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Anotace předmětů

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech

1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

2 KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů 17

3 KAR-Katedra archeologie 58

4 KBS-Katedra blízkovýchodních studií 93

5 KČJ-Katedra českého jazyka a literatury 120

6 KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod 121

7 KFI-Katedra filozofie 122

8 KGE-Katedra geografie 182

9 KGS-Katedra germanistiky a slavistiky 183

10 KHI-Katedra historie 208

11 KHV-Katedra historických věd 209

12 KCH-Katedra chemie 239

13 KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky 240

14 KKY-Katedra kybernetiky 242

15 KMA-Katedra matematiky 244

16 KMO-Katedra marketingu, obchodu a služeb 245

17 KPG-Katedra pedagogiky 246

18 KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu 248

19 KPS-Katedra psychologie 249

20 KRO-Katedra románských jazyků 253

21 KSA-Katedra antropologie 273

22 KSR-Katedra veřejné správy 316

23 KSS-Katedra sociologie 317

24 UJP-Ústav jazykové přípravy 365

Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací zodpovídají garantující katedry.
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1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury

KAJ/ABSZ Angličtina pro komerční praxi 0 kr. Szv

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v oboru Cizí jazyky
pro komerční praxi. Jde o ústní zkoušku, jež se koná před komisí a obvykle trvá cca 15-30 minut. Vlastní průběh
a další náležitosti jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Během přípravy na bakalářskou zkoušku má student možnost využít individuálních nebo skupinových konzultací
s garanty jednotlivých disciplín, které se týkají okruhů bakalářské zkoušky.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky na konkrétní text
- analyzovat odborný text z oblasti komerční sféry z hlediska lexikálního a gramatického
- interpretovat a vysvětlit základní teze obsažené v textu
- vysvětlit zvolené termíny
- přeložit zvolené termíny, případně části textu
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou
anglického jazyka a literatury a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské uni-
verzity v Plzni.

KAJ/AKP1 Angličtina v komerční praxi 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Alok Kumar, M.A. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti by měli být schopni se orientovat ve středně náročných textech. Rovněž by měli být schopni
jednodušše diskutovat na dané téma, jelikož velká část výuky probíhá touto formou. Způsobilosti: Studenti by
měli být alespoň na středně pokročilé úrovni jazyka. Kurz rozhodně není určen pro začátečníky. Pro vstup do
kurzu stačí mít pouze základní znalosti obchodní terminologie. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AKP1A

KAJ/AKP2 Angličtina v komerční praxi 2 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Alok Kumar, M.A. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na předmět Angličtina v komerční praxi 1 a vede studenty k upevňování a dalšímu rozvíjení
řečových dovedností, které budou moci uplatnit při odborné i společenské komunikaci v podnikatelském světě.
Kurz je veden převážně v angličtině. Způsobilosti: Studenti by měli být alespoň na středně pokročilé úrovni
jazyka. Kurz rozhodně není určen pro začátečníky. Pro vstup do kurzu stačí mít pouze základní znalosti obchodní
terminologie získané absolvováním podmiňujícího předmětu AKP1. Předpoklady: Podmiňující předmět: AKP1.

Vylučující předměty: KAJ/AKP2A

KAJ/AKS1 Angličtina pro kulturní studia 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjet schopnost studentů porozumět širokému spektru původních textů obecného i
odborného jazyka evropských anglofonních oblastí. Předmět je určen studentům magisterského oboru Evropská
kulturní studia. Přednáška je zaměřena na metody četby odborných textů, jejich vysvětlení, pochopení i využití
v praxi, a to z hlediska vztahu mezi jazykem a sdělovaným obsahem. Semináře jsou věnovány analýze textů,
vycházející z praktického a pragmatického chápání obecného i odborného jazyka, jsou vedeny snahou upozornit
na lingvistické zvláštnosti vyjadřování, a to nejen v rovině morfologické a syntaktické, ale především v rovině
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sémantické. Zvláštní pozornost je věnována formální i pojmové analýze terminologických pojmenování a ekviva-
lentním vyjádřením v rodném jazyce. Způsobilosti: Studenti analyzují a porozumí širokému spektru původních
textů odborných textů obecného i odborného jazyka evropských anglofonních oblastí. Studenti aplikují své ja-
zykové znalosti a dovednosti na odborné texty v angličtině a osvojují si odbornou terminologii. Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty

