. týden: Opakování sloves
12. týden: Práce s textem, poslech
13. týden: Opakování 2. lekce
14. týden: Závěrečný test, zápočty
2. semestr
1. týden: Opakování 1. a 2. lekce, slovní zásoba 3. lekce
2. týden: Časování nepravidelných sloves 1. část
3. týden: Časování nepravidelných sloves 2. část
4. týden: Gramatika sloves být, práce s textem a poslech
5. týden: Zvratná slovesa
6. týden: Práce s textem a poslech
7. týden: Opakování 3. lekce + slovní zásoba 4. lekce
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8. týden: Tvoření ženského rodu
9. týden: Použití členu s podstatnými jmény, povolání
10. týden: Vykání
11. týden: Číslovky nad 10, tázací zájmena
12. týden: Práce s textem, poslech
13. týden: Opakování 4. lekce
14. týden: Závěrečný test, zápočty
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Jednosemestrové kurzy
Bezpečné používání internetu a sociálních sítí
Odborný garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D. (Katedra informatiky TUL)
Přednášející: Martin Zicha
Počet účastníků kurzu: maximálně 10
Rozsah výuky: 1 semestr, jeden blok 2x týdně (90 minut), 8 přednášek
Zakončení semestru: odevzdání úloh, kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý a ve čtvrtek od 9:30 hodin.
Termíny výuky: 31. 8., 2. 9., 7. 9., 9. 9., 14. 9., 16. 9., 21. 9., 23. 9. 2021
Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou bezpečného používání
internetu s důrazem na praktická opatření, která nám pomohou bránit
se nejčastějším typům útoků: krádežím hesel a osobních údajů, dezinformacím,
reklamám, virům a jiným škodlivým kódům. Ukážeme si také jak zabezpečit
počítač a jak si zálohovat naše nejdůležitější data.
Teoretická část je přístupná všem zájemcům, ale praktické úkony a pomůcky
mají využití zejména pro majitele počítačů se systémem Windows 10. Největší
výhodu mají majitelé notebooků, kteří si jej mohou přinést přímo na kurz
a veškerá zabezpečení nastavit pod dohledem lektora.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které se částečně skládají
z výkladové části a praktické práce posluchačů. Skladba kurzu i přes danou
osnovu umožňuje individuální přístup lektora a zodpovídání dotazů.
Témata:
1. den: Základy bezpečného chování na internetu
 Vysvětlení pojmů: malware, hoax, phishing, trolling, fake news, sociální
inženýrství a jiné chyby úsudku.
 Představení internetové stránky www.hoax.cz
 Představení internetové stránky www.haveibeenpwned.com
2. den: Problematika hesel
 Silná a slabá hesla.
 Tipy, jak vytvořit silná zapamatovatelná hesla.
 Správce hesel Bitwarden (www.bitwarden.com)
 Vícefaktorové ověřování.
3. den: Zabezpečení internetového prohlížeče Google Chrome
 Základní nastavení a vypnutí vyskakovacích upozornění.
 Instalace doplňků pro zvýšení zabezpečení:
 uBlock Origin pro blokování reklam a vyskakovacích oken.
 Https Everywhere pro vynucení bezpečnější komunikace mezi námi
a internetem.
 Privacy Badger pro ztížení stopování našich aktivit na internetu.
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4. den:



5. den:



6. den:

7. den:

8. den:


Zabezpečení počítače se systémem Windows 10
Aktualizace systému.
Antivirový program Windows Defender a jeho nastavení.
Ruční a automatická záloha dat.
Co jsou to sociální sítě
Vysvětlení pojmu a základní terminologie.
Charakteristika sociálních sítí, aneb co mají společného.
Srovnání největších sociálních sítí a jejich rozdíly.
Obecné sociální sítě
Facebook, Twitter, LinkedIn.
Sociální sítě zaměřené na soukromé konverzace.
WhatsApp, Messenger, Viber.
Multimediální sociální sítě.
YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest.

„Bojarské republiky“ na středověké Rusi
Odborný garant a přednášející: PhDr. Pavel Smrž (Katedra historie TUL)
Počet účastníků kurzu: bez omezení
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium, kontrolní písemný test
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 10:40 hodin.
Cíl výuky:
Veliký Novgorod a Pskov v severozápadním Rusku patří mezi nejstarší města
na teritoriu dnešní evropské části Ruské federace. Jejich počátky sahají do 10.
století a již od nejstarší doby měla zásadní význam v dějinách formujícího
se ruského státu. V následujících dvou stoletích prošel zejména Veliký Novgorod
bouřlivým vývojem, na jehož konci byl vznik specifického politického a správního
uspořádání, které nemělo obdoby mezi ruskými knížectvími až na jednu výjimku,
a tou byl právě Pskov. Specifickým rysem obou měst byla skutečnost, že všichni
nejdůležitější představitelé města (kníže, arcibiskup, zástupci městské obce) byli
do svých funkcí voleni a kdykoli mohli být sesazeni. Teoreticky se na jejich volbě
mohl podílet každý svobodný obyvatel města, a to včetně žen, a dokonce i dětí.
Zvláštnost tohoto systému se odrazila rovněž v moderní odborné literatuře, v níž
se několikrát objevil termín „bojarské republiky.“ Obě města zažívala období
vrcholného rozkvětu v průběhu 13.–15. století. Protože ležela nedaleko
od hranic se středověkým Livonskem a měla dobré spojení s dalšími regiony
podél východního pobřeží Baltského moře, byla hlavním zprostředkovatelem
dálkového obchodu mezi severní a západní Evropou a ruskými zeměmi.
Do Velikého Novgorodu a Pskova přijížděli němečtí (hanzovní) kupci se svým
zbožím a dlouhodobě v nich pobývali. Vzájemné soužití Rusů a Němců na jedné
straně přispívalo k navazování trvalejších pracovních a osobních kontaktů, ale
současně nebylo ušetřeno sporů, které v některých případech končily krvavými
střety. Avšak tyto konflikty nikdy nebyly důvodem k trvalému přerušení
veškerých kontaktů. Soumrak „zlatého republikánského období“ nastal ve chvíli,
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kdy se na politické mapě východní Evropy razantně prosadila Moskva a bylo
definitivně ukončeno připojením Velikého Novgorodu (1478) a Pskova (1510)
k moskevskému velikému knížectví.
Výuka se zaměří na sledování vývoje Velikého Novgorodu od sídla prvních
ruských knížat (Rurika, Olega) až po prosazení volitelnosti knížat, arcibiskupů
a představitelů městské obce. Nastíní procesy na středověké Rusi, které přispěly
k tomuto vývoji, a průběh vymezování městské obce vůči knížecí moci
v samotném Novgorodě. Seznámí posluchače s dějinami Pskova, jehož politický
a správní systém nesl řadu shodných rysů s novgorodským uspořádáním, ale
nikdy se nevyrovnal jeho úrovni. Rovněž poznají vybrané narativní prameny
a prameny úřední povahy novgorodské, pskovské a hanzovní, resp. německé
provenience, které jim umožní nahlédnout do všedního života obyvatel obou
měst a jejich soužití se zahraničními návštěvníky.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy
s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky
v daném oboru, bude veden čistě populární formou. Přesto účastníci kurzu
budou pracovat se středověkými písemnými prameny v novodobém českém
překladu.
Témata:
1. týden: Počátky Velikého Novgorodu a Pskova, doklady písemné
a archeologické
2. týden: Novgorodské země, městské strany, konce a ulice
3. týden: Novgorodský kníže
4. týden: Novgorodský vladyka, biskup a arcibiskup
5. týden: Novgorodské věče a zástupci městské obce
6. týden: Pskov - kníže, duchovenstvo a zástupci městské obce
7. týden: Veliký Novgorod a Pskov - vzájemné vztahy
8. týden: Veliký Novgorod a Pskov - na hranici s Latiny
9. týden: Německé dvory ve Velikém Novgorodě a „německý břeh“ v Pskově
10. týden: Každodenní pracovní a mimopracovní soužití Němců a Rusů
11. týden: Život ve Velikém Novgorodě v nápisech na březové kůře
12. týden: Veliký Novgorod, Pskov a Moskva
13. týden: Konec novgorodské a pskovské samostatnosti
14. týden: Veliký Novgorod a Pskov ve zprávách cizinců
Doporučená literatura – výběr:
ARAKČEJEV,V. A. Sredněvekovyj Pskov: vlasť, obščestvo, povsedněvnaja žizň
v XV-XVII vekach, Pskov, 2004
BERNADSKIJ, V. N. Novgorod i novgorodskaja zemlja v XV veke, Moskva:
Leningrad, 1961.
BORISOV, N. S. Ivan III., 2. vyd, Moskva, 2003.
FENNEL, John L. I. Ivan the Greath of Moscow, London, 1963
CHOROŠKEVIČ, A. L. Torgovlja Velikogo Novgoroda, Moskva, 1963
JANIN, V. L. Novgorodskije posadniki, Moskva, 1962.
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JANIN, V. L. Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, Červený Kostelec,
2007
JANIN, V. L. Veliký Novgorod. Dějiny v nejstručnějším nástinu, in: Limity a
možnosti historického poznání. Sborník z cyklu přednášek, Olomouc, 2008
KOVALENKO, G. M. Velikij Novgorod. Vzgljad iz Evropy. XV-načalo XX. v., SanktPetěrburg, 2010
ONASCH, K. Gross-Novgorod, München, 1969
PETROV, A. V. Ot jazyčestva k Svjatoj Rusi. Novgorodskie usobicy. K izučeniju
drevněrusskogo večevogo uklada, Sankt-Petěrburg, 2003
PICKHAN, G. Gospodin Pskov. Entstehung und Entwicklung eines städtischen
Herrschaftszentrums in Altrussland, Berlin, 1992.
PŘÍHODA, M. Vyprávění o pádu Novgorodu (Pojmy tradice, vládce, dědičná
země), in: Rýžoviště zlata a doly drahokamů. Sborník pro Václava Huňáčka,
Červený Kostelec, 2006
RYBINA, J. A. Inozemnyje dvory v Novgorodě XII-XVII vv., Moskva, 1986
RYBINA, J. A. Novgorod i Ganza, Moskva, 2009
SELART, A. Livland und die Rus' im 13. Jahrhundert, Cologne 2007
VALEROV, A. V. Novgorod i Pskov. Očerki političeskoj istorii severo-zapadnoj
Rusi XI-XIV vekov, Sankt-Petěrburg, 2004
ZIMÁK, A., Hanza. Obrazy z dějin severského námořního obchodu, Praha 2002
Zwischen Lübeck und Novgorod. Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum
vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Ortwin Pelc-Gertrud Pickhan
(hrsg.), Lüneburg 1996

Cesty ke zdraví
Odborný garant: Mgr. Zuzana Paukertová (Ústav ošetřovatelství a neodkladné
péče TUL)
Přednášející: Mgr. Zuzana Paukertová, Mgr. Veronika Chalupová,Mgr. Petra
Brédová, Mgr. Kateřina Prstková, Ing. Tomáš Souček, Bc. et Bc. Lenka Horáková
Počet účastníků kurzu: maximálně 20
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium, závěrečná práce
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 16:00 hodin.
Cíl výuky:
V průběhu kurzu budou posluchači seznámení s tématy souvisejícími se zdravím
ve zralém věku, včetně zásad zdravého životního stylu a první pomoci.
Metody výuky:
Kurz je realizován formou přednášek, praktických cvičení a ukázek na výukových
modelech.
Témata:
1. týden: Základní anatomie lidského těla (Mgr. Kateřina Prstková)
2. týden: Výživa, zdravý životní styl (Mgr. Zuzana Paukertová)
3. týden: Preventivní prohlídky (Mgr. Zuzana Paukertová)
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4. týden: Co je dobré vědět před návštěvou zdravotnického zařízení (Mgr.
Zuzana Paukertová)
5. týden: Aplikace léků, domácí lékárnička (Bc. et Bc. Lenka Horáková)
6. týden: Urologie v praxi (Bc. et Bc. Lenka Horáková)
7. týden: Měření základních fyziologických funkcí (lekce se studenty VS) (Mgr.
Zuzana Paukertová)
8. týden: Zdravotnická technika v medicíně (Ing. Tomáš Souček)
9. týden: Kardiopulmonální resuscitace (Mgr. Veronika Chalupová)
10. týden: Akutní stavy v interních oborech (Mgr. Veronika Chalupová)
11. týden: Riziko úrazů (Mgr. Veronika Chalupová)
12. týden: Přístrojová technika v přednemocniční neodkladné péči (Mgr.
Veronika Chalupová)
13. týden: Pohyb v každém věku (Mgr. Petra Brédová)
14. týden: Zakončení kurzu, evaluace

Cvičení pro absolventy genealogie
Odborný garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Katedra historie TUL)
Přednášející: doc. Ing. František Borůvka, CSc.
Počet účastníků kurzu: maximálně 16
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zpracovaní vlastního rodokmenu
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 10:40 hodin.
Kurz je určen absolventům předchozího kurzu Genealogie v praxi.
Cíl výuky:
Kurz vznikl na základě požadavků absolventů kurzu „Genealogie v praxi“ jako
navazující cvičení pro studenty U3V. Absolventi kurzu si zopakují základní
znalosti práce na počítači především v návaznosti na zpracování běžných
genealogických dat. Zaměří se na postupy pro vyhledání dat souvisejících s jejich
vlastním rodem a jejich zpracováním do přehledných genealogických tabulek.
Zopakují si postupy čtení matričních materiálů. Seznámí se s programy
pro zpracování genealogických dat, především prací s volně dostupným
programem Ancestry. Podstatná část výuky bude věnována možnostem práce
na internetových stránkách oblastních archívů při studiu matrik a ostatních
archivních materiálů. V rámci práce na internetu si uchazeči zpracují svůj
rodokmen a seznámí s možnostmi jeho sdílení. Pomocí standardu
genealogických dat GEDCOM, pro výměnu a sdílení dat mezi různými programy,
si ověří jeho využití při přenosu dat mezi programy na svém počítači
a na internetu.
Metody výuky:
Předmět je vyučován v počítačové učebně formou cvičení, souvisejících
s badatelskými postupy při zpracování vlastního rodokmenu pomocí počítačových
programů.
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Témata:
1. týden: Opakování základů práce na počítači, práce se standardními
počítačovými programy.
2. týden: Použití standardních počítačových programů MS Office pro
zpracování genealogických dat, šablony genealogických tabulek.
3. týden: Využití tabulkového procesoru MS Excel pro tvorbu genealogické
tabulky.
4. týden: Digitalizované oblastní archivu, vyhledávání genealogických dat
v digitalizovaných matrikách.
5. týden: Pokračování vyhledání genealogických dat v digitalizovaných
matrikách.
6. týden: Čtení archivních materiálů.
7. týden: Pokračování vyhledání genealogických dat v digitalizovaných
matrikách.
8. týden: Sestavení vlastního rodokmenu pomocí MS Office.
9. týden: Práce s programy a aplikacemi na internetu.
10. týden: Práce s programem Ancestry pro zpracování genealogických dat.
11. týden: Zpracování vlastního rodokmenu na internetu.
12. týden: Přenos dat, použití standardu GEDCOM.
13. týden: Metody zpracování rodové kroniky. Poslední finální úpravy vlastního
rodokmenu.
14. týden: Závěr, dotazy, zápočty.
Doporučená literatura:
LEDNICKÁ, Blanka. Sestavte si rodokmen: pátráme po svých předcích. 1. vyd.
Praha: Grada, 2012.
BORŮVKA, František. Soubor přednášek pro U3V „Základy Genealogie“. Liberec:
TU v Liberci, 2016.

Česká architektura
Odborný garant studia a přednášející: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D. (Katedra
filosofie TUL)
Počet účastníků: maximálně 40
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: písemný test
Výuka bude probíhat ve středu od 16:10 hodin.
Cíl výuky:
Předmět je zaměřen na hlubší poznání architektury nejen jako významné oblasti
výtvarného umění, ale také jako nejnázornějšího způsobu vyjádření idejí a ideálů
příslušné doby a nástroje reprezentace moci.
Cílem výuky je poskytnout studentům přehled o jednotlivých slohových
obdobích, jejich charakteristických znacích, výrazových prostředích, typických
architektonických prvcích a nejvýznamnějších stavebních památkách na našem
území. Specifická pozornost bude věnována architektonickým památkám
v Liberci a blízkém okolí. Výklad bude doplněn bohatým obrazovým materiálem
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a filmovými ukázkami, ale také opakovacími testy a prací s pracovními listy.
Do programu kurzu bude dle možností zařazeno několik vycházek do terénu
s výkladem.
Metody výuky:
Hlavní metodou je výklad podpořený obrazovým materiálem, práce
s obrazovým materiálem, určování slohových prvků, osvojení si a upevnění
odborné terminologie, práce s videoukázkami, opakovací testy a závěrečný test.
Studující budou mít k dispozici studijní texty a elektronický studijní materiál
s názornými ukázkami. Dle možností bude kurz doplněn (nepovinnými)
vycházkami a pro zájemce též tématickým poznávacím zájezdem.
Témata:
1. týden: Pojem architektura, architektonický sloh, předrománská architektura
2. týden: Románská architektura na našem území, její charakteristické znaky a
stavební články, významné památky
3. týden: Románsko-gotická a gotická architektura u nás, vývoj gotiky u nás,
nejvýznamnější stavby tohoto období
4. týden: Renesance v architektuře, její vývojové fáze, hlavní znaky renesanční
architektury,
5. týden: Významné renesanční stavby, zahradní architektura, manýrismus
6. týden: Barokní architektura, vývojové fáze baroka u nás, hlavní znaky
barokní architektury
7. týden: Barokní stavitelé a významné barokní památky u nás, rokoko
8. týden: Klasicismus a empír v architektuře, hlavní znaky, motivy a stavby
9. týden: Historismus, historizující architektura, romantismus v architektuře
(novogotika, neorenesance, neobaroko, atd.)
10. týden: Architektura secese, její prvky, secesní stavby u nás, moderna
11. týden: Kubismus v české architektuře. Obloučkový kubismus, národní sloh
12. týden: Funkcionalismus, konstruktivismus u nás, novoklasicismus,
meziválečná architektura
13. týden: Poválečná architektura
14. týden: Současná česká architektura, rekapitulace formou písemného testu
Doporučená literatura:
DIVIŠ, M. Nástin vývoje architektury v českých zemích. Praha: Grafoprint, 1999.
DVOŘÁČEK, P. Gotický sloh. Architektura českých zemí. Praha: Levné knihy KMa,
2005. ISBN 80-7309-273-5.
DVOŘÁČEK, P. Románský sloh. Architektura českých zemí. Praha: Levné knihy
KMa, 2005. ISBN 80-7309-260-3.
HÁJEK, V. Architektura. Klíč k architektonickým slohům. Praha: Grada Publishing,
2000. ISBN 80-7169-722-2.
LUKEŠ, Z. [10 století architektury]. Vyd. 1. [6]. Architektura 20. století. Praha:
Správa Pražského hradu, 2001. ISBN 80-86161-40-4.
POJSL, M., LONDIN, V. Dvanáct století naší architektury. 2.vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-163-2.
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ŠVÁCHA, R. Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989 - 2004. Vyd.
1. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2004. ISBN 80-903257-3-4.
ŠVÁCHA, RO. Lomené, hranaté & obloukové tvary: česká kubistická architektura
1911-1923. Praha: Gallery, 2000. ISBN 80-86010-35-X.
ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing 1994. ISBN
80-85605-84-8.
ZATLOUKAL, P. Architektura 19. století. Praha: DaDa, Správa Pražského hradu,
2001. ISBN 80-86161-39-0.
ZEMAN, J. Liberec. Urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty,
památky. Liberec: Knihy 555, 2011. ISBN 978-80-86660-33-2.