KAJ/AKS2 Angličtina pro kulturní studia 2 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět volně navazuje na AKS1. Cílem předmětu je rozvíjet schopnost studentů porozumět širokému
spektru původních textů obecného i odborného jazyka evropských anglofonních oblastí. Předmět je určen stu-
dentům magisterského oboru Evropská kulturní studia. Přednáška je zaměřena na metody četby odborných
textů, jejich vysvětlení, pochopení i využití v praxi, a to z hlediska vztahu mezi jazykem a sdělovaným obsahem.
Semináře jsou věnovány analýze textů, vycházející z praktického a pragmatického chápání obecného i odborného
jazyka, jsou vedeny snahou upozornit na lingvistické zvláštnosti vyjadřování, a to nejen v rovině morfologické
a syntaktické, ale především v rovině sémantické. Zvláštní pozornost je věnována formální i pojmové analýze
terminologických pojmenování a ekvivalentním vyjádřením v rodném jazyce. Způsobilosti: Studenti analyzují
a porozumí širokému spektru původních textů odborných textů obecného i odborného jazyka evropských anglo-
fonních oblastí. Studenti aplikují své jazykové znalosti a dovednosti na odborné texty v angličtině a osvojují si
odbornou terminologii. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty

KAJ/AK2A Akademické psaní v angličtině 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti by měli být schopni si osvojit slovní zásobu obchodní angličtiny na úrovni intermediate. Měli by
pochopit oblast obchodu a podnikání. Měli by též být schopni sestavit texty obchodní korespondence.
Způsobilosti: Studenti by měli být schopni si osvojit slovní zásobu obchodní angličtiny na úrovni intermediate.
Měli by pochopit oblast obchodu a podnikání. Měli by též být schopni sestavit texty obchodní korespondence.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty

KAJ/AML Americká literatura 19. a 20. století 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině a jeho cílem je představit studentům ucelený přehled nejvýznamnějších
rysů literárního, kulturního a společenského vývoje na území USA v 19. a 20. století z hlediska žánrové, kulturní
a etnické různorodosti. V první části kurzu se studenti obeznámí s literárním a kulturním vývojem v rámci
19. století, zejména s chronologickými a intelektuálními specifiky vzniku amerického románu (založení prozaické
tradice Ch.B. Brownem, Washington Irvingem), pokusem o vytvoření americké legendy v díle J.F. Coopera,
kategorií gotična (Ch.B. Brown, E.A. Poe), podstatou transcendentalismu (R.W. Emerson, D.H. Thoreau),
pozdním romantismem (N. Hawthorne, H. Melville), zrodem moderní poezie (W. Whitman, E. Dickinson),
regionalismem (M. Twain), realismem (D. Howells, H. James) a naturalismem (F. Norris, S. Crane, T. Dreiser,
J. London). Nedílnou součástí je rovněž seznámení s afro-americkou literaturou. Druhá část kurzu je zaměřena na
vývojové linie a koncepce moderní americké poezie (E. Pound, T.S. Eliot; R. Frost W.C. Williams; R. Lowell, aj.)
a multiplicitu názorů a představ o společnosti a jednotlivci v prozaické a dramatické tvorbě 20. století (Ztracená
generace, E. Hemingway, H. Miller, F.S. Fitzgerald, S. Lewis, J. Steinbeck, E. Caldwell aj.). Část výuky může
být realizována samostatnou prací studentů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat signifikantní rysy literárního, kulturního a společenského vývoje na území USA v 19. a 20.
století z hlediska žánrové, kulturní a etnické různorodosti,
- rozpoznat chronologická a intelektuální specifika vzniku amerického románu,
- identifikovat americkou literární legendu v díle J.F. Coopera,
- vysvětlit kategorii gotična a podstatu transcendentalismu,
- objasnit termín pozdní romantismus,
- rozlišit regionalismus od realismu a naturalismu,
- identifikovat vývojové linie a koncepce moderní americké poezie,
- vysvětlit multiplicitu názorů a představ o společnosti a jednotlivci v prozaické a dramatické
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tvorbě 20. století. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/AOBA1 Angličtina pro angloamerická studia 1 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je vyučovaný v angličtině a je určen zejména studentům bakalářského studijního oboru Meziná-
rodní vztahy - teritoriální studia, modulu britská a americká studia. Předpokládá pokročilou znalost anglického
jazyka; dále rozvíjí a prohlubuje schopnost porozumět širokému spektru původních angloamerických odborných
textů z oblasti mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti. V kontextu práce s autentickým odborným
textem kurz systematicky rozšiřuje znalost odborné terminologie a procvičuje její praktické využití při odborné
prezentaci. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat odborné angloamerické texty z oblasti mezinárodních vztahů,
- interpretovat základní teze analyzovaného textu,
- účelně aplikovat terminologii,
- vytvářet odborné prezentace.
Předpoklady: Úroveň znalostí anglického jazyka B2 podle SERR.

KAJ/AOBA2 Angličtina pro angloamerická studia 2 5 kr. Zk
4 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je vyučovaný v angličtině a je určen je určen zejména studentům bakalářského studijního oboru
Mezinárodní vztahy - teritoriální studia, modulu britská a americká studia. Předpokládá pokročilou znalost
anglického jazyka; prohlubuje schopnost porozumět širokému spektru původních angloamerických odborných
textů z oblasti mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti. V kontextu práce s autentickým odborným
textem, týkajícím se např. politických mezinárodních organizací a vztahů, kurz nadále systematicky rozvíjí
znalost odborné terminologie a procvičuje její praktické využití při odborné prezentaci a především tvorbě
vlastních odborných textů.
Způsobilosti: Student získá schopnost alternativně obměňovat, případně tvořit vlastní, podobný text. Před-
poklady: Žádné podmiňující předměty

KAJ/ASKH Angloamerický svět ve filmu a hudbě 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je průřez tvorbou významných britských režisérů i herců od poválečných let do současnosti,
zasazený do britského společensko-kulturního kontextu. Důraz bude kladen na ty snímky, které zvláště výrazně
reflektují svou dobu, ať již jsou to společenská dramata 50. let v rámci tzv. Nové vlny, filmy odrážející liberální
atmosféru 60. let či díla kriticky se vyjadřující k období thatcherismu, kdy byla státní podpora kinematografie na
svém poválečném minimu. Samostatnou kapitolou bude téma britské komedie, v jejímž rámci bude pojednáno i
o nejznámějších dílech tvorby televizní a i tvorby animované. Pozornost bude věnována i amerikanizaci britského
filmového průmyslu. Kromě vybraných děl a herců bude představen i širší kontext britské kinematografie, filmové
ceny, problematika financování, specifické rysy britského filmového umění. Dále bude kurz zaměřen na hlavní
proudy a osobnosti kinematografie americké a australské. Kurz bude doplněn o ukázky z filmů a studenti budou
vedeni k samostatné analýze shlédnutých snímků. Předmět je vyučován v angličtině. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni:
- kriticky přistupovat k filmovým zpracováním a dovedou výsledky své práce prezentovat ústně i písemně
- představit vybrané filmy a analyzovat jejich obsah se zřetelem k dobovému kontextu jejich vzniku,
- uvést zvolené filmy do souvislosti s kulturně-společenským pozadím.
Předpoklady: Vstupní úroveň anglického jazyka B2 podle SERR.

KAJ/A1D Angličtina pro doktorandy 1 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do následující problematiky:
- porozumění čtenému textu a reprodukce odborného textu
- písemné zachycení hlavních myšlenek přečteného nebo slyšeného textu
- diskuse a argumentace k problematice oboru
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- prezentace zprávy, referátu, přednášky a diskusního příspěvku
Kurz anglického jazyka je určen výhradně studentům doktorských studijních programů FF ZČU v Plzni. Studium
anglického jazyka je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat odborný text a ústně jej interpretovat,
- analyzovat odborný text a písemně jej interpretovat,
- ústně a písemně sumarizovat/rekapitulovat hlavní myšlenky přečteného nebo slyšeného
textu,
- diskutovat a argumentovat k problematice oboru,
- vytvořit svoji vlastní písemnou práci v anglcikém jazyce,
- prezentovat zprávu, referát, přednášku a diskusní příspěvek.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/A2D Angličtina pro doktorandy 2 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s prací s anglicky psanou odbornou literaturou, s různými druhy
slovníků a rozvíjet jejich schopnost sledovat s porozuměním odbornou přednášku.
Kurz je určen aspirantům, kteří si v rámci doktorského studia zvolili anglický jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk.
Předmět je určen výhradně studentům doktorských studijních programů FF ZČU v Plzni. Studium cizího jazyka
je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- účelně pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou a různými druhy slovníků,
- interpretovat základní teze prostudovaného odborného textu,
- aplikovat terminologii daného oboru,
- sledovat s porozuměním odbornou přednášku,
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/BAR1 Britské a americké reálie 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Obeznámit studenty se základními rysy a problémy současné britské společnosti a objasnit jejich historické
souvislosti. Mezi probíraná témata patří např. viktoriánská Anglie, struktura britské společnosti, média, vzdě-
lávací systém, životní styl a hodnoty současných Britů atd. Způsobilosti: Studenti jsou schopni analyzovat
strukturu a charakter současné britské společnosti uvést do souvislostí dění ve sféře politické, sociální a kulturní
identifikovat nejhožehavější společenské problémy a jejich příčiny pracovat s britským tiskem Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty

Vylučující předměty: KAJ/BAR1A

KAJ/BAR2 Britské a americké reálie 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled o historickém, společenském a kulturním vývoji Spojených
států amerických. Důraz bude kladen na pochopení dějinných událostí, ideologií, myšlenkových proudů a spo-
lečenských hnutí v minulosti i v moderní Americe. Kurz je veden v angličtině. Způsobilosti: Porozumění
historickému, společenskému a kulturnímu vývoji Spojených států amerických. Předpoklady: Nejsou žádné
předpoklady.