Dějiny knižní kultury
Odborný garant a přednášející: Václav Kříček (Krajská vědecká knihovna
v Liberci)
Počet účastníků kurzu: max. 30
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 hodina týdně (60 minut)
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 15:00 hodin v budově
Krajské vědecké knihovny Liberec.
Cíl výuky:
Přednášky jsou koncipovány tak, aby účastníky kurzu seznámily s historickým
vývojem knižní kultury od starověku až po moderní dobu. V úvodu kurzu budou
nastíněny počátky písemnictví a s tím související zrod knihy a knihoven.
Pokračující přednášky budou sledovat proměny jejich funkce v průběhu kulturně
dějinného vývoje. Primární důraz bude kladen na knižní kulturu českých zemí
a jejich okolí.
Metody výuky:
Kurz bude vyučován formou přednášek s prezentacemi. Posluchači budou mít
možnost během přednášky vznášet dotazy a připomínky. Nedílnou součástí
bude prezentování dobových dokumentů, které se nacházejí ve fondu liberecké
knihovny.
Témata:
1. týden:




2. týden:




ZROZENÍ KNIHY
vznik a vývoj písma
vývoj psacích látek
vývoj psacího materiálu
svitek a kniha
KNIHA VE STŘEDOVĚKU I.:
středověká knižní kultura (výroba a výzdoba knihy)
klášterní a církevní knihovny
knihy u panovnického dvora
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3. týden: KNIHA VE STŘEDOVĚKU II.:
 knihy mezi šlechtou
 knihy na středověkých univerzitách
4. týden: KNIHA V DOBĚ RENESANCE:
 zrození evropského knihtisku
 renesanční knižní kultura (výroba a výzdoba knihy)
 renesanční knihovny
5. týden: KNIHA V DOBĚ BAROKA A ROKOKA:
 barokní knižní kultura (výroba a výzdoba knihy)
 barokní knihovny
6. týden: KNIHA OD SKLONKU 18. STOLETÍ DO 20. STOLETÍ:
 technologická proměna výroby knihy
 vznik nakladatelství
 masové rozšíření knihy
 nové formy sdílení psaného textu na sklonku 20. století
Během přednášek budou prezentovány dokumenty z majetku liberecké
knihovny.

Digitální svět aneb jak pochopit počítač prostřednictvím jeho
historie a vlivu na společnost
Odborný garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Přednášející: Ing. Milan Setíkovský
Počet účastníků kurzu: bez omezení
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 8:50 hodin.
Cíl výuky:
Počítače a obecně vzato digitální zařízení ovlivňují náš život dříve nevídanou
měrou. Pravděpodobně jediným způsobem, jak se nenechat převálcovat, je
digitální svět pochopit. Kurz nabízí historický pohled na vývoj počítačů,
a v historických krocích podává vysvětlení, jak a proč fungují počítače a jiná
digitální zařízení. Vedle nezbytných technických aspektů se kurz zaměřuje
především na vliv počítačů na společnost, ukazuje vliv výpočetní techniky
na běžné oblasti našeho života. V ideálním případě by si absolvent měl osvojit
nový pohled na život s výpočetní technikou. Absolvent by se měl snáze
pohybovat v počítačových bažinách současného globalizovaného světa.
Metody výuky:
Téma bude prezentováno formou přednášek seminárního charakteru, tedy
s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod.
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Témata:
1. týden: Nekonečný seznam oblastí zasažených digitalizací
Počítače v různém provedení a digitální technologie jsou součástí
našeho života, ať chceme nebo ne.
2. týden: Počítač se rodil postupně a dlouho
Snad každý element digitálního světa vznikl samostatně, nikdy
nenastal počítačový velký třesk. To nám nabízí možnost sledovat
myšlenkové postupy inovátorů.
3. týden: Lidé, kteří u toho byli
Historii počítačů i myšlenky vynálezců je občas vhodné spojit se
jmény konkrétních lidí. Jejich motivace nebo osudy pro nás mohou
být inspirativní.
4. týden: Počítač nezná deset prstů
Počítač pracuje v dvojkové soustavě. Pro další pochopení budeme
muset tuto soustavu znát. Neobejdeme se ani bez znalosti
elektromagnetické indukce.
5. týden: Jak to ten počítač dělá
Nejzákladnější obvody počítačů, které se od počátku až dodnes
nezměnily. Struktura procesoru. Paměť, vstupy a výstupy. Teoreticky
postavíme počítač.
6. týden: Jak se počítače domlouvají
Principy počítačových sítí, a praktické informace o nich pro běžné
uživatele (WiFi, ...).
7. týden: Jak se domlouvají lidé s počítačem
Vstupy a výstupy, zobrazovací jednotky, zvuky, sítě, internet, myši a
vůbec všechno, čím se počítač může spojit s člověkem a jeho smysly.
8. týden: Jak lidé programují
Jak donutit počítač dělat to, co po něm chceme: principy
programování, programovacích jazyků, instrukce. Svobodný versus
proprietární software.
9. týden: Jak komunikovat v nepřátelském prostředí
Připojením k internetu mohou vznikat nebezpečné situace. Proto se
používají šifrovací protokoly, ale i další způsoby ochrany dat. Problém
nevyřeší technika sama o sobě, uživatel musí spolupracovat.
10. týden: Bez kryptografie to dnes nejde
Principy šifrování, https, digitální certifikát, elektronický podpis. Za
pár let budeme muset umět číst, psát a elektronicky se podepsat.
11. týden: Internet zevnitř i zvenku
Internet je ve skutečnosti pouze skupina protokolů. Některé si
objasníme (TCP/IP, ...), užitečné popíšeme (Tor, ...).
12. týden: Stinné stránky digitalizace
Negativní stránky masivního užívání počítačů rostou stále rychleji
(sledování, závislost, podvodný software, ...). Mnoho stinných stránek
není dostatečně veřejně známo, ale bez jejich znalosti proti nim
nemůžeme nic dělat.
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13. týden: Vyhlídky na budoucnost
Pokus o vhled do skleněné koule v souvislosti s předpokládaným
vývojem digitalizace v kladném i záporném smyslu.
14. týden: Vliv digitalizace na život běžného člověka
Pokus o shrnutí počítačových informací tak, abychom se naučili sami
a předem pochopit věci, které teprve přijdou. Aby nám výpočetní
technika nedělala vrásky, ale pozvedala sebevědomí. Společenské
aspekty všudypřítomných počítačů.

Fit s Pilates
Odborný garant: Mgr. Helena Rjabcová (Katedra tělesné výchovy TUL)
Přednášející: Mgr. Eva Hložková
Počet účastníků kurzu: maximálně 15
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní i letní), 1 šedesátiminutový blok týdně
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 12:30 hodin v Harcově,
(budova M)
Na cvičení si vezměte pohodlné oblečení, teplé ponožky (cvičí se bez bot)
a podložku.
Cvičení vychází z klasických forem pilates. Obsahem jednotlivých lekcí je
kombinace netradičního cvičení se cvičebními pomůckami i bez nich. V lekcích
jsou zařazeny cviky s overbally, na velkém míči, které jsou směřovány
ke kompenzačnímu cvičení celého těla. Cvičení se zaměřuje na zlepšení
koordinace a stability.
Doporučená literatura:
BIMBI-DREPS, M. Velká kniha cvičení Pilates. Praha: Svojtka, 2006.
BLAHUŠOVÁ, E. Pilates II. Praha: Olympia 2006.

Fyzika známá i neznámá
Odborný garant a přednášející: prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. (Katedra fyziky TUL)
Počet účastníků v kurzu: maximálně 24
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: písemná práce, rozprava, kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 16:10 hodin.
Cíl výuky:
Kurz nabízí posluchačům seznámení se s některými fyzikálními jevy, které běžně
potkávají v každodenním životě, aniž by znali jejich zákonitosti a uvědomovali si
je. Posluchači se také seznámí s vlastnostmi různých „chytrých“ materiálů, které
slouží modernímu člověku v nejrůznějších zařízeních.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou přednášek, na nichž budou předváděné jevy
a zákonitosti vysvětlovány v historických souvislostech a také hojně
demonstrovány pokusy.
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Témata:
1. týden: Atomy a molekuly, struktura látek, krystaly a jejich vlastnosti.
2. týden: Jevy na povrchu a rozhraních.
3. týden: Mechanické vlny v látkách, zvuk, ultrazvuk.
4. týden: Tekutiny, tlak v kapalinách a plynech.
5. týden: Skupenství látek a jejich změny.
6. týden: Tvarová paměť.
7. týden: Elektřina, elektrostatická indukce.
8. týden: Piezoelektřina.
9. týden: Pyroelektřina a feroelektřina.
10. týden: Elektromagnetická indukce.
11. týden: Magnetismus v látkách, permanentní magnety.
12. týden: Elektromagnetické záření.
13. týden: Světlo a jeho vlastnosti.
14. týden: Zakončení, rozprava.
Doporučená literatura:
Bude uváděna postupně během přednášek pro jednotlivá témata.

Genealogie v praxi
Odborný garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Katedra historie TUL)
Přednášející: doc. Ing. František Borůvka, CSc.
Počet účastníků kurzu: maximálně 16
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), jeden a půl bloku týdně (3 x 45 minut, celkový
počet výuky bude 42 hodin)
Zakončení semestru: zpracovaní vlastního rodokmenu
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 8:30 hodin.
Cíl výuky:
Absolventi kurzu získají základní znalosti související se zpracováním běžných
genealogických tabulek. Seznámí se s formou zpracování matrik a jejich studiem
při badatelské činnosti za účelem sestavení vlastního rodokmenu.
Při praktických cvičeních v rámci výuky získají znalosti související s vyhledáním
genealogických dat především v matrikách a další informace o možnostech
zpracování genealogických tabulek s pomocí zdarma dostupných počítačových
genealogických programů. Rovněž si ověří možnost zpracování vlastního
rodokmenu na internetu a práci s mezinárodním standardem genealogických
dat GEDCOM pro výměnu a sdílení dat mezi různými programy. V průběhu
výuky navštíví odděleni matrik městského úřadu a seznámí se s provozem
badatelny Státního oblastního archívu v Liberci.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů navazujících na provedené
přednášky. V rámci navazujících seminářů si zopakují základní postupy při práci
s počítačovými programy a ověří si badatelské postupy při zpracování vlastního
rodokmenu pomocí počítačových programů.
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Témata:
1. týden: Seznámení s problematikou soukromé genealogie (rodopisu) a
problémy souvisejícími s vyhledáním genealogických dat a
vytvořením základních genealogických tabulek.
2. týden: Jak začít při tvorbě vlastního rodokmenu, vývoj jmen a příjmení, odkud
jsme?
3. týden: Archivy dostupné pro badatelskou činnost, matriky a jejich
zpracování, badatelské postupy.
4. týden: Digitalizace matrik jejich dostupnost na Internetu.
5. týden: Práce s matrikami, vyhledání a stažení matriky na internetu.
6. týden: Pokračování práce s matrikami, vývoj písma, čitelnost matrik.
7. týden: Exkurze v oddělení matrik obecního úřadu Liberec.
8. týden: Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování.
9. týden: První kroky k sestavení vlastního rodokmenu, uspořádání získaných
dat. Počítačové programy pro práci s genealogickými daty, instalace,
použití.
10. týden: Další dostupné archivní materiály a archivy.
11. týden: Registrace svého rodokmenu na Internetu, možnosti využití.
12. týden: Návštěva badatelny SOkA Liberec.
13. týden: Rodové kroniky, rodová setkání. Poslední finální úpravy vlastního
rodokmenu (tisk tabulek).
14. týden: Závěr, dotazy, zápočty.
Doporučená literatura:
LEDNICKÁ, Blanka. Sestavte si rodokmen: pátráme po svých předcích. 1. vyd.
Praha: Grada, 2012.
BORŮVKA, František. Soubor přednášek pro U3V „Základy Genealogie“. Liberec:
TU v Liberci, 2016.

Geografie nejsou jenom mapy
Odborný garant: Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. (Katedra geografie TUL)
Přednášející: RNDr. Artur Boháč, Ph.D., Mgr. Hynek Böhm, Ph.D., Mgr. Emil
Drápela, Ph.D., RNDr. Jan Kocum, Ph.D., Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.,
doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.
Počet účastníků kurzu: max. 15
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: geografický kvíz/kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 14:20 hodin.
Cíl výuky:
Kurz nabízí posluchačům seznámení s oborem geografie a snaží se přiblížit široký
rozsah této vědní disciplíny prostřednictvím různých témat s geografickým
aspektem populární formou.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek s možností diskuzí, dotazů,
připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru.
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Témata:
1. týden: Geografie nejsou jenom mapy (Mgr. Emil Drápela, Ph.D.)
2. týden: Světové dějiny kartografie (Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.)
3. týden: Dějiny kartografie našich zemí (Mgr. Klára Severýnová Popková,
Ph.D.)
4. týden: Přírodní ohrožení a rizika v kontextu klimatické změny ve světě
(RNDr. Jan Kocum, Ph.D.)
5. týden: Je množství oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře opravdu kritické?
(doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.)
6. týden: Vodní stres ve světě a v Česku – možnosti řešení (RNDr. Jan Kocum,
Ph.D.)
7. týden: Nerovnoměrný rozvoj regionů ČR a hranice – kde nikdo nechce žít a
proč? (Mgr. Emil Drápela, Ph.D.)
8. týden: Prostorové souvislosti náboženství na Liberecku (RNDr. Artur Boháč,
Ph.D.)
9. týden: Současný stav evropské integrace (Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.)
10. týden: Terorismus a jeho geografické aspekty (RNDr. Artur Boháč, Ph.D.)
11. týden: Island jako příklad kladů i záporů současného turismu (Mgr. Emil
Drápela, Ph.D.)
12. týden: Geografický kvíz (kolektiv katedry geografie)

Geologicko-přírodovědné exkurze
Odborný garant: doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek (Katedra geografie TUL)
Přednášející: Dr. Emil Drápela, RNDr. Dominik Rubáš (a hosté)
Počet účastníků v kurzu: maximálně 30
Rozsah výuky: 7 exkurzí v letním semestru v trvání 3-4 hodiny (7 x 4 hodiny),
pátky dopoledne až odpoledne
Zakončení semestru: test
Předběžná nabídka:
Exkurze se zaměří na geologické fenomény v různých částech okolí Liberce,
především na Ještědském hřbetu, v Jizerských horách, v pískovcových oblastech
Českého ráje, v okolí Hamru na Jezeře a v Geoparku Ralsko.
Exkurze:
1. týden: Zbytky po kvartérním zalednění, jak pevninském tak horském –
geomorfologie bludné balvany a vsouvky
2. týden: Třetihorní sedimentární pánve – sedimentologie, využití a ekologické
problémy
3. týden: Třetihorní vulkanizmus – vulkanologie, geneze některých sopek a
jejich mineralogické a geologické zajímavosti
4. týden: Druhohorní moře a život v něm – paleontologicko-sedimentologické
zajímavosti České křídové pánve, především pískovcových měst a
jiných výchozů
5. týden: Prvohorní vulkanizmus – mineralogie a geologie melafyrů, porfyrů a
polzenitů (ignimbritů)
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6. týden: Ještědské krystalinikum – metamorfované horniny a jejich
zajímavosti, geomorfologie, saxonská tektonika, aktivita různých
zlomových struktur, zrcadla a projevy tektoniky v geomorfologii
7. týden: Jizerské hory – hlubinné vyvřeliny, mineralogie, geomorfologie,
geneze a projevy zvětrávání.

Grafika (s kresbou) pro začátečníky
Odborný garant a přednášející: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
(Katedra primárního vzdělávání TUL)
Počet účastníků kurzu: 16
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: praktické výtvarné práce
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 14:20 hodin.
Kurz je přednostně určen pro studující z letního semestru 2020/2021.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je představit posluchačům méně i více náročné grafické techniky.
Využít stylizace realistických prvků, nejprve zpracovaných v kresbě. Využívat
grafického myšlení pro transponování kresby do grafického materiálu –
přípravná skica, matrice, tisk. Drobná i volná grafická tvorba. Studenti zahájí
kurz kresbou a zpracováním vlastních návrhů pro grafickou tvorbu, vytvoří
matrice, vytisknou a adjustují pro výstavní účely. V druhé části semestru
se budou věnovat alternativní grafice (monotypii a práci se šablonou).
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktické tvorby v seminářích, některé přípravné
práce, skici budou formou domácí přípravy.
Náplň kurzu:
 Práce s výrazovými prostředky kresby, jejich uplatňování v tvorbě
 Kresba podle skutečnosti
 Zjednodušení motivu z reálné kresby
 Výtvarné zpracování vlastního návrhu
 Hledání kompozice a výrazu
 Získání zručnosti v předem probraných grafických technikách – protisk, tisk
z papírové koláže, linoryt, papírořez, koláž, frotáž, volná grafika (vytíraný
monotyp, válečkování)
 Zpracování matric
 Tisk – jedno i vícebarevný
 Adjustace
Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi,
případným výběrem pro výstavu.
Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.
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Doporučená literatura:
ŠKALOUDOVÁ, L., Kresba v teorii a praxi. eTULpubli, 2021. ISBN 978-80-7494570-0 https://etul.publi.cz/book/1417-kresba-v-teorii-a-praxi
KREJČA, A. Grafické techniky. Praha-Aventinum, 1995.
KRAČMAR, A.- LINAJ, E., 2002. Grafickou cestou. Ústí nad Labem: Pedagogické
centrum. ISBN, 80-903293-0-6.
BAUER, A., 1999. Grafika – knížka pro každého. Olomouc: Rubico. ISBN. ISBN 8085839-34-2.
TEISSIG, K. Technika kresby. Artia: Praha, 1986.

Grafika (s kresbou) pro pokročilé
Odborný garant a přednášející: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
(Katedra primárního vzdělávání TUL)
Počet účastníků kurzu: 16
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: praktické výtvarné práce
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 16:10 hodin.
Kurz je přednostně určen pro studující z letního semestru 2020/2021.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je představit posluchačům méně i více náročné grafické techniky.
Využít stylizace realistických prvků, nejprve zpracovaných v kresbě. Využívat
grafického myšlení pro transponování kresby do grafického materiálu –
přípravná skica, matrice, tisk. Drobná i volná grafická tvorba. Studenti zahájí
kurz kresbou a zpracováním vlastních návrhů pro grafickou tvorbu, vytvoří
matrice, vytisknou a adjustují pro výstavní účely. V druhé části semestru
se budou věnovat alternativní grafice (monotypii a práci se šablonou).
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktické tvorby v seminářích, některé přípravné
práce, skici budou formou domácí přípravy.
Náplň kurzu:
 Zjednodušení motivu z reálné kresby
 Výtvarné zpracování vlastního návrhu
 Hledání kompozice a výrazu
 Získání zručnosti v předem probraných grafických technikách – protisk, tisk
z papírové koláže, suchá jehla, linoryt, papírořez, koláž, frotáž, volná grafika
(vytíraný monotyp, válečkování)
 Zpracování matric
 Tisk – jedno i vícebarevný
 Adjustace
Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi,
případným výběrem pro výstavu.
Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.
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Doporučená literatura:
ŠKALOUDOVÁ, L., Kresba v teorii a praxi. eTULpubli, 2021. ISBN 978-80-7494570-0 https://etul.publi.cz/book/1417-kresba-v-teorii-a-praxi
KREJČA, A. Grafické techniky. Praha-Aventinum, 1995.
KRAČMAR, A.- LINAJ, E., 2002. Grafickou cestou. Ústí nad Labem: Pedagogické
centrum. ISBN, 80-903293-0-6.
BAUER, A., 1999. Grafika – knížka pro každého. Olomouc: Rubico. ISBN. ISBN 8085839-34-2.
TEISSIG, K. Technika kresby. Artia: Praha, 1986.

Kreativní techniky pro udržitelný život
Odborný garant studia a přednášející: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. a
Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.(Katedra podnikové ekonomiky a
managementu TUL)
Počet účastníků: maximálně 20
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), realizace formou soustředění v jednom týdnu
Zakončení semestru: odevzdání testu/kvízu, zpracování podkladů pro kolokvium
Termín výuky: od 20. do 24. 9. 2021
Výuka bude pravděpodobně probíhat:
v pondělí od 9:00 do 12:15 hodin
ve středu od 9:00 do 12:15 hodin
ve čtvrtek od 9:00 do 12:15 hodin
v pátek od 9:00 do 12:15 hodin
Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy systematického přístupu
k environmentálnímu managementu. Kurz je zaměřen na vysvětlení pojmů
a přístupů k environmentální ekonomice a tréninku kreativních manažerských
technik používaných při řešení problémů. Záměrem kurzu je informace méně
konzumovat, ale více získávat zkušenosti pomocí vlastní tvorby a prožitků.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které se částečně skládají
z výkladové části a ve větší části z praktické práce posluchačů. Celý kurz
obsahuje 8 lekcí. Každá lekce trvá jeden blok (90 min), vždy s krátkou přestávkou
dle domluvy s lektorem. V první části budou probrány základní informace
k problematice environmentálního managementu, dále se zaměříme
na odpadové hospodářství, ujasníme si pojmy upcyklace, downcyklace,
recyklace. Rozhodně to nebude jen o teorii, doplníme náš kurz o exkurzi
a o praktické aktivity. Vyzkoušíme si některé z nástrojů systematického řešení
problémů jako např. myšlenkovou mapu, Paretovu analýzu, Ishikawův diagram
rybí kosti a svoje znalosti si ověříme pomocí kvízu a vypracováním plakátu
na zadané téma. Pomyslně druhá část bude zaměřena na příklad upcyklace
v praxi, konkrétně na tvorbu výrobků z plastů (PET lahví). V závěru si vyzkoušíme
prezentaci výsledného produktu včetně zamyšlení se nad stanovením jeho
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ceny/hodnoty. Účastníci kurzu budou postupně dostávat pracovní listy a návody
k jednotlivým lekcím.
Témata:
1. lekce: „Životní prostředí a ekologie“ – o čem to je? Lidstvo a odvětvové
revoluce (industry revolution), biologický a technický cyklus. Dva
přístupy k budoucím generacím: „od kolébky ke kolébce“, „od
kolébky ke hrobu“. Co je uhlíková stopa?
2. lekce: „Nakládání s odpady“ – hierarchie způsobů. Co je ZERO WASTE?
Odpad jako zdroj na špatném místě.
3. lekce: „Odpad a udržitelný rozvoj“ – exkurze, varianta A – návštěva
Liberecké spalovny (fyzicky); varianta B – ONLINE prohlídka ČEZ –
udržitelné zdroje energie.
4. lekce: „Nástroje řešení problémů“ – Myšlenková mapa, Paretovo pravidlo,
Ishikawův diagram, nástroje které pomáhají manažerům v
rozhodování.
5. lekce: „Jak na řešení problémů“ – praktický trénink používání kreativních
technik řešení problémů na příkladech zadaných úkolů. Vypracování
plakátu formou koláže na zadané téma.
6. lekce: „PET lahev jako odpad“ – vysvětlení pojmů, postupu, inspirace pro
řešení, co dál s PET lahví.
7. lekce: „Pro všechny generace, efektivní upcyklace“ – workshop, realizace
vlastního návrhu upcyklace PET lahve.
8. lekce: „Podíváme se na vlastní výsledky práce start-upově“ – zda lze
prodejem vlastních výrobků pokrýt alespoň náklady na tvoření.
Diskuzní témata:

Spotřebitelské značky výrobků s EKO podtextem?

O čem je recyklace? Aneb třídím, třídíme, třídíte?

Jak správně recyklovat PET lahev?

O čem je upcyklace?

Může být upcyklace materiálovým zdrojem budoucnosti?

Co to je downcyklace?

Co znamená, když je něco EKO?
Doporučené zdroje:
BUZAN, T., BUZAN B. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou
paměť, změňte svůj život. 2. vyd. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0030-8.
2012.
ČEZ. 2021. Virtuálně v elektrárně. [online]. Dostupné z:
https://www.svetenergie.cz/.
CONCEPT 42. Třídění odpadu. Dostupné z: http: https://www.trideniodpadu.cz/.
[online]. https://www.trideniodpadu.cz/galerie-upcyklace.
HOBRLAND, M. 7 pádů odpadu. [Praha]: Concept 42. ISBN 978-80-88059-11-0.
2019.
MADZÍK, P. Nástroje systematického rešenia problemov. Rožumberok: Verbum.
ISBN 978-80-561-0478-1. 2017.
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KALMÁROVÁ, K. Kreativní techniky pro práci s tématem: Generování nápadů.
[online], [cit. 9. 1. 2020].
KOCH, R. Paretovo pravidlo. Brno: Management Press. ISBN 978-80-726-1363-2.
2015.
MIKULÁŠTÍK, M. Tvořivost a inovace v práci manažera. Praha: Grada Publishing.
Management. ISBN 978-80-247-2016-6. 2010.
MOLDAN, B. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upravené vydání. V Praze:
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024629995.
RATHOUSOVÁ, K. Eko průvodce aneb Planetu B nemáme. Praha: Karolína
Rathousová. ISBN 978-80-270-7013-8. 2019.

Malba pro začátečníky a mírně pokročilé
Odborný garant a přednášející: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
(Katedra primárního vzdělávání TUL)
Počet účastníků kurzu: 16
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: praktické výtvarné práce, výstava
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 14:20 hodin.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s malířskými technikami (akvarel, tempera,
akryl, pastel, malba na podmalbu, kombinované techniky) a cvičit kompoziční
principy a malířské přístupy. Část malířských úkolů vychází ze malířských
osobností. Jiné inspirační zdroje si hledají účastníci sami (kresba, foto, net, …)
Pracuje se s transparencí i kryvostí barev, modelací objemu, barevnými
kontrasty, mícháním barev. V závěru kurzu proběhne i malba v plenéru.
Vzhledem k časové náročnosti některých úkolů bude zadáno maximálně 6-8
úkolů na semestr.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktické tvorby v seminářích, některé přípravné
práce, skici budou formou domácí přípravy.
Náplň kurzu:
 Malba zátiší, práce s krajinou a v krajině
 Práce s barvou a výtvarnými výrazovými prostředky, barevné etudy
 Perspektiva
 Malířské techniky
 Vlastní reakce na malíře 20. a 21. století, využití principů moderního
umění
Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi,
výběrem pro výstavu, adjustace a instalace výstavy.
Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.
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Doporučená literatura:
LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1992.
ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN
80-902267-5-2.
HANUŠ, K. O barvě. Praha: SPN, 1969.
BROŽKOVÁ, I. Dobrodružství barvy. Praha: SPN, 1983. Monografie malířů.

Malba pro pokročilé
Odborný garant a přednášející: MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
(Katedra primárního vzdělávání TUL)
Počet účastníků kurzu: 16
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: praktické výtvarné práce, výstava
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 16:10 hodin.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s malířskými technikami (akvarel, tempera,
akryl, olejomalba, pastel, malba na podmalbu, kombinované techniky) a cvičit
kompoziční principy. Začátečníci se soustředí na využití výtvarných
vyjadřovacích prostředků malby a základních malířských postupů. Pokročilí
se učí reagovat na tematická zadání, vytváří cyklus maleb a obrazy náročnější
na propracování motivu. Část malířských úkolů vychází a navazuje na malířské
osobnosti. Jiné inspirační zdroje si hledají účastníci sami (foto, net, …) Pracuje
se s transparencí i kryvostí barev, modelací objemu, barevnými kontrasty,
mícháním barev. V závěru kurzu proběhne i malba v plenéru.
Vzhledem k časové náročnosti některých úkolů bude zadáno maximálně 6-8
úkolů na semestr.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktické tvorby v seminářích, některé přípravné
práce, skici budou formou domácí přípravy.
Náplň kurzu:
 Malba zátiší, práce s krajinou a v krajině
 Práce s barvou a výtvarnými výrazovými prostředky, barevné etudy
 Perspektiva
 Vlastní reakce na malíře 20. a 21. století, využití principů moderního
umění
 Cyklus maleb na dané téma
Předmět je zakončen sebereflexí a rozpravou nad vytvořenými pracemi,
výběrem pro výstavu, adjustace a instalace výstavy.
Podmínky k udělení zápočtu: 75% účast, všechny zadané práce.
Doporučená literatura:
LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1992.
ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80902267-5-2.
HANUŠ, K. O barvě. Praha: SPN, 1969.
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BROŽKOVÁ, I. Dobrodružství barvy. Praha: SPN, 1983. Monografie malířů.

Němečtí autoři z Liberecka do roku 1945 a Liberecko v české
krásné literatuře 19. století
Odborný garant: doc. Dr.phil.habil, Pavel Novotný, Ph.D.(Katedra německého
jazyka TUL)
Přednášející: Mgr. Marek Sekyra (Krajská vědecká knihovna v Liberci),
Mgr. Františka Dudková Párysová (Krajská vědecká knihovna v Liberci)
Počet účastníků kurzu: max. 30
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 hodina týdně (60 minut)
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 14:00 hodin v budově Krajské
vědecké knihovny Liberec.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámit studenty s autory krásné literatury, narozenými nebo
působícími v Libereckém regionu. Zatímco česky psaná literatura bude spadat
do období 19. století, německým autorům bude věnován širší prostor- od 2.
poloviny 18. století do roku 1945. Jednotlivé přednášky jsou krom jazykového
hlediska členěny i geograficky podle okresů Libereckého kraje. Důraz je kladen
především na vnímání zdejšího kraje v očích těch, kteří zde měli domov,
ve srovnání s autory pocházejícími z jiných lokalit.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy
s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky
v daném oboru a bude veden populárně-naučnou formou. Zakončen bude
literární vycházkou po Liberci, která povede přes místa spojená s životem či
dílem autorů, kteří se v Liberci narodili, nebo zde působili.
Témata:
1. týden: Němečtí autoři z Liberce od 2. poloviny 18. století do roku 1945
 autoři narození v Liberci
 místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na
autory
 dílo libereckých autorů, ukázky v překladech (K. Baier, J. Vatter, W.
Gärtner, R. Menzel, A. Klinger ad.)
 související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební
apod.
2. týden: Krkonoše v české krásné literatuře 1. poloviny 19. století
 Krkonoše v literatuře národního obrození, preromantismu a
romantismu
 Krkonoše jako symbol v dílech českých autorů 1. poloviny 19. století
(V. Thám, V. K. Klicpera ad.)
 postava Krakonoše
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3. týden: Němečtí autoři z Jablonecka a Semilska od 2. poloviny 18. století do
roku 1945
 autoři narození na Jablonecku a Semilsku
 místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na
autory
 dílo jizerskohorských autorů, ukázky v překladech (G. Leutelt, M.
Kwaysser, M. Hübner ad.)
 související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební
apod.
4. týden: Českolipsko a Kokořínsko v české krásné literatuře 19. století
 Českolipsko a Kokořínsko v literatuře národního obrození,
preromantismu, romantismu, realismu ad.
 srovnání děl preromantismu, romantismu a realismu, společné a
rozdílné znaky
 K. H. Mácha, předchůdci a pokračovatelé (J. J. Marek, B. Nebeský, V.
Hálek ad.)
5. týden: Němečtí autoři z Frýdlantska od 2. poloviny 18. století do roku 1945
 autoři narození na Frýdlantsku
 místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na
autory
 dílo frýdlantských autorů, ukázky v překladech (J. Bennesch, J. Kraus,
H. Blumrich ad.)
 související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební
apod.
6. týden: Český ráj v české krásné literatuře 19. století
 Český ráj v literatuře národního obrození, preromantismu,
romantismu a realismu
 Český ráj v tvorbě májovců, ruchovců a lumírovců (G. Pfleger
Moravský, S. Čech, I. Geisslová, J. Vrchlický ad.)
 B. Kaminský a Pojizeří
7. týden: Němečtí autoři z Českolipska od 2. poloviny 18. století do roku 1945
 autoři narození na Českolipsku
 místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na
autory
 dílo frýdlantských autorů, ukázky v překladech (H. Salus, K. Kostka, E.
Hansel, W. Lang ad.)
 související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební
apod.
8. týden: Liberecko v české krásné literatuře 19. století
 Liberecko v literatuře realismu, májovců, ruchovců a lumírovců
 čeští autoři v Liberci (J. Neruda, B. Němcová)
 Podještědí K. Světlé a dalších autorů
9. týden: Literární vycházka po Liberci
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O Mexiku
Odborný garant: Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. (Katedra geografie TUL)
Přednášející: Ing. Marcela Meidingerová
Počet účastníků kurzu: bez omezení
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: geografický kvíz/kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 10:40 hodin.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek s možností diskuzí, dotazů,
připomínek, apod.
Cíl výuky:
Kurz nabízí pohled na Mexiko očima lektorky, která v této zemi strávila dva roky.
Žila na severu Mexika ve městě Torreon ležícím uprostřed kamenité pouště.
Učila tam francouzštinu na několika středních a vysokých školách. Procestovala
Mexiko křížem krážem, zajímala se o historii, kulturu a běžný život Mexičanů,
našla tam přátele. Umožní vám nahlédnout do historie a současného života
obyvatel této překrásné země.
Témata:
1. týden: Úvod - O barevném Mexiku
2. týden: O městě uprostřed pouště
3. týden: O předkolumbovské historii Mexika
4. týden: O současných indiánech a jejich kultuře
5. týden: O pokolumbovské historii Mexika
6. týden: O lidech a co rádi dělají
7. týden: O mexických svátcích
8. týden: O víře a pověrách
9. týden: O poušti plné života
10. týden: O archeologii a dobrodružství v poušti
11. týden: O výpravě za sopkami a motýly
12. týden: O záhadných malbách na poloostrově Baja California
13. týden: O poloostrově Yucatán
14. týden: Závěrečný test

O životě v Jižní Koreji
Odborný garant: Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. (Katedra geografie TUL)
Přednášející: Ing. Marcela Meidingerová
Počet účastníků kurzu: bez omezení
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: geografický kvíz/kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 10:40 hodin.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek s možností diskuzí, dotazů,
připomínek, apod.
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Cíl výuky:
Kurz nabízí pohled na Jižní Koreu očima lektorky, která v této zemi strávila
třináct let. Učila v Koreji na několika středních a vysokých školách, procestovala
poloostrov křížem krážem, zajímala se o historii, kulturu a běžný život Korejců,
našla tam přátele a nahlédla do tajemství složitých sociálních vztahů, skrytých
před očima turisty. Umožní vám nahlédnout do historie a současného života
obyvatel Korejského poloostrova.
Témata:
1. týden: O korejské historii a lásce k národu
2. týden: O korejském poloostrově a ročních obdobích
3. týden: O lidech
4. týden: O bydlení a všedním životě
5. týden: O venkově a korejské kuchyni
6. týden: O horách a moři
7. týden: O nejstarší korejské víře
8. týden: O buddhismu
9. týden: O vzdělání
10. týden: O lidové frašce a umění vůbec
11. týden: O volném čase a sportu
12. týden: O hlavním městě Soulu
13. týden: O vztazích mezi Severní a Jižní Koreou
14. týden: Závěrečný test

Plasty a přírodní materiály ve světě techniky
Odborný garant a přednášející: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. (Katedra strojírenské
technologie TUL)
Přednášející: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D., doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D., Ing. Jiří
Šafka, Ph.D., Ing. Jiří Habr, Ph.D., Ing. Martin Borůvka
Počet účastníků kurzu: max. 12
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: prezentace
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 8:50 hodin.
Obsah kurzu:
Kurz seznámí účastníky se základními technologiemi zpracování plastů
a tajemstvím přírodních materiálů. Studující budou mít možnost nahlédnout
do laboratoří Fakulty strojní TUL a přednášené teoretické poznatky zažít v praxi.
Světem plastů a přírodních materiálů ve světě techniky budou provázeni
odborníky Fakulty strojní TUL.
Témata:
1. týden: Co jsou to plasty, jak vznikají a jaký mají význam pro společnost a
techniku – přednáška Ing. Běhálek, Ph.D.
2. týden: Vlastnosti plastů a jejich stárnutí – přednáška + laboratorní praktikum
Ing. Běhálek, Ph.D.
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3. týden: Zpracování plastů extruzí, výroba dutých těles (lahví) technologií
vyfukování – přednáška + laboratorní praktikum Ing. Habr, Ph.D.
4. týden: Technologie vstřikování plastů (výroba vstřikovaných dílů) –
přednáška + laboratorní praktikum Ing. Běhálek, Ph.D.
5. týden: Výroba fólií a příprava modifikovaných plastů – laboratorní praktikum
Ing. Běhálek, Ph.D.
6. týden: Možnosti jak ovlivnit užitné vlastnosti plastových dílů a výroba
kompozitů – laboratorní praktikum Ing. Běhálek, Ph.D.
7. týden: Laminování – výroba kompozitního dílu – přednáška + laboratorní
praktikum Ing. Borůvka, Ph.D.
8. týden: Laminování – výroba kompozitního dílu – laboratorní praktikum
Ing. Borůvka, Ph.D.
9. týden: Aditivní technologie zpracování plastů (3D tisk) – význam a možnosti
výroby prototypových dílů – přednáška Ing. Šafka, Ph.D.
10. týden: Aditivní technologie zpracování plastů (3D tisk) v praxi – laboratorní
praktikum Ing. Šafka, Ph.D.
11. týden: Biomimetika – poznatky ze studia živých organismů a jejich struktur
při vývoji nových technických řešení – přednáška doc. Kroisová, Ph.D.
12. týden: Mikroskopické studium živých organismů – laboratorní praktikum
doc. Kroisová, Ph.D.
13. týden: Bioplasty a biodegradabilní/kompostovatelné plasty – původ,
význam, uplatnění ve společnosti, greenwashing aneb případy, kdy
jsou spotřebitelé uváděny v omyl – přednáška Ing. Borůvka, Ph.D.
14. týden: Prezentace účastníků: „Vnímání významu plastů pro společnost
mýma očima dnes a před třemi měsíci“ (diskuse)

Pohybové aktivity seniorů
Odborný garant a pedagog: Mgr. Helena Rjabcová (Katedra tělesné výchovy
TUL)
Počet účastníků kurzu: maximálně 18
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní i letní), 1 blok týdně (90 minut)
(Do kurzu se lze zapisovat opakovaně.)
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude probíhat pravděpodobně v úterý od 11:00 hodin.
Cíl výuky:
Kurz je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu, na pravidelnou
pohybovou aktivitu bez ohledu na věk, na regeneraci a relaxaci. Uskuteční
se formou praktických cvičení, jejichž obsahem bude cvičení zaměřené
na prevenci vertebrogenních potíží, kompenzační cvičení (cvičení protahovací,
mobilizační a posilovací), cvičení relaxační a dechová.
Účastníci kurzu budou seznámeni s pohybovými sestavami pro domácí cvičení
a s možnostmi používání netradičního náčiní při individuálním cvičení v domácím
prostředí.
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Doporučená literatura:
BLAHUŠOVÁ, E. Wellness – Jak si udržet zdraví a pohodu. Praha: Grada, 2009.
ČELEDOVÁ, L. a ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2010.
ETTINGER, W. H., WRIGHT, B. S. a BLAIR, S. N. Fit po 50.
INLANDER, CH. B., KELLY CH. K. 100 způsobů jak se dožít 100.