Vylučující předměty: KAJ/BAR2A

KAJ/BL Anglická literatura 19. a 20. století 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty s literárními směry v anglické literatuře 19. a 20. století. Na
pozadí kulturněhistorických událostí bude v první části kurzu věnována pozornost nejprve východiskům, vzniku
a charakteristickým rysům romantismu v dílech básníků tzv. jezerní školy (W. Wordsworth, S.T. Coleridge, R.
Southey) a básníků druhé romantické vlny (G. .G. Byron, P.B. Shelley, J. Keats), následně aspektům a vývoji
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viktoriánské literatury, tj. esejistické tvorbě, románu (Ch. Dickens, W.M. Thackeray), poezii a dramatu. Nebudou
opomenuty ani viktoriánské ženy-spisovatelky a reflexe ”fin de siecle” v literatuře. V druhé části kurzu budou
studenti uvedeni do problematiky anglické literární tvorbu 20. století, zejména vzniku realistického románu
a povídky (H.G. Wells, J. Galsworthy), modernismu (skupina z Bloomsbury), literárních experimentů v díle
Jamese Joyce, vývojových tendencí britské prózy (např. Rozhněvaní mladí lidé, nový typ románového hrdiny),
dramatu (od Seana O?Caseyho přes absurdní drama po závěr 20. století) a poezie. Prostřednictvím autentických
textů analyzovaných v rámci cvičení kurz systematicky rozvíjí interpretační a analytické schopnosti studentů.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Část výuky může být realizována samostatnou prací studentů. Předmět
je vyučován v angličtině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- pojmenovat a vysvětlit literární směry v anglické literatuře 19. a 20. století, tj. např.
východiska, vznik a charakteristické rysy romantismu v dílech básníků tzv. jezerní školy a
básníků druhé romantické vlny, aspekty a vývoj viktoriánské literatury,
- vysvětlit termín ”fin de siecle” a jeho reflexi v literatuře,
- usouvztažnit literární vývoj s kulturněhistorickými událostmi,
- vysvětlit a identifikovat realistický román a povídku,
- vysvětlit a identifikovat modernismus, literární experimenty v díle Jamese Joyce, vývojové
tendence britské prózy, dramatu a poezie,
- systematicky rozvíjet interpretační a analytické schopnosti při práci s autentickými texty. Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty.

KAJ/BPA Bakalářská práce - angličtina 12 kr. Zp

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům oborů garantovaných katedrou anglického jazyka a litera-
tury. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných
metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací. V případě nedosta-
tečných předpokladů doporučí vedoucí práce vhodnou literaturu k doplnění.

KAJ/CAL Současná americká literatura 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky současné americké literatury, obeznámit se s významnými
americkými autory 20. a 21. století, např. Normanem Mailerem, Johnem Irvingem, Johnem Updikem, Joyce
Carol Oatesovou, Williamem Styronem, Kurtem Vonnegutem, E. L. Doctorowem, Toni Morrisonovou a dal-
šími, a následně analyzovat excerpty ze zvolených děl v širším kulturněspolečenském kontextu jejich vzniku.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat signifikantní rysy literárního, kulturního a společenského vývoje na území USA v 19. a 20.
století z hlediska žánrové, kulturní a etnické různorodosti,
- identifikovat vývojové linie a koncepce moderní americké prózy a poezie,
- vysvětlit multiplicitu názorů a představ o společnosti a jednotlivci v prozaické a dramatické
tvorbě 20. století. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/CBL Současná britská literatura 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu vyučovaného v angličtině je seznámit studenty se znaky postmodernismu v současné britské
literatuře, zejména proměnami románového tvaru a směřováním k hybridnosti. Pozornost je nejprve věnována
možnostem a omezením románového experimentu v dílech Lawrence Durrella, Williama Goldinga, B.S. John-
sona a Roberta Nyea, posléze průnikům a modifikacím tradice a experimentu Johna Fowlese, Anguse Wilsona a
J.G. Farrella, dále vývoji, charakteristickým rysům a představitelům tzv. univerzitního románu (Malcolm Brad-
bury, David Lodge) a současným britským spisovatelkám, např. Beryl Bainbridgeové, Angele Carterové a Emmě
Tennantové. Závěrečná část kurzu se soustřeďuje na vývojové tendence a znaky ”nové” britské prózy, např. ex-
centrismus, společenskou decentralizaci a etnickou různorodost autorů (Kazuo Ishiguro, Timothy Mo, Salman
Rushdie). Součástí kurzu je rovněž reflexe člověka a společnosti v dílech populární literatury. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- vysvětlit a identifikovat znaky postmodernismu v současné britské literatuře,
- popsat možnosti a omezení románového experimentu v dílech Lawrence Durrella, Williama Goldinga,
B.S. Johnsona a Roberta Nyea,
- vysvětlit vývoj, charakteristické rysy a představitele tzv. univerzitního románu,
- vyjmenovat současné britské ženy spisovatelky,
- vysvětlit vývojové tendence a znaky ”nové” britské prózy, např. excentrismus, společenskou
decentralizaci a etnickou různorodost autorů.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/CC1 Americké reálie 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem interdisciplinárního kurzu Core Course 1 vyučovaného v angličtině je seznámit studenty se základní
problematikou ve vybraných oblastech vývoje USA (politická a ekonomická geografie, historie, politický a právní
systém, školství, rodina, náboženství apod.). Způsobilosti: Studenti vysvětlí a shrnou základní problematiku
týkající se vybraných oblastí vývoje USA (politická a ekonomická geografie, historie, politický a právní systém,
školství, rodina, náboženství apod.). Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KAJ/CC2 Americké reálie 2 4 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do vybraných aspektů politického, společenského a kulturního vývoje Spojených států s
důrazem na současnou americkou společnost. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
analyzovat nejnovější trendy ve vývoji americké společnosti
identifikovat problémy v jednotlivých sférách společnosti a objasnit jejich příčiny
kriticky pracovat s americkými médii Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.