Práce s dotykovými telefony a tablety pro začátečníky
Odborný garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Přednášející: Martin Zicha
Počet účastníků kurzu: maximálně 10
Rozsah výuky: srpen/září, jeden a půl bloku 2 x týdně (90 + 45 minut)
Zakončení semestru: odevzdání úloh, kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat 31. 8., 2. 9., 7. 9., 9. 9., 14. 9., 16. 9., 21.
9. a 23. 9. 2021 od 12:30 hodin do 15:00 hodin.
Je nutné mít s sebou vlastní dotykový telefon nebo tablet.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámit posluchače během tří týdnů se základní obsluhou
chytrých telefonů a tabletů. Kurz je zaměřen na zařízení se systémem Android,
ale pokud máte zařízení od společnosti Apple nebo si nejste jistí, není
to překážkou pro účast v kurzu.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které se částečně skládají
z výkladové části a ve větší části z praktické práce posluchačů. Celý kurz
obsahuje 8 lekcí. Každá lekce trvá 1 a půl bloku (90 + 45 minut) s krátkou
přestávkou po prvním bloku. Skladba kurzu i přes danou osnovu umožňuje
individuální přístup lektora a zodpovídání dotazů.
Témata:
1. den: Úvod do světa dotykových zařízení

Co to umí. Základní výhody a nevýhody dotykových zařízení.

Jak si vybrat. Typy dotykových zařízení – rady, jak postupovat při
nákupu.

Jak to ovládat. Ovládací prvky dotykových zařízení a základní gesta.
2. den: Ovládání dotykových zařízení

Jak se neztrácet. Základy navigace v prostředí systému Android,
případně iOS.

Jak to nastavit. Hlasitost, jas, zámek displeje, poloha, příp. otisk prstu a
další.
3. den: Ovládání dotykových zařízení 2

Jak psát. Ovládání dotykové klávesnice, psaní háčků a čárek.

Jak se připojit k internetu. Připojení k Wi-fi sítím zdarma, vysvětlení
placených datových tarifů.
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4. den:
•
•
•
5. den:
•

Obchod Play a stahování aplikací
Nastavení účtu Google a představení Obchodu Play.
Vyhledávání a stahování nových aplikací.
Odebrání nechtěných aplikací.
Použití nainstalovaných aplikací
Vyzkoušení a nastavení map, jízdních řádů, překladače, emailu,
sociálních sítí a další.
•
Konkrétní aplikace a čas jim věnovaný lze dohodnout s účastníky kurzu
dle zájmu.
6. den: Použití nainstalovaných aplikací 2
•
Pokračování 5. lekce.
7. den: Focení a sdílení fotek
•
Jak fotit či natáčet video.
•
Instalace (nastavení) a představení aplikace Fotky Google.
8. den: Pouze pro majitele telefonů
•
Správa kontaktů v telefonu.
•
Volání a příjem telefonátů.
•
Příjem a posílání SMS.
•
Zjednodušení příjmu a pokládání hovorů.

Práce s dotykovými telefony a tablety pro pokročilé
Odborný garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Přednášející: Martin Zicha
Počet účastníků kurzu: maximálně 10
Rozsah výuky: srpen/září, jeden a půl bloku 2 x týdně (90 + 45 minut)
Zakončení semestru: odevzdání úloh, kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat 30. 8., 1. 9., 6. 9., 8. 9., 13. 9., 15. 9., 20.
9. a 22. 9. 2021 od 9:30 hodin do 12:00 hodin.
Je nutné mít s sebou vlastní dotykový telefon nebo tablet.
Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámit posluchače během dvou týdnů s pokročilejší obsluhou
chytrých telefonů a tabletů. Kurz je zaměřen na zařízení se systémem Android,
ale pokud máte zařízení od společnosti Apple nebo si nejste jistí, není to
překážkou pro účast v kurzu.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které se částečně skládají
z výkladové části a ve větší části z praktické práce posluchačů. Celý kurz
obsahuje 8 lekcí. Každá lekce trvá 1 a půl bloku (90 + 45 minut) s krátkou
přestávkou po prvním bloku. Skladba kurzu i přes danou osnovu umožňuje
individuální přístup lektora a zodpovídání dotazů.
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Témata:
1. den: Rekapitulace potřebných dovedností
•
Přehled nastavení účtu Google.
•
Připojení k internetu a vysvětlení pojmu synchronizace dat.
•
Používání Obchodu Play a instalace potřebných aplikací.
2. den: Pokročilé ovládání klávesnice
•
Ukázky přizpůsobení dotykové klávesnice.
•
Kopírování a vkládání textu.
•
Predikce slov a psaní jedním tahem.
•
Hlasové zadávání textu.
3. den: Zabezpečení zařízení a služeb
•
Ukázky možností zabezpečení zařízení (gesta, pin, hesla, otisk prstů a
rozpoznávání obličeje).
•
Vysvětlení pojmu dvoufázového ověřování.
•
Výhody používání správce hesel.
4. den: Práce s organizačními nástroji
•
Kalendář Google.
•
Poznámky Keep.
•
Čas, stopky a budík.
5. den: Práce s multimediálními aplikacemi
•
YouTube – možnosti a způsoby využití.
•
Přehrávače huby a vysvětlení pojmu streamování hudby.
•
Audioknihy a podcasty.
6. den: Organizace a třídění fotek v aplikaci Fotky Google
•
Ovládání aplikace Fotky Google.
•
Vytváření alb a sdílení fotografií.
•
Ukázka rychlých úprav našich fotografií.
7. den: Zálohování dat
•
Nastavíme naše zařízení tak, abychom v případě ztráty (či zakoupení
nového zařízení), měli co nejméně práce s přenosem a obnovou našich
dat.
•
Záloha kontaktů, zpráv, fotografií, dokumentů a další.
8. den: Přenášení souborů mezi dotykovým zařízením a počítačem
•
Přehled možností propojení obou zařízení.
•
Přenos dat (např. fotky, filmy, hudba, e-knihy) pomocí Průzkumníka
Windows.

Sebeobrana v teorii a praxi
Odborný garant: CDV
Přednášející: Michal Choc
Počet účastníků kurzu: maximálně 16
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium + praktická ukázka technik
Výuka nebude probíhat v tělocvičně, ale v učebně, pravděpodobně v pondělí
od 10:40 hodin.
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Cíl výuky:
Cílem kurzu je osvojení taktického myšlení v problematice aplikované
sebeobrany, včetně praktické ukázky sebeobrany beze zbraně, využití
improvizovaných ručních zbraní (noviny, hůl, deštník, propiska, šátek atp.)
i ukázky využití předmětů v domácnosti, vhodných k sebeobraně (např.
při přepadení domova). Probereme základy prevence, typologii útočníků
a krizovou komunikaci. Navážeme teorií základů anatomie lidského těla,
poskytnutí první pomoci a přejdeme k praktickým situacím s proložením
teoretického výkladu přímo v technikách.
Účastník se naučí:
 Jak se vyhnout eskalaci fyzického konfliktu
 Zásady verbální sebeobrany
 Jak lze využít emoce v sebeobraně
 Základní taktické postupy bezprostředně před konfliktem
 Obranu proti nejběžnějším způsobům útoku
 Jak pomoci napadenému
 Kdy se lze bránit a kdy už to není přiměřená sebeobrana
 Základy první pomoci

Statistika nuda je…?
Odborný garant: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc. (Katedra matematiky
a didaktiky matematiky TUL)
Přednášející: RNDr. Libor Bednařík
Počet účastníků kurzu: max. 20
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet, účast v průběžné soutěži řešení problémů
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 12:30 hodin.
Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středoškolské matematiky.
Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost.
Cíl výuky:
Kurz naučí posluchače, jak se orientovat ve statistikách (např. při sčítání lidu a
dalších průzkumech), poskytne posluchačům základní orientaci v teorii
pravděpodobnosti a statistickém zpracování dat. Posluchači se dozví, jak
ověřovat platnost předpokladů v celé řadě oborů (např. zda určitý konkrétní lék
má očekávanou účinnost, zda určitý projev nějakého druhu odpovídá očekávané
představě a podobně).
Úvod do kombinatoriky, teorie pravděpodobnosti a popisné i matematické
statistiky.
Každé téma bude uvedeno zjednodušenou teorií, po které bude následovat
řešení typických úloh.
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Témata:
1. týden: Popisná statistika 1
2. týden: Popisná statistika 2
3. týden: Kombinatorika
4. týden: Pravděpodobnost 1
5. týden: Pravděpodobnost 2
6. týden: Rozdělení pravděpodobnosti 1
7. týden: Rozdělení pravděpodobnosti 2
8. týden: Centrální limitní věta
9. týden: Interval spolehlivosti
10. týden: Testování hypotéz 1
11. týden: Testování hypotéz 2
12. týden: Testování hypotéz 3
13. týden: Korelační analýza
14. týden: Lineární regrese
Doporučená literatura:
ANDĚL, J.: Matematika náhody. MAZFYZPRESS, 2007.
ANDĚL, J.: Statistické metody. MAZFYZPRESS, 2007
ANDĚL, J.: Statistické úlohy, historky a paradoxy. MAZFYZPRESS, 2018

Strečink a posilování 50+
Odborný garant: Mgr. Helena Rjabcová (Katedra tělesné výchovy TUL)
Přednášející: Mgr. Eva Hložková
Počet účastníků kurzu: maximálně 15
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní i letní), 1 šedesátiminutový blok týdně
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 9:15 hodin v Harcově
(budova M).
Cvičení je bez i se sportovní obuví.
Komplexní cvičení, které Vás naučí lépe zacházet se svým tělem. Cviky jsou
zaměřeny na správné návyky držení těla ve všech běžných denních aktivitách, jako
je stoj, chůze, sed. Zařadíme cviky preventivní, cviky na odstranění bolestí zad
i svalové dysbalance. Ochablé svaly budeme posilovat, zkrácené svaly protahovat,
s využitím různých pomůcek (bossu, overbally, elastická lana, činky, posilovací
gumy). Cílem je sebepoznání a dosažení spokojenosti s vlastním držením těla.
Doporučená literatura:
KNOPF, K. Strečink pro 50+. Mladá fronta: 2018.
ARNOLD, G. NELSON a JOUKO, J. Strečink na anatomických základech. Praha:
Grada 2015.
HOLLIS, L. Cvičení pro 50+. CPress 2014.
JARKOVSKÁ, H. JARKOVSKÁ, M. Posilování s vlastním tělem 417krát jinak. Praha:
Grada 2005
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Středověká města v Čechách a na Moravě
Odborný garant a přednášející: PhDr. Pavel Smrž (Katedra historie TUL)
Počet účastníků kurzu: bez omezení
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium, kontrolní písemný test
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 10:40 hodin.
Cíl výuky:
Kurz je věnován formování městské sítě od doby posledních Přemyslovců
do konce vlády Jagellonců. V jeho rámci bude nejprve představen přehled
různých typů měst ve středověké Evropě. Hlavní část kurzu se zaměří
na pojednání o počátcích měst v českých zemích, zakládání nových měst
panovníkem a šlechtou, úloze lokátorů, formování městské samosprávy
a soudnictví. Města a jejich obyvatelé budou představeni jako zcela nový
element narušující tradiční představu o trojím lidu ve středověké společnosti.
V této souvislosti bude rozebrána problematika vztahů měst s panovníkem
a šlechtou, úloha měst v době husitských válek a jejich politické a hospodářské
konflikty se šlechtou ve druhé polovině 15. století. Pozornost bude rovněž
věnována skladbě městské společnosti a její diferenciace podle sociálního
a národnostního původu. Dále bude pojednáno o městech jako o hospodářských
a kulturních centrech.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy
s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky
v daném oboru, bude veden čistě populární formou. Účastníci kurzu budou
pracovat se středověkými písemnými prameny v novodobém českém překladu.
Pozn.: Obsah kurzu vychází z přednášek a cvičení, které jsou pod stejným
názvem určeny pro studenty prezenčního studia.
Témata:
1. týden:
2. týden:
3. týden:
4. týden:

Města ve středověké Evropě
Protoměstská sídliště v českých zemích
Zrod institucionálních měst v českých zemích
Formování městské samosprávy, městské rady, městské právo,
soudnictví
5. týden: Kategorie středověkých měst, vztah k vrchnosti
6. týden: Obyvatelé středověkých měst: měšťané
7. týden: Obyvatelé středověkých měst: měšťanky a děti
8. týden: Obyvatelé středověkých měst: duchovenstvo
9. týden: Obyvatelé středověkých měst: cizinci
10. týden: Obyvatelé středověkých měst: lidé na okraji společnosti
11. týden: Města v politickém životě, vojenské možnosti měst
12. týden: Ekonomická základna měst: obchod, trhy, řemeslná výroba, cechy
13. týden: Podoby městské reprezentace
14. týden: Závěrečný kontrolní písemný test, rozprava
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Doporučená literatura:
ČÁPSKÝ, M. a kol. Komunikace ve středověkých městech. Slezská univerzita v Opavě,
2014.
ČECHURA, J. Lucemburkové na českém trůně. I, II, Praha: 1999, 2000.
ČECHURA, J. České země v letech 1437-1526. I, II, Praha: 2010, 2012.
ŠMAHEL, F., NODL M. Člověk českého středověku. Praha: 2002.
FIALOVÁ, L., HORSKÁ, P., KUČERA, M., MAUR, E., MUSIL, J., STLOUKAL, M. Dějiny
obyvatelstva českých zemí. Praha: 1998.
HOFFMANN, F. České město ve středověku. Praha: 1992, 2010.
KEJŘ, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha: 1998.
KLÁPŠTĚ, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha: 2005.
KUTHAN, J. Přemysl Otakar II. král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš. Praha:
1993.
KUTHAN, J. Česká architektura doby posledních Přemyslovců. Města, hrady,
kláštery, kostely. Vimperk: 1994.
MACEK, J. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), 3. díl. Města. Praha:
1998.
MEZNÍK, J. Praha před husitskou revolucí. Praha: 1990.
MEZNÍK, J. Lucemburská Morava 1310-1423. Praha: 1999.
MUSÍLEK, M. Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského
ve 14. století. Praha: 2015.
RICHTER, M. Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha: 1982.
ŽEMLIČKA, J. Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru
přemyslovské epochy. Praha: 2014.

Šlechtická kultura českých zemí v proměnách staletí
Odborný garant a přednášející: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. (Katedra
historie TUL)
Počet účastníků kurzu: bez omezení
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium, kontrolní písemný test
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí ve 12:30 hodin.
Témata:
1. semestr:
1. týden: ŠLECHTA – HISTORICKÉ TÉMA
 zkušenost čtenářská: jak historici a historičky psali/píší o šlechtě
 zkušenost badatelská: proč, kde a jak se bádá
2. týden: ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ
 vznik „české“ šlechty (teorie vzniku)
 vnitřní členění (hierarchie) a právní důsledky
 odlišení od nešlechticů (sociální specifika)
 komunikace: jazyk, kontakty urozených od středověku do 20. století
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3. týden: ŠLECHTA A JEJÍ REPREZENTACE I:
 přídomek, erb i erbovní pověst, erbovní galerie
 rodové rezidence města i venkova: tvrze, hrady, zámky, vily, paláce;
zahrady
 vybavení sídel: nábytek, výtvarná díla, rodové památky, sbírky
4. týden: ŠLECHTA A JEJÍ REPREZENTACE II:
 oděv, móda urozených mužů i žen od gotiky po moderní dobu
 slavnosti, ceremoniály: korunovace, holdovací cesty, svatby, pohřby
 hudebníci a hudba světská i církevní, zámecká divadla
5. týden: ŠLECHTA A JEJÍ REPREZENTACE III:
 strava každodenní a sváteční, druhy pokrmů, hostiny
 nádobí, stolování, služebnictvo v kuchyni i mimo ni
6. týden: ŠLECHTA A JEJÍ POLITICKÁ KULTURA I:
 rody domácí (původní) a cizí (nové)
 moc duchovní: církev katolická i reformovaná
 moc světská: úřady zemské a dvorské
 vztah k panovníkovi
7. týden: ŠLECHTA A JEJÍ POLITICKÁ KULTURA II:
 kariéra: politická, diplomatická, vojenská a církevní
 konflikty mezi panovníkem a šlechtou
 střety mezi urozenci (souboje mečů i soudů)
 „zlá“ vrchnost a venkovské „rebelie“ poddaných
8. týden: ŠLECHTA A JEJÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
 domácí výchova i výuka
 kavalírské cesty, cizí země, univerzity
 intelektuální domácí zázemí: hradní a zámecké knihovny
9. týden: ŠLECHTA A HOSPODAŘENÍ:
 krajina její proměny zušlechťováním
 velkostatek a formy podnikání
 purkrabí, hejtmani, šafáři a další úředníci
10. týden: ŠLECHTA A UMĚNÍ:
 sběratelství, mecenášství
 komemoriální památky: rodová pohřebiště
 projevy zbožnosti: kláštery, kostely, kaple
11. týden: ŠLECHTICKÉ RODY MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU (příklady)
12. týden: VÝZNAMNÍ UROZENCI (příklady)
13. týden: ŠLECHTA V ČESKÉ HISTORII:
 modernizace společnosti a proměny šlechtického života v 19. století
 svět v převratech, šlechta v zániku: 20. století
 svět bez šlechty (?) aneb Výhledy „za roh“
14. týden: EXKURZE NA ŠLECHTICKÉ SÍDLO
(dle výběru posluchačů)
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Temné příběhy v české literatuře
Odborný garant a přednášející: Mgr. Marek Janosik-Bielski (Katedra českého
jazyka a literatury TUL)
Počet účastníků kurzu: max. 15
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: test, kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 10:40 hodin.
Cíl výuky:
Předmět nabízí účastníkům možnosti interpretace vybraných literárních děl
obohacené o výklad jazykové situace v díle a v době jeho vydání. Seznam autorů
je orientační a na začátku kurzu může být po dohodě upraven.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek s možností diskuzí, dotazů,
připomínek, apod.
Témata:
1. týden: Jakub Arbes
2. týden: Jakub Deml
3. týden: Jaroslav Durych
4. týden: Viktor Dyk
5. týden: Karel Jaromír Erben
6. týden: Ladislav Fuks
7. týden: Jiří Karásek ze Lvovic
8. týden: Ladislav Klíma
9. týden: Václav Matěj Kramerius, Václav Rodomil Kramerius
10. týden: Karel Hynek Mácha
11. týden: Jiří Sumín
12. týden: Josef Karel Šlejhar
13. týden: Jan Weiss
14. týden: Julius Zeyer
Doporučená literatura:
Odborná literatura bude uváděna k jednotlivým tématům v průběhu kurzu.