KAJ/CTJA1 Četba literárních textů v angličtině 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s nejznámějšími spisovateli, jejich díly, literárními hnutími a hlavními žánry,
které dominovaly americké literatuře v průběhu staletí. Předmět je vyučován v angličtině. Seminář je zaměřen
na čtení a interpretaci vybraných textů za účelem zdokonalení jazykových dovedností studentů (tj. zejména
dovednost porozumění čtenému textu a různé interpretační strategie), rozšiřování jejich slovní zásoby a získaní
základních znalostí o americké literatuře. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou nejvýznamnější literární
hnutí, spisovatele, jejich díla a hlavními žánry, které dominovaly americké literatuře v průběhu staletí. Pomocí
kurzu si studenti zapamatují základní fakta o americké literatuře, uvedou je do širších souvislostí, porozumí
literárnímu textu v anglickém jazyce a interpretují ho a v neposlední řadě aplikují své jazykové dovednosti a
rozšíří svojí slovní zásobu. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/ČTJA1

KAJ/CTJA2 Četba literárních textů v angličtině 2 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je četba a interpretace anglických literárních textů v širším kulturním, společenském, politic-
kém a ekonomickém kontextu. Prostřednictvím interdisciplinárního přístupu budou studenti zlepšovat a nadále
rozvíjet nejen své jazykové a literární kompetence, ale rovněž všeobecné znalosti. Četba a analýza děl význam-
ných anglických autorů bude realizována na pozadí literárních a historických událostí, jež utvářely a určitým
způdobem vymezovaly britské kulturní dědictví. Převážně chronologická sekvence zvolených literárních textů
bude zahájena dílem Williama Shakespeara (s důrazem na specifický dramatický žánr - shakespearovské drama
- v širších kulturních a historických souvislostech vlády královny Alžběty I. a Jakuba I. apod.) a uzavřena brit-
skými autory 20. století (viz obsah předmětu a způsobilosti). Během kurzu budou studenti seznámeni s historií
a vývojem anglické literatury; na základě získaných znalostí by následně měli být schopni zhodnotit evoluci ang-
lické literatury. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - popsat a vysvětlit nadčasové dílo Williama Shakespeara,
- zkoumat podstatu a dualitu literatury Viktoriánské éry, - vysvětlit a popsat díla autorů tzv. skupiny z Bloom-
sbury, - vysvětlit významnou inovaci nejen anglické prózy, techniku proudu vědomí, - popsat charakter/podstatu
experimentálních próz Virginie Woolfové a Jamese Joyce, - vysvětlit a popsat tvorbu ”rozhněvaných mladých
mužů”, - analyzovat a identifikovat znaky absurdního dramatu v díle Samuela Becketta, - uvést do souvislosti
literární vývoj s kulturně-historickými změnami. Předpoklady: Žádné podmiňující předmět.y