Textilní nanomateriály
Odborný garant: doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D., prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.
(Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů TUL)
Přednášející: doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.
Počet účastníků v kurzu: maximálně 14
Rozsah výuky: 1 semestr (letní), 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: písemný test/semestrální práce
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 14:20 hodin.
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Cíl výuky:
Tento předmět se zabývá prohloubením znalostí problematiky vlákenných
nanomateriálů a to z hlediska jejich výroby, rozdělení, testování a samozřejmě
také uplatnění. Důležitým prvkem jsou technologie výroby jednotlivých
nanovlákenných materiálů. Dále jsou studující seznamování s detaily provedení
zvlákňovacích postupů a teoretickou podstatou zkoumaných jevů. Studující
se zároveň učí používat dosud získané znalosti z jiných předmětů při řešení
konkrétních příkladů technologie výroby nanomateriálů.
Posluchačům jsou představovány speciální postupy při testování materiálů
složených z nanovláken, které se mnohdy velmi liší od klasických postupů.
Ve cvičeních jsou studující přímo seznamování s teoretickou a technickou
podstatou jednotlivých přednášených výrobních metod. V závěrečném cvičení
posluchači používají zvlákňovací zařízení aktuálně zkoumané na KNT a vyrábějí
určité množství definovaného materiálu.
Obsah a rozsah přednášek a případných cvičení může být upraven podle
aktuálního zájmu studentů.
Předmět je vyučován formou přednášek seminárního charakteru a cvičení.
Témata:
1. týden: Úvod do nanotechnologií obecně se zaměřením na nanovlákenné
materiály. Pojednává se o rozměrech, které připadají v úvahu
při nanotechnologii. Rozdělení nanotechnologií a obsah přednášek
kurzu. Výskyt nanomateriálů v přírodě, princip minimální spotřeby
materiálu a energie při tvorbě nanomateriálů.
2. týden: Úvod do elektrického zvlákňování. Energetické poměry při
zvlákňování. Sledování změn procesu pomocí měření elektrického
proudu procházejícího spinnerem. Parametry zvlákňovacího prostoru,
vznik elektrického větru a jeho působení.
3. týden: Stejnosměrné elektrické zvlákňování. Stručná historie oboru. Základní
provedení zvlákňování. Produktivita a výrobnost procesu. Typy zdrojů
stejnosměrného vysokého napětí.
4. týden: Speciální kolektory a modifikace výrobního procesu. Dostupné
zvlákňovací postupy a strojní zařízení. Technologická úskalí realizace
procesu.
5. týden: Střídavé elektrické zvlákňování. Podstata a rozdíly oproti
stejnosměrnému zvlákňování. Dostupné zvlákňovací procesy a strojní
zařízení. Produktivita a výrobnost procesu. Vliv prostředí
na zvlákňování, elektrický vítr. Typy zdrojů střídavého vysokého
napětí.
6. týden: Zvaná přednáška. Fyzikální základy elektrického zvlákňování.
Teoretická východiska. Přednáší prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
7. týden: Elektrické zvlákňování. Orientace vláken, bikomponentní a koaxiální
nanovlákna. Speciální kolektory, koaxiální zvlákňování. Podstata
a technické provedení spinerů.
8. týden: Využití elektricky zvlákněných nanovláken. Příklady použití
a modifikace zvlákňovacího procesu.
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9. týden: Výroba polymerních nanovláken s výjimkou elektrického zvlákňování.
Výčet a technické provedení jednotlivých metod. Použitelnost takto
vyrobených nanovláken.
10: týden: Zvaná přednáška. Využití nanovláken ve tkáňovém inženýrství a drug
delivery systémech. Přednáší Ing. Petr Mikeš, Ph.D. nebo Ing. Věra
Jenčová, Ph.D.
11. týden: Zvaná přednáška. Uhlíkové nanotrubice, jejich rozdělení a struktura.
Metody výroby a laboratorní příprava uhlíkových nanotrubic.
Technické použití uhlíkových nanotrubic v kompozitních materiálech,
jako sondy AFM mikroskopů apod. Přednáší doc. Ing. Eva KuželováKošťáková, Ph.D.
12. týden: Kompozitní nanomateriály. Kompozity vyztužené nanovlákennými
materiály. Zvýšení odolnosti proti delaminaci. Praktické příklady
provedení kompozitů a jejich využití.
13. týden: Rizika nanomateriálů. Vliv distribuce rozměrů průmyslově
vyrobených nanomateriálů na živé organismy. Dosud známé případy
ohrožení živých organismů nanomateriály. Princip předběžné
opatrnosti.
14. týden: Doplňující přednáška: Krátká nanovlákna – jejich výroba a uplatnění
nebo Úskalí realizace nanotechnologických poznatků v průmyslu.
Doporučená literatura:
RAMAKRISHNA, S. and all. An introduction to Electrospinning and Nanofibers,
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2005, ISBN 981-256-415-5.
WEISS, Z., SIMHA-MARTYNKOVÁ,G., ŠUSTAI, O. Nanostruktura uhlíkatých
materiálů. Repronis Ostrava, 2005, ISBN80-7329-083-9,138 s.
TONG, L., XUNGAI, W. Needleless Electrospinning of Nanofibers,Technology and
Applications. Taylor & Francis Group, LLC, 2013, ISBN 978-981-4316-84-2.

Voda – základ života II
Odborný garant a přednášející: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (TUL, FP, KPV)
Počet účastníků v kurzu: neomezen
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 1 blok (90 min) týdně
Zakončení semestru: písemný test nebo seminární práce (podle volby studenta)
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 14:20 hodin.
Cíl výuky:
Předkládaný kurz navazuje na první část tématu „Voda – základ života“
vyučovanou v zimním semestru 2019/2020. Zatímco tato první část byla
zaměřena především na obecné fyzikálně-chemické vlastnosti vody, tak druhá
část se soustřeďuje na hlavní vodní biotopy. Zabývat se budeme biotopy
od jezer, rybníků, řek a mokřadů až po mělká příbřežní moře, širé oceány
i mořské hlubiny. Současně se seznámíme i s klíčovými taxonomickými
skupinami organismů, které je osídlují. Cílem kurzu je ale nejen získat přehled
o postavení vody v biosféře, ale rovněž si uvědomit její význam pro náš
každodenní život a všímat si problémů, které chování současné společnosti
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vytváří (kontaminace vod, hospodaření s vodou v krajině) a motivovat k její
ochraně. Přestože obě části kurzu na sebe navazují, absolvování první části není
podmínkou pro pochopení problematiky vodních biotopů. Obecné informace
nutné pro porozumění tématu jsou vždy rekapitulovány.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou přednášek, při čemž v každém výukovém bloku je
prostor pro diskusi.
Témata:
•
Koloběh vody v přírodě, voda a biogeochemické cykly
•
Voda na úrovni organismu, voda v buňce, oběhové soustavy, pohyb
organismů ve vodě
•
Voda jako limitující faktor na souši – řada biotopů od xerotermních až po
mokřady
•
Povrchové vody tekoucí – základní vlastnosti biotopů, charakteristické
organismy
•
Povrchové vody stojaté – základní vlastnosti biotopů, charakteristické
organismy
•
Moře – základní faktory ovlivňující život v moři, příliv a odliv, klasifikace
mořských biotopů, charakteristické organismy
•
Závěr – další perspektivy, ochrana vod
Doporučená literatura:
Pro studenty bude připraven samostatný stručný studijní materiál.
Další odborná literatura bude uváděna k jednotlivým tématům v průběhu kurzu.

Základy zpracování domácího videa
Odborný garant a přednášející: doc. Ing. František Borůvka, CSc. (Katedra částí
a mechanismů strojů TUL)
Počet účastníků kurzu: maximálně 16
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 2 bloky (2 x 90 minut) 1 x za 14 dní
Zakončení semestru: zpracované domácí video
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 8:30 hodin.
Cíl výuky:
Absolventi kurzu získají základní znalosti související se zpracováním domácího
videa. Během výuky si ověří informace o možnostech zpracování videa
a fotografii, pořízených běžnými amatérskými kamerami a fotoaparáty,
na počítači, při praktických cvičeních. Pro výuku bude využito základních
programových prostředků, které jsou součástí operačního systému Windows.
Dozvědí se o dalších možnostech, které nabízejí specializované programy pro
zpracování videa.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou přednášek se seminárními prvky souvisejícími
s postupy při zpracování videa. V průběhu výuky, zpracují posluchači každý své
video.
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Témata:
1. týden: Základní kamerové techniky. Formáty videa. Prostředí programu Movie
Maker, seznámení s uživatelským rozhraním, techniky zpracování
domácího videa.
2. týden: Digitalizace videa, import videa a fotografií. Zdroje pro doplnění videa.
Animace v PowerPointu. Scénář, principy střihu videa, hrubý střih.
3. týden: Nástroje střihu videa v programu Movie Maker, přechody, video
efekty.
4. týden: Titulky, vkládání a práce s titulky.
5. týden: Ozvučení videa, zdroje ozvučení, postupy pro digitalizaci hudby,
vkládání hudby a mluveného slova.
6. týden: Konečné zpracování, export filmu do souboru, vytvoření DVD,
publikace na Internetu.
7. týden: Další software pro zpracování videa. Dopracování semestrální práce,
závěrečná diskuze k tématu kurzu, zodpovězení dotazů, zápočet.
Doporučená literatura:
KLATOVSKÝ, Karel Windows Live Movie Maker, nejen pro školy. Internet,
http://www.gym-cl.cz/files/WLMM.pdf
BORŮVKA, František Soubor přednášek pro U3V „Základy zpracování domácího
videa“. Liberec: TU v Liberci, 2015.

Zdravotní TV
Odborný garant: Mgr. Helena Rjabcová (Katedra tělesné výchovy TUL)
Přednášející: Mgr. Alena Suchardová
Počet účastníků kurzu: dvě skupiny – každá maximálně 15
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní i letní), 1 šedesátiminutový blok týdně
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 9:30 hodin a od 10:30
hodin.
Na cvičení si vezměte pohodlné oblečení, teplé ponožky (cvičí se bez bot)
a podložku.
Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými cvičebními tvary
zaměřenými na prevenci bolestí páteře, ukázat možnosti využití jógových cvičení
při oslabení hybného systému. Seznámení se zásadami a výběrem tělesných
cvičení pro uvolnění, protahování a posilování při svalových dysbalancích.
Cvičení zaměřená na pohyblivost páteře. Aplikace dechových cvičení a základy
relaxačních cvičení.
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Vícesemestrové kurzy
Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL
Odborný garant a přednášející: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. (Katedra
primárního vzdělávání TUL)
Počet účastníků kurzu: neomezen
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut) + občasné koncerty pro
veřejnost
Zakončení semestru: koncerty pro veřejnost, vystoupení na různých akcích U3V
TUL
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 16:10 hodin.
Cíl výuky:
Účastníci kurzu se pomocí hlasových cvičení a rozezpívání budou rozvíjet ve
svých hlasových možnostech, poznají skladby jednohlasé, dvouhlasé i tříhlasé,
seznámí se s lidovou písní, hudbou renesanční, barokní, romantickou, ale
i folkovou, se spirituály či gospely. Sborový repertoár jim umožní nahlédnout
do širokého spektra hudebního umění. Seznámí se se základy hudební nauky.
Cílem kurzu je představit a nastudovat vybraná hudební díla, od velmi
jednoduchých po složitější, dle dispozic skupiny a tak se prostřednictvím aktivní
tvořivé sborové práce seznámit s hudební literaturou v širokém spektru
možností.
Metody výuky:
Předmět kombinuje praktickou práci sborového zpěvu s teoretickými vhledy
ke studovaným skladbám či výkladem notového materiálu.
Témata:
1. semestr:
1. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu a kánonu,
stavba sborového repertoáru.
2. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, rozdělení do hlasů, nácvik
jednohlasu, kánonu, dvojhlasu, stavba sborového repertoáru.
3. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu, kánonu,
dvojhlasu, trojhlasu.
4. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, stavba sborového repertoáru
k nácviku a nastudování.
5. - 7. t.: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování
sborových skladeb, příprava adventních a vánočních skladeb.
8. - 9. t.: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování
sborových skladeb, výběr repertoáru k závěrečnému adventnímu
a novoročnímu koncertu.
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10. - 12. t.: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování
sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby,
finalizace repertoáru k adventnímu a novoročnímu koncertu.
13. týden: Adventní koncerty pro veřejnost.
14. týden: Novoroční koncerty pro veřejnost.
2. semestr:
1. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu a kánonu,
stavba sborového repertoáru, lidová píseň, skladby starých mistrů,
Dvořák, Smetana, světová sborová tvorba, folk ve sborové úpravě.
2. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, rozdělení do hlasů, nácvik
jednohlasu, kánonu, dvojhlasu, stavba sborového repertoáru, lidová
píseň, skladby starých mistrů, Dvořák, Smetana, světová sborová
tvorba, folk ve sborové úpravě.
3. - 4. t.: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu, kánonu,
dvojhlasu, trojhlasu, lidová píseň, skladby starých mistrů, Dvořák,
Smetana, světová sborová tvorba, folk ve sborové úpravě.
5. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování
sborových skladeb, příprava jarních a velikonočních skladeb.
6. - 7. t.: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování
sborových skladeb, práce s výrazem, artikulací, náladou, příprava
jarních a velikonočních skladeb.
8. - 9. t.: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování
sborových skladeb, výběr repertoáru k jarnímu, velikonočnímu
koncertu.
10. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování
sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby,
finalizace repertoáru k jarnímu, velikonočnímu koncertu.
11. - 12. t.: Jarní, velikonoční koncert pro veřejnost.
13. - 14. t.: Zpívání o lásce – sborový repertoár zaměřený na májový měsíc.
Doporučená literatura:
FROSTOVÁ, J., VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. Brno: MU,
1995.
KIML, J. Co máme vědět o hlasu.
HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch. Praha: SPN, 1962.
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. Praha: SPN,
1976.
TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005.
PROKEŠ, Z. Vybrané kapitoly z teorie hlasové výchovy. Liberec: TU v Liberci,
2009.
NAVRÁTIL, M. Dějiny hudby. Nontenex, 1999.
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Bylinky v prevenci, ale i jako prostředek k harmonizaci lidské
psychiky i hmotného těla
Odborný garant: Mgr. Jana Modrá (Katedra primárního vzdělávání TUL)
Přednášející: Dušan Havlík
Počet účastníků v kurzu: maximálně 25
Rozsah výuky: 2 semestry, 7 x 2 bloky (3 hodiny)
Zakončení semestru: písemný test
Výuka bude probíhat v pondělí od 14:20 hodin do 17:20 hodin,
pravděpodobně 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 20. 12.
Témata:
1. semestr:
1. týden: Historie a poslání bylinné léčby a prevence. Fytoterapie v praxi.
Základní postupy na sběr a sušení bylin.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
2. týden: Drogy roztříděné podle účinku.
Byliny, které lze pěstovat na zahrádce.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
3. týden: Příklady postupů zpracování bylin jak v čerstvém stavu, tak bylin
sušených.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
4. týden: Byliny zaměřené na použití v přírodě v případě nouze. První pomoc
při zdravotních potížích tělesných i duševních, které mohou nastat
při nedosažitelnosti lékaře a léků dodávaných farmacií.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
5. týden: Přírodní adaptogeny a rostlinné antibiotika.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
6. týden: Seznámení s vyhláškou č. 58/ 2018 sb.
Výroba bylinných mastí a jejich použití v praxi.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
7. týden: Příklady některých civilizačních nemocí. Určení léčby bylinami.
Léčivé rostliny v bytě. Jejich využití.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí. Závěrečný test.
2. semestr:
1. týden: Léčivé houby. Složení, sběr použití.
Seznámení s některými bylinami používanými v čínské medicíně.
Aplikace v evropských poměrech.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
2. týden: Výroba bylinných tinktur, olejů, sirupů a šťáv. Použití v praxi.
Zelenina jako léčivý prostředek.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
3. týden: Speciální metody fototerapie.
Reflexní terapie jako součást bylinné léčby.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
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4. týden: Plané rostliny ve výživě pro zdraví. Recepty.
Příklady léčení zvířat bylinami.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
5. týden: Některé léčebné praktiky starého Egypta a ruských léčitelů.
Recepty sv. Hildegardy v dnešních podmínkách.
Některé zajímavosti z bylinné činnosti bylináře Pavla Váni.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
6. týden: Průběžné připomenutí látky probírané v zimním semestru.
Ukázka čerstvých bylin a míchaných bylinných směsí.
Závěrečný test z letního semestru.
7. týden: Vycházka do okolí za účelem poznávání bylin volně rostoucích.
Odborný výklad k jednotlivým bylinám.

Dějiny matematiky
Odborný garant: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc. (Katedra matematiky
a didaktiky matematiky TUL)
Přednášející: RNDr. Libor Bednařík
Počet účastníků kurzu: max. 20
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet, účast v průběžné soutěži řešení problémů
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 10:40 hodin.
Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středoškolské matematiky.
Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost.
Cíl výuky:
Úvod do dějin matematiky.
Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v dějinách
matematiky od starověku do současnosti. Cílem je uvádět do souvislosti vývoj
matematiky se stavem a potřebami společnosti v konkrétní době. Současně
budou představováni významní matematici a jejich klíčové výsledky.
Témata:
1. semestr
1. týden: Prehistorie, Mezopotámie – klínopisné matematické tabulky
2. týden: Egypt – Rhindův a Moskevský papyrus
3. týden: Starověká Čína – Matematika v devíti knihách
4. týden: Starověká Indie – Brahmova nauka
5. týden: Starověké Řecko, 1. část – Tháles, Pythagoras, Hippasos
6. týden: Starověké Řecko, 2. část – Zenon, Démokritos, Hippokrates, Hippias
7. týden: Starověké Řecko, 3. část – Athénské období, Platón, Aristotelés
8. týden: Starověké Řecko, 4. část – Alexandrijské období, Eukleidés
9. týden: Starověké Řecko, 5. část – Archimédés, Appolónios, Eratosthenés
10. týden: Starověké Řecko, 6. část – Hipparchos, Herón, Diofantos, Boëthius
11. týden: Středověká Čína – Devět kapitol matematického umění
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12. týden: Středověká Indie – Mahávíra, Bháskara II
13. týden: Středověké islámské státy, 1. část – algebra
14. týden: Středověké islámské státy, 2. část – geometrie a goniometrie
2. semestr
1. týden: Středověká Evropa (6.-10. století) – Beda, Alcuin, Gerbert
2. týden: Středověká Evropa (11.-14. století) – první univerzity, Fibonacci,
Oresme
3. týden: Středověká Evropa (15.-16. století) – Regiomontanus, Pacioli,
Cardano, Viéte
4. týden: Evropa 17. století, 1. část – Descartes, Fermat, Pascal, Wallis, Neper
5. týden: Evropa 17. století, 2. část – Newton, Leibniz, l’Hôpital, první akademie
6. týden: 18. století, 1. část – de Moivre, Bernoulliové, Euler, d’Alambert,
Lagrange, Berkeley
7. týden: 18. století, 2.část – Monge, Laplace, Gauss
8. týden: 19. století, 1. část – Sophie Germain, Gauss, Bolzano,
9. týden: 19. století, 2. část – Cauchy, Babbage, Lobačevskij, Bolyai, Abel
10. týden: 19. století, 3. část – Dirichlet, Galois, Ada Lovelace, Riemann,
Dedekind, Cantor
11. týden: 20. století, 1. část – Pearson. Hilbert, Russel, Student, Emmy Noether,
Rámanudžan
12. týden: 20. století, 2. část – Fisher, Banach, Tarski, Kolmogorov, Gödel,
Turing, Bourbaki
13. týden: 20. století, 3. část – Wiener, von Neumann, Church, Erdős, Conway,
Knuth, Wiles
14. týden: Zakončení, rozprava
Doporučená literatura:
ČIŽMÁR, J.: Dejiny matematiky. Perfekt, 2017
MAREŠ, M.: Příběhy matematiky. Pistorius & Olšanská, 2011
ROONEY, A.: Příběh matematiky. DOBROVSKÝ s.r.o., 2017
ZNÁM, Š.: Pohľad do dejín matematiky. ALFA, 1986
Nejrůznější sborníkové a internetové zdroje.

Dějiny umění 4, 5
Odborný garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. (Katedra primárního vzdělávání
TUL)
Přednášející: PaedDr. Zdena Hrdinová
Počet účastníků kurzu: maximálně 42
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení kurzu: test
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 16:10 hodin.
Jedná se o pokračování původně dvousemestrového kurzu Dějin umění.
Přednostně budou přijati absolventi předchozích semestrů.
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Cíl výuky:
Úvod do evropských dějin umění.
Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v počátcích
umělecké tvorby člověka. Cílem je postihnout a zformulovat základní tendence
vývoje evropské kultury.
4. semestr
1. týden: Baroko v Nizozemí
2. týden: Baroko v Anglii
3. týden: Baroko v Německu a Rakousku
4. týden: Baroko v Čechách – historický úvod, úvod do architektury
5. týden: Barokní architekti v Čechách
6. týden: Barokní sochařství v Čechách
7. týden: Barokní sochařství na Moravě
8. týden: Barokní malířství v Čechách
9. týden: Barokní malířství na Moravě
10. týden: Závěrečná fáze baroka – ROKOKO, architektura
11. týden: ROKOKO v sochařství
12. týden: ROKOKO – v malířství
13. týden: ROKOKO – v užitém umění
14. týden: Závěrečný test – shrnutí látky
5. semestr
1. týden: Klasicismus – úvod a architektura
2. týden: Klasicismus – sochařství
3. týden: Klasicismus – malířství
4. týden: Klasicismus – užité umění
5. týden: Romantismus – úvod a architektura
6. týden: Romantismus – sochařství
7. týden: Romantismus – malířství
8. týden: Romantismus – užité umění
9. týden: Realismus – úvod a architektura
10. týden: Realismus – sochařství
11. týden: Realismus – malířství
12. týden: Realismus – užité umění
13. týden: Generace Národního divadla
14. týden: Závěrečný test
Doporučená literatura:
DVORSKÝ, J. Dějiny českého výtvarného umění II/1 II/2.Praha: Academia, 1989.
DVOŘÁČEK, P. Architektura Českých zemí Baroko. Praha: Levné knihy, 2005.
HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha: Středisko SPP, 1980.
KRSEK, I. a kol. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 1996.
LEMAITROVÁ, N., QINSONOVÁ, M., SOTOVÁ V. Slovník křesťanské kultury.
Praha: Garamond, 2002.
MACEK, P., BIEGEL, R., BACHTÍK, J. Barokní architektura v Čechách. Praha:
Karolinum, 2015.
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MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury 2. Praha: Idea servis, 1997.
MRÁZ, B., MRÁZOVÁ M. Encyklopedie světového malířství. Praha: Academia,
1988.
PETRÁŇ, J. Dějiny hmotné kultury II/1,2. Praha: Karolinum, 1995.
PIJOAN, J. Dějiny umění. Praha: Odeon, 1981.
VLČEK, P. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha: Libri Praha, 1999.
DVOŘÁČEK, P. Architektura českých zemí, Klasicismus a romantický historismus.
Praha:Levné knihy. KMa, 2005.
CHATALET, A., PHILIPP, B. Světové dějiny umění Larousse. Praha: Ottovo
nakladatelství, 2004.
KOLEKTIV AUTORŮ, Dějiny českého výtvarného umění III/1, III/2. Praha:
Academia, 2001.
MILLEROVÁ, J. Výtvarné umění, Styl a design od klasiky po současnost. Praha:
Slovart, 2008.
MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury2. Praha: Idea servis, 1997.
PETRASOVÁ, T., ŠVÁCHA, R. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Praha:
Artefactum, 2017.
PIJOAN, J. Dějiny umění 8. Praha: Odeon, 1981.
PRAHL, R. Posedlost kresbou: Počátky akademického umění v Praze 1800-1835.
Praha: 1998.
POCHE, E. Čtvero knih o Praze: Praha národního obrození. Praha: 1980.
ZATLOUKAL, P. Deset století architektury: Architektura 19. století. Praha: 2001

Digitální malba a počítačová grafika – kurz přesunut na další akademický rok
Odborný garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D. (Katedra informatiky TUL)
Přednášející: Ing. Dana Slánská, Ph.D.
Počet účastníků v kurzu: max. 10
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně ve čtvrtek od 14:30 hodin. V případě velkého
zájmu bude otevřena i druhá skupina (čtvrtek od 9:30 hodin)
Obecné vstupní požadavky: základy práce na PC, základní orientace v prostředí
internetu.
Na tento kurz bude v příštím akademickém roce volně navazovat další
dvousemestrový kurz, jehož náplní bude ilustrace na počítači, tvořivá práce
s videem nebo vyprávění digitálních příběhů.
Metody výuky:
Výuka proběhne v počítačové učebně s operačním systémem Windows 10.
K realizaci domácích projektů budete potřebovat buď osobní PC, notebook,
případně tablet PC. V kurzu Digitální malba postačí k základní práci počítačová
myš, výhodou je grafický tablet. (Na vhodném řešení pro konkrétního účastníka
se domluvíme na začátku výuky).
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Cíl výuky:
Cílem kurzu je seznámení se s nezbytnou technickou stránkou jednotlivých
oblastí, především ale budeme hledat cesty k inspiraci a otevření kreativního
potenciálu účastníků při práci na počítači.
Témata:
1. semestr

Digitální malba
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Úvodní seznámení, ověření znalostí a potřeb studentů
Digitální umění, pojem nová média, doplnění o ukázky tvorby inspirativních
výtvarníků
Digitální malba, výběr vhodných volně dostupných programů, ukázky
možností, technické vybavení
Kde hledat inspiraci na webových stránkách
Malujeme s vnoučaty, digitální malování pro děti, jednoduché programy
specializované pro potřeby dětí (již od 3 let)
Seznámení s prostředím vybraného jednoduchého specializovaného
programu pro digitální malbu
Možnosti digitálních štětců (digitální olejová malba, akvarel, aj.), ukázky
nastavení vlastností, programy pro digitální malbu dostupné online
Práce s barvami, vhodné kombinace barev, inspirace barevnými paletami
známých umělců, výběr a uplatnění barev ve vybraném programu,
psychologie a práce s barvami a strukturami
Uplatnění teoretických poznatků ve vlastní tvorbě (kresba nebo malba
barevných linií, struktur)
Digitální skica, skicování podle vložené digitální fotografie/malby, nanášení
barev volně nebo podle vloženého podkladu, inspirace a návody na
webových stránkách
Seznámení s náročnějším programem pro digitální malbu, výhody práce s
více vrstvami pro digitální malbu, vytvoření experimentálního digitálního
štětce

Samostatné projekty:
•
Volná malba nebo kresba (práce s barvami inspirovaná oblíbeným ročním
obdobím)
•
Malba inspirovaná moderním uměním (abstrakce, impresionismus, apod.)
•
Skica krajiny podle předlohy doplněná malbou
•
Volná tvorba s využitím vlastního digitálního štětce
Společný třídní projekt
•
Kolektivně vytvořený digitální obraz/obrazy
2. semestr

Počítačová grafika se zaměřením na tvořivé úpravy digitální fotografie
•
•

Fotografie jako umění, analogové versus digitální fotografické techniky,
seznámení s tvůrčími postupy v digitální fotografii
Inspirativní webové stránky zaměřené na počítačovou grafiku, inspirativní
digitální výtvarníci
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kompoziční pravidla (nejenom) pro počítačovou grafiku
Práce s barvami v grafických editorech, generátory barevných palet
Grafická tvorba s použitím digitálních filtrů, práce s jednoduchým
grafickým editorem
Problematika licencí, kde a jak zdarma a legálně získat fotografie pro
koláže a fotomontáže
Možnosti digitálních koláží a fotomontáží, ukázky tvorby, zajímavé webové
stránky
Základní a pokročilejší výběry ploch v počítačové grafice, manipulace s
výběry, princip jednoduché koláže
Vyprávíme fotografií příběh, pravidla fotografické eseje
Pokročilejší grafický editor, práce s vrstvami, zarovnávání a prolínání
objektů, princip fotomontáže
Závěrečné úpravy koláže nebo fotomontáže, vyvážení barev, kontrastu,
ostrosti, použití filtrů apod.

Samostatné projekty:
•
Vytvoření grafiky s využitím digitálních filtrů
•
Fotografická esej (příběh jednoho dne, týdne, …)
•
Fotografická koláž (práce s kontrasty, vztahy, barvami, liniemi, tvary)
•
Fotomontáž s volitelným zaměřením
Společný projekt:
•
Společná koláž vytvořená ve dvojici (vnouče, spolužák, blízká osoba)
Doporučené zdroje pro studium

Knihy se zaměřením na design

Studentům budou doporučeny vhodné webové stránky

Kurz bude doplněn elektronickými výukovými materiály: texty, prezentace,
video

Dokumenty, které změnily svět
Odborný garant: JUDr. Eva Karhanová Horynová (Katedra podnikové ekonomiky
a managementu TUL)
Přednášející: JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D.
Počet účastníků v kurzu: neomezeno
Rozsah výuky: 2 semestry, kurz proběhne pouze on-line
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve středu od 14:20 hodin.
Cíl výuky:
V průběhu dějin byly vydány dokumenty, jejichž význam vysoce převyšuje
ostatní. Na jejich základě docházelo a dochází k významným společenským
změnám, často jsou produkty revolučních změn, které nahradily jeden
společenský systém systémem jiným. Cílem kurzu je osvětlit pozadí vzniku
jednotlivých dokumentů, jejich zasazení do širších historických souvislostí
a samotný rozbor jejich obsahu.
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Témata:
1. semestr
1. týden:
2. týden:
3. týden:
4. týden:
5. týden:
6. týden:
7. týden:
8. týden:

Chammurapiho zákoník
Reforma Servia Tullia
Leges barbarorum
Velká listina svobod
Ruská pravda
Prohlášení nezávislosti
Prohlášení práv člověka a občana
Habeas corpus act

2. semestr
1. týden:
2. týden:
3. týden:
4. týden:
5. týden:
6. týden:
7. týden:
8. týden:

Ústava Spojených států amerických
Code civil
Lateránské smlouvy
Nacistické „zákonodárství“
Ústava SSSR z roku 1936
Charta OSN
Všeobecná deklarace lidských práv
Smlouva o Evropské unii

Dřeviny kolem nás
Odborný garant: RNDr. Dominik Rubáš (Katedra primárního vzdělávání TUL)
Přednášející: Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
Počet účastníků v kurzu: neomezeno
Rozsah výuky: 1 semestr (zimní), 2 x týdně 3 bloky
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat 2 x týdně v září.
Termíny výuky: 14. 9., 15. 9., 21. 9., 22. 9. + exkurze
Čas výuky: 10:00-11:30, pauza na oběd (možnost využití menzy), 12:30-14:00,
14:15-15:45
Cíl výuky:
Dřeviny kolem nás jsou fascinující organismy, které nás ovlivňují v mnoha
zjevných i méně zjevných oblastech. Jsou nedílnou součástí krajiny kolem nás,
a proto si zaslouží hlubší prostudování. V průběhu semestru se seznámíme
s druhy dřevin, které se v naší krajině, městě a zahradách vyskytují. V několika
přednáškách také probereme nejvýznamnější faktory, které dřeviny negativně
ovlivňují. Na závěr kurzu vyrazíme za dřevinami na jiné kontinenty – Severní
Amerika, Asie, Austrálie. I zde se pro nás nachází velmi perspektivní a zajímavé
druhy, které můžeme i v podmínkách ČR pěstovat.
Ve druhém semestru, poté, co jsme se seznámili s dřevinami obecněji, můžeme
se konkrétně zaměřit na dřeviny ve městech a péči o ně od sázení až
po ošetřování starých jedinců. Představíme si nejmodernější diagnostické
metody, které nám pomohou při plánování managementu péče o dřeviny.
Seznámíme se i s legislativním rámcem, ve kterém se při péči o dřeviny
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pohybujeme, včetně porovnání se zahraničím. Podíváme se i do budoucnosti,
kam by se zeleň ve městech mohla posunout a jak se dají nejmodernější
technologie skloubit s péčí o zelené plochy
Témata:
1. semestr (již proběhl)
1. týden: Význam zeleně kolem nás
2. týden: Významné domácí druhy dřevin v městském prostředí
3. týden: Významné zahraniční druhy dřevin v městském prostředí
4. týden: Lesy a příroda Ruska
5. týden: Opomíjené dřeviny – keře a liány
6. týden: Ovocné dřeviny a jejich výsadby v krajině
7. týden: Netradiční ovocné druhy dřevin
8. týden: Kalifornie – země (nejen) stromových obrů
9. týden: Památné dřeviny ČR
10. týden: Invazivní a expanzivní dřeviny kolem nás, jedovaté dřeviny zahrad
11. týden: Dřeviny a příroda u protinožců – Austrálie
12. týden: Kultivary jehličnatých dřevin, stálezelených keřů a lián
13. týden: Kultivary listnatých dřevin a opadavých keřů
14. týden: Dřeviny a příroda Nového Zélandu
2. semestr – září
1. týden
1. blok: Dřeviny ve městě – specifika prostředí a druhy vhodné pro výsadbu
2. blok: Stres působící na dřeviny ve městech a jak se mu bránit
3. blok: Permanentní krajinné struktury – nedoceněný nástroj v boji s
klimatickou změnou – sady, parky,…
4. blok: Principy výsadby dřevin – zakládání parků, styly, historie, estetika
5. blok: Péče o dřeviny od výsadby po stáří – řez v různých stádiích vývoje
6. blok: Specifika řezu ovocných dřevin
2. týden
7. blok: Oborové standardy a speciální péče o dřeviny – arboristika –
diagnostika, ošetření, péče
8. blok: Legislativa a oceňování – legislativní rámec – co by měl vědět majitel
zeleně a co jsou jeho povinnosti.
9. blok: Oceňování dřevin
10. blok: Senescentní stromy a jejich úloha ve změnách klimatu
11. blok: Společenské klima – stromy jako bariéra mezi lidmi
12. blok: Zeleň ve městě budoucnosti – zelené střechy, vertikální zeleň,…. Nad
dotazy studentů a zajímavé příklady z praxe.
13. a 14. blok: Exkurze do arboreta v Kostelci nad Černými lesy
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Epochy
Odborný garant a přednášející: Anna Habánová. M.A., Ph.D. (Katedra historie
TUL)
Počet účastníků kurzu: maximálně 30
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení kurzu: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v ZS v pondělí od 14:20 hodin, v LS
v pondělí od 16:10 hodin.
Cíl výuky:
Kurz v rámci přednášek konaných v průběhu dvou semestrů nabídne přehled
vývoje dějin umění zejména v evropském prostoru od středověku
po současnost. Pozornost bude věnována jak ikonickým dílům dějin umění, tak
pracím méně známým, které však viděno optikou místa a doby jejich vzniku
mohou mít obdobný význam. České výtvarné umění bude zasazeno do kontextu
evropského vývoje, ve 20. století potom i amerického. V případě zájmu mohou
být jednotlivé okruhy rozvedeny do dalších kurzů. Pořadí jednotlivých přednášek
se může změnit. Doporučená studijní literatura bude uvedena vždy s tématem.
Témata:
1. semestr
1. týden: Úvod do problematiky dějin umění
2. týden: Dědictví antiky a její obraz v Evropě nejen raného středověku
3. týden: Románský sloh – Francie jako zdroj inspirace
4. týden: Podoby románského umění v českých zemích
5. týden: Italská gotika
6. týden: Gotické umění a jeho podoby napříč třemi staletími
7. týden: Proměna uměleckého díla a role jejího tvůrce a zadavatele a renesanci
8. týden: Nové úlohy protestantského umění
9. týden: Sběratelství
10. týden: Vrcholná renesance a rané baroko v regionu
11. týden: Baroko je dobou temna?
12. týden: Barokní architekt a jeho úlohy
13. týden: Krajina jako jeviště barokního zázraku
14. týden: Rekapitulace
2. semestr:
1. týden: Úvod do semestru
2. týden: Klasicismus jako oslava rozumu a obecných ideálů osvícenství
3. týden: Existuje národní umění?
4. týden: Moderna a její podoby
5. týden: Kořeny moderní architektury
6. týden: Výstava jako prostředník mezi umělcem a divákem
7. týden: Avantgardy 1. poloviny 20. století
8. týden: Masová kultura jako obraz umění 2. poloviny 20. století
10. týden: Informel a nové umělecké formy
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11. týden: Architektura 2. poloviny 20. století
12. týden: Rok 1968 a jeho obraz v českém výtvarném umění
13. týden: Pohyblivý obraz a současný svět
14. týden: Rekapitulace

Lucemburkové a Jagellonci
Odborný garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Katedra historie TUL)
Pedagog: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Počet účastníků kurzu: cca 40
Rozsah výuky: 2 semestry, jeden blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: test
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 12:30 hod.
Obsah předmětu:
Kurz je zaměřen na postižení klíčových událostí v dějinách lucemburského
a jagellonského rodu s ohledem na vazbu dynastií k českému prostředí. Sleduje
genealogii rodů v evropských souvislostech, důraz klade především na ty
osobnosti, jejichž osudy jsou bezprostředně spjaty s dějinami Českého království
a Svaté říše římské. Osobnostní charakteristiky vybraných členů rodů a jejich
osudy jsou začleňovány do širšího historického kontextu. Pozornost je věnována
i sepětí s historií všedního dne, méně známým členům dynastií a odrazu vlivu
Lucemburků a Jagellonců na regionální dějiny Liberecka.
Vedle sekundárních zdrojů vychází část přednášek i z analýzy primárních
pramenů. Pro posluchače je připraven učební text shrnující klíčové údaje témat
jednotlivých bloků.
Součástí výuky je v letním semestru tematická exkurze „Lucemburská Praha“,
spojená s prohlídkou královské cesty, Starého města, Ungeltu, Karlova mostu
a Pražského hradu (v kontextu obsahu kurzu).
Témata:
1. semestr
1. týden: Původ rodu Lucemburků, genealogie, heraldika, bibliografie.
2. týden: Vstup Lucemburků do evropské politiky (Ermesinda, Walram,
Jindřichové).
3. týden: Jindřich VII. Lucemburský. Lucemburkové a říšská politika na počátku
14. století.
4. týden: Jan Lucemburský – mládí, nástup na český trůn.
5. týden: Jan Lucemburský a říšská politika. Vztah Lucemburků a Francie.
6. týden: Jan Lucemburský – český král.
7. týden: Eliška Přemyslovna a nevládnoucí potomci Jana Lucemburského.
8. týden: Dětství a mládí Karla IV.
9. týden: Karel IV. – císař Svaté říše římské.
10. týden: Karel IV. – český král.
11. týden: Manželky a nevládnoucí potomci Karla IV.
12. týden: Kulturní rozkvět českého království v době Karla IV.
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13. týden: Václav IV. – dětství, nástup na český a říšský trůn, římský král.
14. týden: Václav IV. a domácí politika. Manželky krále Václava.
2. semestr
1. týden: Krize českého království na počátku 15. století.
2. týden: Lucemburská Praha – tematická exkurze.
3. týden: Zikmund Lucemburský – císař Svaté říše římské a uherský král.
4. týden: Zikmund Lucemburský a Země koruny české.
5. týden: Středoevropské lucemburské dědictví (po roce 1437), Alžběta
Lucemburská. Osudy lucemburského vévodství.
6. týden: Český stát po vymření Lucemburků. Albrecht Habsburský, Ladislav
Pohrobek.
7. týden: Doba poděbradská.
8. týden: Jagellonci – původ rodu, genealogie, litevské knížectví, postavení v
Polsku
9. týden: Jagellonci a evropská politika. Nástup Jagellonců na český trůn.
10. týden: Vladislav Jagellonský.
11. týden: Český stavovský stát v době jagellonské.
12. týden: Ludvík Jagellonský. Vídeňské smlouvy.
13. týden: „Zapomenuté“ postavy obou rodů.
14. týden: Liberecko v době lucemburské a jagellonské.
Povinná literatura:
ŠIFTOVÁ, J. Lucemburkové a Jagellonci.
Doporučená literatura:
BOBKOVÁ, Lenka Velké dějiny zemí Koruny české IV. a, 1310 - 1402. Praha:
Paseka, 2003. 694 s.
BOBKOVÁ, Lenka; BARTLOVÁ, Milena Velké dějiny zemí Koruny české IV. b,
1310 - 1402. Praha: Paseka, 2003. 583 s.
BOBKOVÁ, Lenka; ŠMAHEL, František, a kol. Lucemburkové: česká koruna
uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 929 s.
ČECHURA, Jaroslav České země v letech 1310 - 1378: Lucemburkové na českém
trůně I. Praha: Libri, 1999. 287 s.
ČECHURA, Jaroslav České země v letech 1378 - 1437: Lucemburkové na českém
trůně II. Praha: Libri, 2000. 438 s.
ČECHURA, Jaroslav České země v letech 1437 - 1526, II. díl: Jagellonci na českém
trůně. Praha: Libri, 2012. 300 s.
ČECHURA, J., HLAVAČKA, M., MAUR, E. Ženy a milenky českých králů. Praha:
Akropolis, 1994. 207 s.
ČECHURA, J., HLAVAČKA, M., MIKULEC, J. Muži a milenci českých královen.
Praha: Akropolis 1994. 215 s.
ČECHURA, Jaroslav; ŽŮREK, Václav Lucemburkové: životopisná encyklopedie.
České Budějovice: Veduta, 2012. 260 s.
ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
482 s.
89