Vylučující předměty: KAJ/ČTJA2

KAJ/EL1 Evropská literatura 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu, v němž se střídají přednášející čtyř filologických kateder, je umožnit studentům hlubší vhled do
základních filozofických, estetických a poetologických problémů evropského písemnictví do středověku. Proměny
lyrických, epických a dramatických žánrů a jejich kulturně historické souvislosti jsou sledovány prostřednictvím
literárních děl, která jsou živou součástí čtenářského, edičního i autorského kontextu a inspirují také tvůrce
v dalších uměleckých oborech (divadlo, výtvarné umění, hudba ad.). Vedle tzv. velkých literatur je věnována
pozornost i vybraným dílům tzv. malých literatur, ale i opomínaných multikulturních evropských regionů, v
nichž se prolínají různé duchovní a umělecké proudy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní filozofické, estetické a poetologické problémy,
evropského písemnictví do středověku,
- vysvětlit proměny lyrických, epických a dramatických žánrů a jejich kulturně historické
souvislosti,
- popsat významná literární díla jednotlivých národních literatur, tj. anglické, francouzské,
německé a ruské, a uvést je do širších kulturně-společenských souvislostí.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/EL2 Evropská literatura 2 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu, v němž se střídají přednášející čtyř filologických kateder, nabízí hlubší vhled do základních
filozofických, estetických a poetologických problémů evropského písemnictví od středověku do konce 18. sto-
letí. Proměny lyrických, epických a dramatických žánrů a jejich kulturně historické souvislosti jsou sledovány
prostřednictvím literárních děl, která jsou živou součástí čtenářského, edičního i autorského kontextu a inspirují
také tvůrce v dalších uměleckých oborech (divadlo, film, výtvarné umění, hudba ad.). Vedle tzv. velkých literatur
je věnována pozornost i vybraným dílům tzv. malých literatur, ale i opomínaných multikulturních evropských
regionů, v nichž se prolínají různé duchovní a umělecké proudy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní filozofické, estetické a poetologické problémy evropského písemnictví od
středověku do 18. století,
- vysvětlit proměny lyrických, epických a dramatických žánrů a jejich kulturně historické
souvislosti,
- popsat významná literární díla jednotlivých národních literatur, tj. anglické, francouzské,
německé a ruské, daného období a uvést je do širších kulturně-společenských souvislostí.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/FAJ Fonetika a fonologie angličtiny 3 kr. Zp
2 [hod/týd]
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Mgr. Lenka Dejmalová možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznamuje studenty s ortofonickými zásadami a ortoepickými pravidly fonetiky anglického jazyka.
Je nacvičována správná realizace hlásek a suprasegmentálních jevů angličtiny s cílem konsolidace výslovnostních
návyků. Jsou rozvíjeny poslechové dovednosti studentů. Při analýze výslovnostních celků je používána fonetická
transkripce. Získané vědomosti a dovednosti jsou ověřovány rovněž prostřednictvím fonetické transkripce.
Semináře jsou vedeny v angličtině. Způsobilosti: Student(ka)
- ovládá základní českou a anglickou terminologii oboru
- umí rozebrat text v angličtině po stránce fonologické a fonetické
- správně aplikuje ortoepická pravidla angličtiny v promluvách
- umí správně interpretovat promluvu v angličtině s ohledem na suprasegmentální složky
Předpoklady: Úroveň znalostí anglického jazyka B2 dle SERR.

KAJ/INTL Videokonference 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi a znalostmi ICT technik vysoké úrovně. Student
v tomto unikátním kuzru s prvky ICT naživo diskutuje se studenty East Carolina University ve Spojených státech
a dalších dvou partnerských univerzit. Student sleduje aktuální dění v partnerských státech, diskutuje se studenty
ve skupině i ve dvojici, a tak získává cenné poznatky o kultuře a životě v cizích zemích.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni - komunikovat s (nejen) studenty z různých zemí a kultur - diskutovat na
různá témata - adekvátně argumentovat - prakticky aplikovat znalost ICT technologií Předpoklady: Pokročilá
znalost anglické ho jazyka; žádné podmiňující předměty

KAJ/JCA Jazyková cvičení v angličtině 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

David Eugene Franklin, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Studenti si zlepšují mluvní dovednosti prostřednictvím krátkých prezen-
tací a zapojováním se do různých konverzačních aktivit. Další rozvíjení slovní zásoby a opakování odpovídající
mluvnice. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - porozumět a hovořit o tématech zaměřených zejména na ”ko-
merční praxi”; - porozumět smyslu rozhlasových a televizních programů týkajících se např. současných událostí;
- porozumět textům, které obsahují slovní zásobu odpovídající úrovni B2; - plynule komunikovat. Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty

Vylučující předměty: KAJ/JC2A , KAJ/KC2A

KAJ/KATA Komplexní analýza textu 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Zvýšit kompetenci v oblasti odborné řečové komunikace a rozvíjet poznatky v jednotlivých jazykových
rovinách (morfologie, syntax, sémantika, stylistika aj.).
Způsobilosti: Studenti
- efektivně komunikují v odborném jazyce
- disponují prohloubenou slovní zásobou z oblasti komerční praxe
- komplexně analyzují odborný text Předpoklady: Žádné podmiňující předměty