ČORNEJ, Petr; BARTLOVÁ, Milena Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437 1526. Praha: Paseka, 2007. 839 s
HOENSCH, Jörg Konrad Lucemburkové: pozdně středověká dynastie
celoevropského významu 1308 - 1437. Praha: Argo, 2003. 304 s.
KAVKA, František Poslední Lucemburk na českém trůně: králem uprostřed
revoluce. Praha: Mladá fronta, 1998. 290 s.
MACEK, Josef Jagellonský věk v českých zemích (1471 - 1526). 4 díly. Praha:
Academia, 1992.
MACEK, Josef Tři ženy krále Vladislava. Praha: Mladá fronta, 1991. 238 s.
RYANTOVÁ, Marie; VOREL, Petr Čeští králové. Praha; Litomyšl: Paseka, 2008. 583
s.
SEIBT, Ferdinand Karel IV.: císař v Evropě (1346 - 1378). Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 1999. 524 s.
SPĚVÁČEK, Jiří Král diplomat: Jan Lucemburský 1296 - 1346. Praha: Panorama,
1982. 276 s.
SPĚVÁČEK, Jiří Karel IV.: život a dílo (1316 - 1378). Praha: Nakladatelství
Svoboda, 1980. 721 s.
SPĚVÁČEK, Jiří Václav IV. 1361 - 1419: k předpokladům husitské revoluce. Praha:
Nakladatelství Svoboda, 1986. 773 s.
STEJSKAL, Karel Dějiny umění. Umění na dvoře Karla IV. Praha: Knižní klub, 2003.
239 s.

Mytologické základy naší současnosti
Odborný garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Katedra historie TUL)
Pedagog: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Počet účastníků kurzu: max. 60
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: test
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 10:40 hodin.
Cíl výuky:
Antropologický, historický, kunsthistorický a jazykový exkurz do mytologických
systémů starověkých a raně středověkých národů a kultur. Kurz je koncipován
tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v mytologických kořenech naší
současnosti, zaměřuje se na sepětí mýtů s historickými skutečnostmi a na odraz
mytologie ve výtvarném umění, architektuře i literatuře, v symbolice, jazyce,
etice i tradicích naší společnosti, aktualizuje mytologický odkaz. Největší důraz
klade na antickou mytologii, biblickou dějepravu a křesťanské legendy, v
kontextu dnešního světa ale neopomíjí ani orientální, slovanské či germánské
báje.
Součástí kurzu je tematická exkurze zaměřená na křesťanskou martyrologii
a chrámový prostor.
Pro účastníky kurzu je připraven učební text shrnující základní údaje jednotlivých
přednášek.
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Témata:
1. semestr
1. týden: Mytologie, její rysy, historie a mýty, vliv mytologie na kulturu a vývoj
civilizací – úvod do tematiky
2. týden: Úloha mýtu v prehistorii, starověké orientální mytologie, germánské
mýty
3. týden: Kosmologické mýty
4. týden: Antická mytologie – původní starořecká božstva, mytologické bytosti
5. týden: Antická mytologie – první generace olympských bohů
6. týden: Antická mytologie – druhá generace olympských bohů
7. týden: Antická mytologie – nižší božstva, latinské protějšky starořeckých
bohů
8. týden: Antičtí héroové
9. týden: Advent a Vánoce – biblický základ, historické kořeny, tradice
10. týden: Úvod do studia Bible (význam Bible, jazyk, složení)
11. týden: Starozákonní příběhy a jejich odkaz dnešku (kniha Genesis, 1. část)
12. týden: Starozákonní příběhy a jejich odkaz dnešku (kniha Genesis, 2. část)
13. týden: Biblická kniha Exodus a současnost
14. týden: Bible a starověký Izrael
2. semestr
1. týden: Starozákonní příběhy v Knihách soudců a Knihách královských
2. týden: Starozákonní proroci
3. týden: Další starozákonní postavy – odraz v umění, symbolech, tradicích
4. týden: Starý zákon, judaismus, židovské zvyky a tradice
5. týden: Novozákonní příběhy – evangelia (1. část)
6. týden: Novozákonní příběhy – evangelia (1. část)
7. týden: Velikonoce – evangelijní základ, historické kořeny, tradice
8. týden: Počátky křesťanství, apoštolská a misijní činnost
9. týden: Křesťanské tradice v naší společnosti, odraz liturgie v symbolice,
umění, jazyce
10. týden: Křesťanská martyrologie
11. týden: Čechy a jejich svatí
12. týden: Slovanská předkřesťanská mytologie
13. týden: Odraz antické mytologie, biblických příběhů a křesťanské
martyrologie v architektonických památkách Liberecka
14. týden: Tematická exkurze (chrámový prostor, liturgické předměty,
martyrologie)
Povinná literatura:
ŠIFTOVÁ, J. Mytologické základy naší současnosti 1. díl.
ŠIFTOVÁ, J. Mytologické základy naší současnosti 2. díl.
Doporučená literatura:
ASHWORTH, L. Bohové a bohyně starověkých civilizací: Egypťané, Řekové,
Římané, Vikingové. Praha: Knižní klub, 2004.
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AUERBACH, L. et al. Mytologie: bohové, hrdinové, mýty. Praha: Slovart, 2007.
ISBN 978- 80-7209-778-4.
BALTA, P., BROKL, J. ed. Kniha o náboženstvích. Praha: Albatros, 1995. 259 s.
Bible. BARNES, I. Dávné civilizace. 1. vyd. Praha: Educa, 2009.
Bible. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2008.
Bible 21. Nová Bible kralická. 1.vyd. Kroměříž: Nadační fond NBK, 2009.
CAMPBELL, J. Mýty. Legendy dávných věků v našem denním životě. Praha:
Pragma,1998.
CAMPBELL, J. Orientální mytologie. 1. vyd. Praha: Pragma, 2004.
CAMPBELL, J. Proměny mýtu v čase: vývoj mýtů od raných kultur až po
středověké legendy. Praha: Portál, 2000.
ČAPEK, V. Historie Bible. Praha: Advent, 1990. ISBN 80-85002-19-1.
DOWLEY, T. Školní biblický atlas. 1.vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1994.
DOWLEY, T. Školní průvodce Biblí. 1.vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1994.
DUMÉZIL, G. Mýty a bohové Indoevropanů. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997.
Egypt a starověké Řecko. Ilustrované dějiny lidstva. 1. vyd. Praha: Gemini,
1993.
ELIADE, M. Mýty, sny a mystéria. Praha: Oikúmené, 1998.
ESTIN, C. Laporte, H. Kniha o mytologii starého Řecka a Říma. 1.vyd. Praha: Albatros,
1994.
FOUILLOUX, D. et al. Slovník biblické kultury. Praha: EWA, 1992.
FRANZEN, A., FRÖHLICH, R., SMÉKAL, B. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2006. 398 s.
GRAVES, R. Řecké mýty, Praha: Levné knihy KMa, 2004.
MARTIN, R. Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha: Ewa, 1993.
Mytologie. 1. vyd. Brno: Slovart, 2007.
Mytologie – ilustrovaný průvodce světovými mýty a legendami. 1. vyd. Praha: Perfekt,
2006.
LISOVÝ, I. Ve stínu Olympu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999.
PACOMIO, L. VANETTI, P. Malý biblický atlas. 1. vyd. Praha: Portál, 1992.
PAVLÁT, L. a kol. Židé – dějiny a kultura. Praha: Židovské muzeum, 2001. 143 s.
PIŤHA, P. Čechy a jejich svatí. 1. vyd. Praha: AVED, 1992.
Rodinná Bible. 2. vyd. Praha: Slovart, 2000.
SCHAUBER, V. SCHINDLER, H. M. Rok se svatými. 1. vyd. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 1994.
SOKOL, J. Člověk a náboženství. Praha: Portál, 2004. 245 s.
SOKOL, J. Čtení z Bible. 1.vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1996.
ŠIFTOVÁ, J. Kořeny evropské kultury. Liberec: Podještědské gymnázium, 2011.
VÁŇA, Z. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990. 280 s.
VONDRUŠKA, V. Církevní rok a lidové obyčeje. 1. vyd. České Budějovice: DONA,
1991.
WILLIS, R. (ed.) Mytologie světa: ilustrovaný průvodce. Praha: Slovart, 1997.
ZAMAROVSKÝ, V. Bohové a hrdinové antických bájí. 4. vyd. Praha: Brána, 1996.
ZAMAROVSKÝ, V. Bohové a králové starého Egypta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta.
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Počítačová gramotnost pro pokročilé
Odborný garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D. (Katedra informatiky TUL)
Přednášející: Martin Zicha
Počet účastníků kurzu: maximálně 10
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: odevzdání úloh, kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 13:00 hodin.
Cíl výuky:
Kurz navazuje na Kurz základů počítačové gramotnosti a je tak vhodný pro jeho
absolventy, nebo pro zájemce z řad mírně pokročilých uživatelů počítače. Kurz je
více zaměřen na samotnou práci s počítačem a očekává se, že jeho účastníci
zvládají základní ovládání počítače. Předmětem výuky je ukládání a organizace
dat v počítači a jejich následné sdílení. V druhém semestru se blíže seznámíme
s ekosystémem Google, který zdarma nabízí celou řadu užitečných nástrojů a na
jejich příkladech si vysvětlíme pojmy cloudové úložiště a synchronizace dat.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které probíhají přímo
v počítačové učebně. Účastníci kurzu tak rovnou procvičují probírané učivo.
Skladba kurzu i přes danou osnovu umožňuje individuální přístup lektora a
zodpovídání dotazů. Na kurz je možné přinést vlastní přenosný počítač
(notebook) a učit se tak přímo na něm.
Témata:
1. semestr
• Ukládání dat v počítači a práce se soubory a složkami.
• Kopírování dat na externí úložiště (USB flash disk, externí disk, paměť
chytrých telefonů/tabletů).
• Stahování a ukládání dat z internetu.
• Sdílení dat přes internet - kam a jak nahrávat fotky a fotoalba, videa,
dokumenty.
2. semestr
 Vysvětlení pojmů cloudové služby a synchronizace dat.
 Práce s nástroji Google zdarma:
 Práce s cloudovým úložištěm Disk Google.
 Psaní a úprava textu online pomocí služby Dokumenty Google.
 Tvorba prezentací v aplikaci Prezentace Google.
 Překládání z nebo do cizích jazyků v aplikaci Překladač Google.
 Organizace času pomocí Kalendáře Google a poznámek Keep.
 Práce s aplikací Fotky Google – automatické nahrávání, organizace,
vytváření alb, sdílení.
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Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla
Odborný garant: PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
Přednášející: Mgr. Markéta Sýkorová
Počet účastníků kurzu: maximálně 15
Rozsah výuky: 2 semestry, dva bloky (2 x 90 minut) 1 x za 14 dní
Zakončení semestru: kolokvium, účast na divadelních soutěžích
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 16:10 hodin.
Cíl výuky:
Předmět na principech kolektivního divadla a improvizačních technik rozvíjí
schopnosti soustředění, spolupráce, tvořivosti a vzájemné komunikace
účastníků. Cílem kurzu je nastudování inscenace, následně prezentované
publiku. Směřuje tedy k naplnění základního smyslu divadla - komunikaci
s divákem.
Metody výuky:
Osvojení si základů divadelního "řemesla" v praktických cvičeních, rozvíjení
mluvních a pohybových dovedností a v neposlední řadě kreativní účast
na tvorbě textu, který je v tomto kurzu primární. Preferujeme divadelní formu
scénického čtení, kde slovo hraje klíčovou roli, což ovšem nevylučuje práci
s jinými divadelními prostředky.
1 a 2. semestr:
 Tvorba autorských textů nebo výběr předlohy na dané téma
 Práce s hlasem, přednes
 improvizační techniky
 Zdokonalování dílčích dovedností
 Vhledy do historie
 Zkoušky inscenace
 Inspirativní návštěvy divadelních představení
Historie kurzu:
V rámci kurzu Kapitoly z dějin divadla v praxi, který jsme zahájili v akademickém
roce 2018/2019 vznikl Divadelní soubor Tetyvletu. Je to již vcelku ustálená
sestava, která si ověřila, že je pro ni scénické čtení velmi schůdná divadelní
forma.
V tomto akademickém roce naváží na rozpracované téma Cesta, které
přes improvizační techniky, vlastní tvorbu nebo literaturu, která je oslovila,
zpracují do výsledného divadelního tvaru, inscenovaného čtení.

Symbolika libereckého regionu
Odborný garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Katedra historie TUL)
Pedagog: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Počet účastníků kurzu: cca 30
Rozsah výuky: 2 semestry, v ZS 1 blok týdně (90 minut), v LS 7 tematických
exkurzí (jednou za 14 dní v rozsahu dvou výukových bloků)
Zakončení semestru: test/ účast na exkurzích
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Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 14:20 hodin.
Cíl výuky:
Kurz je zaměřen na studium symboliky Libereckého kraje. Definuje symbol a
symboliku, zaměřuje se na postižení nejvýraznějších krajinných, přírodních,
historických a kulturních symbolů regionu, prezentuje typy regionálních
grafických symbolů a seznamuje s legislativou i heraldickými pravidly jejich
tvorby.
Metody výuky:
Klíčovou část tvoří analýza grafických symbolů, primárně znaků obcí Libereckého
kraje. V jednotlivých blocích budou prezentovány motivy užité v obecních
znacích i jejich konkrétní základ vycházející z reálií jednotlivých obcí. Analýza
více než 180 obecních znaků vyústí v postižení základních historických,
církevních, hospodářských, krajinných, přírodních, kulturních a společenských
specifik Libereckého kraje.
Součástí kurzu jsou v letním semestru tematické exkurze zaměřené na korelaci
obrazu obce v grafické symbolice a lokálních reálií.
Témata:
1. semestr
1. týden: Symboly a symbolika regionu, typy regionálních symbolů, grafické
symboly regionu
2. týden: Krajinné a přírodní symboly Libereckého kraje
3. týden: Historické a kulturní symboly Libereckého kraje
4. týden: Regionální grafická symbolika Liberecka, zásady tvorby grafického
symbolu
5. týden: Obecní znaky a pravidla jejich konstituování, heraldické zásady
6. týden: Obecní znaky Liberecka a jejich sémantika a symbolika, význam
obecního znaku
7. týden: Přírodní a krajinná symbolika v obecních znacích Libereckého kraje
8. týden: Historie regionu ve světle obecních znaků
9. týden: Sepětí názvů obcí s historickým odkazem
10. týden: Mluvící znamení
11. týden: Církevní motivy a architektonické památky v obecních znacích
12. týden: Hospodářské symboly a tradiční řemesla v obecních znacích
Libereckého kraje
13. týden: Administrativně-správní symboly a odkaz k tradicím místa v obecních
znacích
14. týden: Využití obecních znaků v propagaci obcí a kraje, sepětí s reálnými
symboly
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2. semestr
Sedm tematických exkurzí do vybraných lokalit Libereckého kraje zaměřených
na konkrétní symboly místa:
Dolní Řasnice, Hejnice, Horní Police, Hrubá Skála, Kryštofovo Údolí, Světlá pod
Ještědem, Svijanský Újezd (možné jsou i jiné varianty, záleží na přání
posluchačů)
Exkurze budou spojeny s komentovanou prohlídkou obce, s výkladem o její
historii a návštěvou místních historických i přírodních památek. Doprava do
místa konání bude individuální.
Doporučená literatura:
ANDĚL, R. a kol. (2007): Libereckým krajem. Liberec: Liberecký kraj, 173 s. ISBN
978-80-254-1123-0.
ANDĚL, R.; KARPAŠ, R. a kol. (2002): Frýdlantsko - minulost a současnost kraje na
úpatí Jizerských hor. Liberec: Nakladatelství 555, 241 stran. ISBN 80-86424-189
CONNELL M. (2008): Znaky a symboly. Praha: Reader´s Digest Výběr, 256 stran.
ISBN 978-80-86880-96-9.
CHOCHOLOUŠKOVÁ, H. (2001): Nové obecní a městské znaky okresu Liberec.
Fontes Nissae = Prameny Nisy: regionální historický sborník. Liberec: Technická
univerzita, 2, s. 167-181. ISSN 1213-5097.
CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. In: Geografické rozhledy, 19, č. 1, s.
2–5.
KARPAŠ, R. a kol. (1996): Kniha o Liberci. Liberec: Nakladatelství Dialog, 664
stran.
KASÍK, S. (2002): Nové symboly měst a obcí okresu Česká Lípa v letech 19902000. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. Ročník 11, s. 235-259.
KASÍK, S. (2006) Nové symboly měst a obcí okresu Semily po roce 1990. Z
Českého ráje a Podkrkonoší. Sborník, svazek 19, s. 161-190.
KASÍK, S. (2010): Obecní znaky a jejich konstituování [online].
http://www.heraldika-terminologie.cz/stranka-obecni-znaky-a-jejichkonstituovani-122 [cit. 19. 4. 2014].
MACOUNOVÁ, M. ed. (2003): Průvodce kulturou Libereckého kraje. Liberec:
Liberecký kraj, 114 s. ISBN 80-239-2412-5.
MICHALOVÁ, M. (2007): Města a obce Libereckého kraje. Liberec: Spacium, 231
s. ISBN 978-80-254-6346-8.
MODRÝ, M., SÝKOROVÁ, J. (2004): Maloplošná chráněná území Libereckého
kraje. Liberec: Liberecký kraj, 120 s. ISBN 80-239-2838-4.
NEVRLÝ, M. (2003): Libereckým krajem. Liberec: Liberecký kraj, 2003, 223 s.
ISBN 80-239-3869-X.
PEŠTA, J. (2011): Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace,
zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl V., Liberecký
kraj - severní Čechy. Praha: Libri, 399 s. ISBN 978-80-7277-152-3.
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SYROVÁTKOVÁ, J. (2011): Cestovní ruch v Libereckém kraji. Liberec: Technická
univerzita v Liberci, 156 s. ISBN 978-80-7372-704-8.
ŠEVČÍKOVÁ, V. ed (2013): Liberecký kraj: města a obce Libereckého kraje:
tradice, historie, památky, turistika, současnost. Rožnov pod Radhoštěm:
Proxima Bohemia, 134 s. ISBN 978-80-905393-1-0.6
ŠIFTA, M. (2008): Sedm divů Libereckého kraje. Ročníková práce. Liberec:
Podještědské gymnázium, 33 stran + přílohy. Vedoucí práce Milan Váňa.
ŠIFTA, M. (2014): Význam grafických symbolů v procesu formování regionu:
Příklad Libereckého kraje): Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, PřF UK,
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 132 stran + přílohy. Vedoucí
práce Pavel Chromý.
VÁVRA, D. (2006): Libereckým krajem. Hrady a zámky. Liberec: Liberecký kraj,
2006. 159 s. ISBN 80-239-8030-0.
VÁVRA, D. (2004): Libereckým krajem. Tvář architektury. Liberec: Liberecký kraj,
157 s. ISBN 80-239-4202-6.
WIENER, E. (2013): Podivuhodná země Sudety. Liberec: Vega-L, 125 s. ISBN 97880-87275-72-6.