Vylučující předměty: KAJ/ZSA

KAJ/KJRA Kulturní a jazykové reálie angličtiny 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům anglofonní svět jako společenství jazykových a kulturních variet s důrazem na na
historické, politické, kulturní a ekonomické souvislosti uvnitř anglofonního světa i přínos anglicky mluvících zemí
světovému společenství. Způsobilosti: Studenti
získávají komplexní pohled na historii, společnost a kulturu anglofonního světa
analyzují roli anglicky mluvících zemí v procesu globalizace
analyzují roli variet angličtiny v kontextu anglofonního světa
pracují s historickými prameny i současnými médii
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Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.
Vylučující předměty: KAJ/KPA

KAJ/KO1 Obchodní korespondence v angličtině 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Alok Kumar, M.A. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou slovní zásobou z oblasti anglické obchodní korespondence
na úrovni ”intermediate”, tj. středně pokročilý uživatel. Studenti získají znalosti potřebné pro koncipování růz-
ných typů obchodních dopisů, vyřizování žádostí a objednávek, zajišťování rezervací apod. Předmět je vyučován
v angličtině. Způsobilosti: Studenti disponují základními znalostmi z oblasti obchodu a podnikání. Měli by
být schopni formulovat obchodní dopisy, vyřizovat žádosti a objednávky, zajistit rezervace, koncipovat životopis
apod. Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.

Vylučující předměty: KAJ/OK1A

KAJ/KO2A Obchodní korespondence v angličtině 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Alok Kumar, M.A. možný semestr: LS

Cíle: Studenti by měli být schopni si osvojit anglickou slovní zásobu na úrovni intermediate. Určitá znalost sféry
obchodu a podnikání je vítána. Studenti by měli být schopni formulovat obchodní korespondenci. Způsobilosti:
Studenti by měli být schopni si osvojit anglickou slovní zásobu na úrovni intermediate. Určitá znalost sféry
obchodu a podnikání je vítána. Studenti by měli být schopni formulovat obchodní korespondenci. Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty

Vylučující předměty: KAJ/OK2A

KAJ/KPR1 Kulturní přehled anglofonních zemí 1 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Obeznámit studenty s vybranými oblastmi kulturněhistorického vývoje angloamerických zemí od prvopo-
čátků anglosaské kultury do konce 19. století. Pozornost je věnována nejen kultuře v užším směru (výtvarné
umění, architektura, písemnictví) nýbrž i kultuře ve smyslu širším (životní styl, každodennost, myšlenkový svět
Britů a Američanů skupin napříč staletími). Předmět je vyučován v angličtině. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni
- analyzovat klíčové aspekty současné angloamerické kultury
- pracovat s pestrou škálou pramenů k soudobým kulturním dějinám i britským/americkým tiskem
- diskutovat v odborném jazyce na kulturně historická témata
Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.

KAJ/KPR2 Kulturní přehled anglofonních zemí 2 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Obeznámit studenty s vybranými oblastmi kulturněhistorického vývoje angloamerických zemí během 20.
století. Pozornost je věnována nejen kultuře v užším směru (výtvarné umění, architektura, hudba) nýbrž i
kultuře ve smyslu širším (životní styl, móda, média, myšlenkový svět Britů a Američanů). Předmět je vyučován
v angličtině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat klíčové aspekty současné angloamerické kultury
- pracovat s pestrou škálou pramenů k soudobým kulturním dějinám i britským/americkým tiskem
- diskutovat v odborném jazyce na kulturně historická témata
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/LAJ1 Vybrané literární texty 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu vedeného v anglickém jazyce je představit studentům britskou literaturu 19. a 20. století
s důrazem na tvorbu nejvýznamnějších protagonistů jednotlivých žánrů (román, poezie, drama) a literárních
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směrů na pozadí historických souvislostí (napoleonské války, ideály i realita viktoriánské Anglie, fin de siécle
atd.). První část tohoto dvousemestrálního cyklu se soustřeďuje na literaturu 19. století. Hlavními tematickými
okruhy jsou romantismus (Byron, Shelley, Keats), kritický realismus (Dickens, Thackeray, sestry Brontovy) a
poezie a próza 2. poloviny 19. století (Hardy, Stevenson, Wilde, prerafaelité). Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
- vysvětlit a popsat druhou generaci britských romantických básníků,
- odlišit druhou generaci britských romantických básníků od tzv. jezerní školy,
- vysvětlit a popsat kritický realismus a identifikovat kritické realisty,
- uvést do souvislosti literární vývoj s kulturně-historickými změnami,
- vysvětlit a popsat novoromantismus,
- srovnat romantismus, realismus a novoromantismus,
- analyzovat a identifikovat znaky dekadence v díle Oscara Wildea.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/LAJ2 Vybrané literární texty 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu vedeného v anglickém jazyce je představit studentům britskou literaturu 20. století, zejména
hnutí modernistů (Woolfová, Joyce, Lawrence, Eliot), tvorbu ”rozhněvaných mladých mužů” (Osborne, Braine,
Sillitoe atd.) a vývoj poválečného románu (Fowles, Durell, Burgess, Rushdie). Studenti budou rovněž seznámeni s
vývojem poezie (Auden, Larkin) a dramatu (Beckett, Stoppard). Vývoj jednotlivých směrů je zasazen do kulturně
historického kontextu (atmosféra meziválečného období, konec britského impéria, multikulturnost poválečné
britské společnosti atd.).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit a popsat díla autorů tzv. skupiny z Bloomsbury,
- vysvětlit významnou inovaci nejen anglické prózy, techniku proudu vědomí,
- popsat charakter/podstatu experimentálních próz Virginie Woolfové a Jamese Joyce,
- vysvětlit a popsat realismus v díle Davida Herberta Lawrence,
- vysvětlit a popsat tvorbu ”rozhněvaných mladých mužů”,
- nastínit vývoj poezie ve dvacátém století,
- analyzovat a identifikovat znaky absurdního dramatu v díle Samuela Becketta,
- uvést do souvislosti literární vývoj s kulturně-historickými změnami.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/LAM1 Americká angličtina 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