Úvod do digitální fotografie
Odborný garant studia: Ing. Petr Weinlich, Ph.D. (Katedra informatiky TUL)
Pedagog: Mgr. Lenka Václavíková
Počet účastníků kurzu: 10-14
Rozsah výuky: 2 semestry, 7 x 2 bloky (3 hodiny)
Zakončení: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 9:00 hodin do 12:00 hodin.
Účastníci kurzu musí mít na každou hodinu svůj digitální fotoaparát, nabité
baterie, USB kabel pro stažení fotografií, návod k fotoaparátu.
1. semestr
Cíl výuky:
Kurz je určen všem (zejména začátečníkům), kteří chtějí pořizovat pěkné snímky
prostřednictvím digitální fotografie. Studenti si v kurzu osvojí základní pravidla
a postupy pro fotografování. Teoretická část poskytne informace o technickém
vybavení a užití jednotlivých funkcí digitálního aparátu. V praktické části
si studenti osvojí kompozici, ostření, určení expozice a ovládání svého aparátu.
Podrobný průběh jednotlivých seminářů se studenti dozvědí na první vyučovací
hodině.
Metody výuky:
Účast v kurzu je podmíněna základní znalostí práce s PC. Student rozliší
technické vybavení počítače (základní hardware – monitor, klávesnice, myš,
základní jednotka) a programové vybavení počítače (software), pojmy kurzor,
klik (stisk tlačítka myší), soubor, složka, podsložka, ikona, přípona, okno a ovládá
práci se soubory (vytvoření, vymazání, přejmenování, kopírování, vložení).
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Obsah:
 Konstrukce a funkce aparátu.
 Expozice, barvy, ostrost, kompozice.
 Fotografování v exteriéru.
 Grafické úpravy a organizace fotografií v programu Zoner Photo Studio.
 Zaměření na práci s vlastním technickým vybavením.
 Hodnocení snímků a rozbor chyb. Diskuze nad pořízenými snímky.
 Archivace a úprava snímků. Příprava fotografie pro tisk.
Udělení zápočtu za:
Soubor 5 (max. 10) fotografií v papírové (format A5 - A4) a digitální podobě.
Zpracované téma se hodnotí na poslední vyučovací hodině.
2. semestr
Cíl výuky:
Kurz navazuje na zahajovací kurz Úvod do digitální fotografie. Poskytne
rozšiřující informace k rozsáhlému tématu Krajiny, Panoramatické krajiny
a Makrofotografie. Teoretická část poskytne informace o technickém vybavení
a užití jednotlivých funkcí digitálního aparátu. V praktické části si studenti osvojí
základní pravidla pro vznik krajinářského snímku. Podrobný průběh jednotlivých
seminářů se studenti dozvědí na první vyučovací hodině.
Metody výuky:
Účast v kurzu je podmíněna základní znalostí práce s PC. Student rozliší
technické vybavení počítače (základní hardware – monitor, klávesnice, myš,
základní jednotka) a programové vybavení počítače (software), pojmy kurzor,
klik (stisk tlačítka myší), soubor, složka, podsložka, ikona, přípona, okno a ovládá
práci se soubory (vytvoření, vymazání, přejmenování, kopírování, vložení).
Obsah:
 Kompozice krajiny. Seznámení s dostupnou technikou.
 Panoramatická fotografie. Kompozice.
 Makrofotografie. Kompozice. Zaměření na práci s technickým vybavením.
 Fotografování v exteriéru.
 Grafické úpravy a organizace fotografií v programu Zoner Photo Studio.
 Zaměření na práci s vlastním technickým vybavením.
 Hodnocení snímků a rozbor chyb. Diskuze nad pořízenými snímky.
 Archivace a úprava snímků. Příprava fotografie pro tisk.
Témata:
 Krajina v průběhu ročních období.
 Linie a odrazy v krajině.
 Makrofotografie. Přírodniny.
 Město a příroda – kontrast, harmonie.
Udělení zápočtu za:
Soubor 5 (max. 10) fotografií v papírové (formát A5 - A4) a digitální podobě.
Zpracované téma se hodnotí na poslední vyučovací hodině.
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Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga
Odborný garant: PhDr. Jitka Josífková, Ph.D. (Katedra pedagogiky a psychologie
TUL)
Přednášející: PhDr. Milan Štěpanovič
Počet účastníků kurzu: neomezen
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat ve čtvrtek od 18:00 hodin.
Obsah přednášek:
Obsah kurzu bude volně navazovat na výuku v předcházejícím akademickém
roce.
Kurz podává výklad citátů autora analytické psychologie vybraných J. Jacobiovou
a publikovaných v knize Člověk a duše. Zpřístupňuje otevřeným způsobem
složitost a protiřečivost lidské psychiky. Cílem je společně s posluchači
promýšlet vnitřní svět tak, aby se posílila motivace k praxi sebepoznávání.
Základní literatura:
JUNG, C. G. Člověk a duše. Praha: Academia, 1995.
JACOBI, J. Psychologie C. G. Junga. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993.
JUNG, C. G. Analytická psychologie, její teorie a praxe. Praha: Academia, 1993.

Záhady a hlavolamy pro začátečníky
Odborný garant a přednášející: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc. (Katedra
matematiky a didaktiky matematiky TUL)
Počet účastníků kurzu: max. 16
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet – každý semestr, účast v průběžné soutěži, řešení
problémů
Výuka bude pravděpodobně probíhat v úterý od 8:50 hodin.
Cíl výuky:
Předmět je určen všem, kteří rádi luští různé křížovky, doplňovačky, sudoku,
hádanky, rébusy atd. Nejsou vyžadovány žádné speciální dovednosti, mohou se
zúčastnit i začátečníci. Úroveň a obtížnost bude přizpůsobena účastníkům kurzu.
Jde především o zábavu. Cílem předmětu je zábavnou formou aktivizovat mozek
a duševní kondici, posilovat paměťové schopnosti a trénovat logické myšlení,
posilovat koncentraci na jakoukoli činnost. Frekventanti poznají i nové typy
hříček. Ukázky úloh jsou k dispozici na stránkách U3V.
Metody výuky:
Při výuce se střídá kratší výkladová část s delší praktickou činností studentů, kde
studenti trénují a řeší zadané úkoly. Navíc se mohou dobrovolně zapojit
do dlouhodobé soutěže, v níž samostatně řeší několik problémových úloh. Mají
k dispozici skripta s návody i vyřešenými příklady.
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Témata:
1. semestr
1. týden: Úvod do historie řešení logických problémů, rébusy, logické řady a
hříčky.
2. týden: Zahájení 1. části průběžné soutěže. Japonské hlavolamy - různé typy
sudoku.
3. týden: Japonské hlavolamy - kakuro, killer.
4. týden: Zakódované obrázky, malované křížovky.
5. týden: Součty čísel, úlohy se zápalkami.
6. týden: Japonské hlavolamy - hitory, kakurasu.
7. týden: Logické úkoly - magnety, námořní bitva, miny.
8. týden: Magické čtverce a další magické obrazce.
9. týden: Křížovky – polodokreslovky.
10. týden: Logické úkoly – domino, abeceda.
11. týden: Logické úkoly - mrakodrapy, stany a stromy, mosty.
12. týden: Lištovka, kris-kros.
13. týden: Řešení jednoduchých logických úloh.
14. týden: Vyhodnocení 1. části soutěže, zápočty.
2. semestr
1. týden: Úvod do historie šifer, ukázky šifer, rébusy, logické hříčky.
2. týden: Zahájení 2. část průběžné soutěže. Japonské hlavolamy - různé typy
sudoku.
3. týden: Japonské hlavolamy - history, hashi, nurikabe, sikaku a další.
4. týden: Zakódované obrázky, malované křížovky – trojúhelníková políčka,
barevné obrázky.
5. týden: Šifry – abeceda, mřížka, šifrovací kotouč.
6. týden: Šifry – hrátky s morseovkou.
7. týden: Číselné křížovky
8. týden: Křížovky – dokreslovky.
9. týden: Hádanky – sloučenka, ráček, vsuvka, přesmyčka, skrývačka …
10. týden: Logické úlohy.
11. týden: Zajímavé starověké logické úlohy z Egypta, Mezopotámie, Řecka atd.
12. týden: Sudoku – netradiční a složitější úlohy.
13. týden: Zebry.
14. týden: Vyhodnocení 2. části a celé soutěže, zápočty.
Doporučená literatura:
BITTNEROVÁ, D. Záhady a hlavolamy. Interní text U3V. Liberec: TU v Liberci,
2018.
MOORE, G. 441 hádanek, rébusů a logických úloh. Praha: Euromedia Group,
2017.
PELÁNEK, R. Šifry a hry s nimi. Portál, 2007.
PELÁNEK, R. Jak to vyřešit? Portál, 2011.
PELÁNEK, R. Hlavolamikon. Computer Press, 2014.
https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz
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Záhady a hlavolamy 4
Odborný garant a přednášející: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc. (Katedra
matematiky a didaktiky matematiky TUL)
Počet účastníků kurzu: max. 16
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: zápočet – každý semestr, účast v průběžné soutěži, řešení
problémů
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 10:40 hodin.
Cíl výuky:
Předmět volně navazuje na předmět Záhady a hlavolamy 1, 2 a 3. Je určen všem,
kteří rádi luští různé křížovky, doplňovačky, sudoku, hádanky, rébusy atd. Nejsou
vyžadovány žádné speciální dovednosti. Úroveň a obtížnost bude přizpůsobena
účastníkům kurzu. Jde především o zábavu. Cílem předmětu je zábavnou formou
aktivizovat mozek a duševní kondici, posilovat paměťové schopnosti a trénovat
logické myšlení, posilovat koncentraci na jakoukoli činnost. Frekventanti poznají
i nové typy hříček. Ukázky úloh jsou k dispozici na stránkách U3V.
Metody výuky:
Při výuce se střídá kratší výkladová část s delší praktickou činností studentů, kde
studenti trénují a řeší zadané úkoly. Navíc se mohou dobrovolně zapojit
do dlouhodobé soutěže, v níž samostatně řeší několik problémových úloh. Mají
k dispozici skripta s návody i vyřešenými příklady.
Témata:
1. semestr
1. týden: Úvod do historie řešení logických problémů, rébusy, logické řady a
hříčky.
2. týden: Zahájení 1. části průběžné soutěže. Japonské hlavolamy - různé typy
sudoku.
3. týden: Japonské hlavolamy - kakuro, killer.
4. týden: Zakódované obrázky, malované křížovky.
5. týden: Součty čísel, úlohy se zápalkami.
6. týden: Japonské hlavolamy - hitory, kakurasu.
7. týden: Logické úkoly - magnety, námořní bitva, miny.
8. týden: Magické čtverce a další magické obrazce.
9. týden: Křížovky – poodokreslovky.
10. týden: Logické úkoly – domino, abeceda.
11. týden: Logické úkoly - mrakodrapy, stany a stromy, mosty.
12. týden: Lištovka, kris-kros.
13. týden: Řešení jednoduchých logických úloh.
14. týden: Vyhodnocení 1. části soutěže, zápočty.
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2. semestr
1. týden: Úvod do historie šifer, ukázky šifer, rébusy, logické hříčky.
2. týden: Zahájení 2. část průběžné soutěže. Japonské hlavolamy - různé typy
sudoku.
3. týden: Japonské hlavolamy - history, hashi, nurikabe, sikaku a další.
4. týden: Zakódované obrázky, malované křížovky – trojúhelníková políčka,
barevné obrázky.
5. týden: Šifry – abeceda, mřížka, šifrovací kotouč.
6. týden: Šifry – hrátky s morseovkou.
7. týden: Číselné křížovky
8. týden: Křížovky – dokreslovky.
9. týden: Hádanky – sloučenka, ráček, vsuvka, přesmyčka, skrývačka …
10. týden: Logické úlohy.
11. týden: Zajímavé starověké logické úlohy z Egypta, Mezopotámie, Řecka atd.
12. týden: Sudoku – netradiční a složitější úlohy.
13. týden: Zebry.
14. týden: Vyhodnocení 2. části a celé soutěže, zápočty.
Doporučená literatura:
BITTNEROVÁ, D. Záhady a hlavolamy. Interní text U3V. Liberec: TU v Liberci,
2018.
BITTNEROVÁ, D. Záhady a hlavolamy 2. Interní text U3V. Liberec: TU v Liberci,
2019.
BITTNEROVÁ, D. Záhady a hlavolamy 3. Interní text U3V. Liberec: TU v Liberci,
2020.
BITTNEROVÁ, D. Řešení problémů v matematice – Magické obrazce. Brno:
Sborník XXV. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu, 2007.
MOORE, G. 441 hádanek, rébusů a logických úloh. Praha: Euromedia Group,
2017.
PELÁNEK, R. Šifry a hry s nimi. Portál, 2007.
PELÁNEK, R. Jak to vyřešit? Portál, 2011.
PELÁNEK, R. Hlavolamikon. Computer Press, 2014.
https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz

Základy počítačové gramotnosti
Odborný garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D. (Katedra informatiky TUL)
Přednášející: Martin Zicha
Počet účastníků kurzu: maximálně 10
Rozsah výuky: 2 semestry, 1 blok týdně (90 minut)
Zakončení semestru: odevzdání úloh, kolokvium
Výuka bude pravděpodobně probíhat v pondělí od 13:00 hodin.
Cíl výuky:
Tento kurz je určen pro začátečníky, kteří potřebují vysvětlit, ukázat a vyzkoušet
si základní úkony s počítačem. Je také vhodný pro ty, kteří sice s počítačem již
pracují, ale konají tak s pocitem, že ve znalostech mají mezery, které jim brání
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posunout se dál. Naučíme se, co je to počítač, jaké typy existují a v čem se liší.
Budeme se učit běžnou počítačovou terminologii a základní ovládání počítače
pomocí kombinace myši a klávesnice. Naučíme se orientovat v prostoru
operačního systému Windows 10, ukládat data a pracovat se soubory
a složkami. Vysvětlíme si, co je to internet, jak na něm hledat informace
a budeme pracovat s elektronickou poštou.
Metody výuky:
Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které probíhají přímo
v počítačové učebně. Účastníci kurzu tak rovnou procvičují probírané učivo.
Skladba kurzu i přes danou osnovu umožňuje individuální přístup lektora
a zodpovídání dotazů. Na kurz je možné přinést vlastní přenosný počítač
(notebook) a učit se tak přímo na něm.
Témata:
1. semestr:
• Seznámení s počítačem. Jaké typy existují a jejich výhody a nevýhody.
• Pochopení základní terminologie a slovíček spojených s každodenním
používáním počítače.
• Ovládání počítače pomocí kombinace myši a klávesnice.
• Orientace a základní operace v operačním systému Windows 10.
• Představení základních a doporučených programů v počítači a práce
s nimi.
• Základy zpracování textu v počítači pomocí programů na psaní MS Word,
WordPad či LibreOffice.
2. semestr:
• Co je to internet, jak se k němu připojit a jak na něm hledat informace.
• Práce s internetovým prohlížečem a jeho zabezpečení.
• Internet prakticky – představení a práce s nejpoužívanějšími
internetovými stránkami.
• Nakupování přes internet a elektronické platby.
• Základy emailové komunikace.
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Pobočka U3V TUL v České Lípě
Biblické příběhy a současnost
Odborný garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Katedra historie TUL)
Přednášející: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Počet účastníků kurzu: 60
Rozsah výuky: 2 semestry, 2 bloky týdně (2 x 60 minut), kurz začíná až
od letního semestru
Zakončení semestru: kolokvium, kontrolní písemný test
Výuka bude pravděpodobně probíhat od 16. 3. do 27. 4. 2022 každou středu
od 14:00 hodin.
Cíl výuky:
Kurz je založen na analýze vybraných biblických knih a na zhodnocení jejich
odrazu v naší kultuře. Zaměřuje se na sepětí mýtů a příběhů s historickými
skutečnostmi, výtvarným uměním, architekturou i literaturou, hledá jejich odraz
v symbolice, jazyce, etice i tradicích naší společnosti, aktualizuje mytologický
odkaz.
Metody výuky:
Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy
s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky
v daném oboru, bude veden čistě populární formou.
Témata:
1. semestr
1. týden: Úvod do studia Bible (význam Bible, jazyk, složení), starozákonní
příběhy a jejich odkaz dnešku
2. týden: Kniha Genesis – Stvoření světa a člověka, Kain a Ábel, Noe a potopa,
Babylonská věž a zmatení jazyků
3. týden: Genesis – Abraham, příchod do Kanaánu, Izák, Ezau a Jákob
4. týden: Genesis – Josef a jeho bratři, Hebrejci v Egyptě
5. týden: Biblická kniha Exodus a současnost
6. týden: Starozákonní příběhy v Knihách soudců a Knihách královských
7. týden: Advent a Vánoce - biblický základ, historické kořeny, tradice
2. semestr
1. týden: Starozákonní proroci
2. týden: Další starozákonní příběhy - odraz v umění, symbolech, tradicích
3. týden: Starý zákon, judaismus, židovské zvyky a tradice
4. týden: Novozákonní příběhy - evangelia (1. část)
5. týden: Novozákonní příběhy - evangelia (2. část)
6. týden: Velikonoce - evangelijní základ, historické kořeny, tradice
7. týden: Apoštolové a počátky křesťanství
Doporučená literatura:
Bible. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost 2008.
Bible 21. Nová Bible kralická. 1.vyd. Kroměříž: Nadační fond NBK 2009.
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ČAPEK, V.: Historie Bible. Praha: Advent, 1990. ISBN 80-85002-19-1.
DOWLEY, T. Školní průvodce Biblí. 1.vyd. Praha: Česká biblická společnost 1994.
FOUILLOUX, D. et al.: Slovník biblické kultury. Praha: EWA, 1992.
FRANZEN, A., Fröhlich, R., Smékal, B.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2006. 398 s.
PACOMIO, L. VANETTI, P. Malý biblický atlas. 1.vyd. Praha: Portál 1992.
PAVLÁT, L. a kol.: Židé – dějiny a kultura. Praha: Židovské muzeum, 2001. 143 s.
PIŤHA,
SOKOL, J.: Člověk a náboženství. Praha: Portál, 2004. 245 s.
SOKOL, J. Čtení z Bible. 1.vyd. Praha: Česká biblická společnost 1996.
ŠIFTOVÁ, J.: Kořeny evropské kultury. Liberec: Podještědské gymnázium 2011.
VONDRUŠKA, V. Církevní rok a lidové obyčeje. 1.vyd. České Budějovice: DONA
1991.
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