David Eugene Franklin, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu, který je vyučován v anglickém jazyce, je seznámit studenty s rozdíly mezi britskou a ame-
rickou angličtinou v oblasti výslovnosti, pravopisu, gramatiky a především slovní zásoby. Studenti získají základní
znalosti o původních jazycích Ameriky, o ostatních jazycích v USA, afroameričtině a americké sociolingvistice.
Způsobilosti: Student bude schopen identifikovat americkou angličtinu v hovoru i textech, rozpoznat amerika-
nismy v britské angličtině, jakož i podstatné rysy slangové a afroamerické. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti

KAJ/LAM2 Americká angličtina 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

David Eugene Franklin, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz přímo navazuje na LAM1 a je rovněž veden v angličtině. Studenti se seznámí se specifickou proble-
matiku americké angličtiny jako jsou regionální a sociální dialekty, neologizmy, hovorová a slangová mluva a
idiomy a podrobněji s kreolizovanou, zejména jamajskou angličtinou.V závěru se kurz formou četby a rozboru
různých textů bude věnovat stylistice a podrobněji slovní zásobě, včetně základních teoretických poznatků le-
xikologických s důrazem na Websterův slovník americké angličtiny. Způsobilosti: Student v návaznosti na
znalosti LAM1 rozpozná a vysvětlí podrobně tématické svéráznosti americké slovní zásoby, slangu a američtiny,
včetně rysů gramatických. Bude schopen identifikovat amerikanismy v ostatních variantách angličtiny v zicích
jazycích. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti

KAJ/LEA Lexikologie angličtiny 4 kr. Zk
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Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student se podrobně seznámí se lexikologií, jazykovými rovinami a plány. V praktickém kontextu se pro-
bere lexikografie, typy slovníků, sémantika a semaziologie, syntaktické, sémantické a pragmatické aspekty slovní
zásoby. Dále student v základech pronikne do lexikologie a etymologie. Na praktických příkladech si procvičí
synonyma, antonyma, homonyma, homofona, paronyma. Způsobilosti: Student porozumí a bude schopen vy-
světlit vznik, vývoj a soudobý stav slovní zásoby angličtiny, včetně variant. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti

Vylučující předměty: KAJ/LA

KAJ/MLI Mýty a literatura amerických Indiánů 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seminář je určen studentům jakéhokoli oboru se středně pokročilou nebo pokročilou znalostí angličtiny.
Je zaměřen na poznání základních aspektů indiánské mytologie, mýtického myšlení, teorie mýtu, přeměny ústní
literatury v psanou a seznámení se současnou tvorbou původních Američanů. Cílem kurzu je rozvíjet schopnost
vyprávět příběhy a diskutovat o přečtených textech z oblasti mytologie i současné literatury. Seminář je veden
v angličtině. Způsobilosti: Pochopení základních aspektů indiánské mytologie, mýtického myšlení, teorie mýtu
a tradiční i současné literatury původních Američanů. Schopnost vyprávět příběhy a diskutovat o přečtených
textech z oblasti mytologie i současné literatury.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty

KAJ/MS1A Morfosyntax angličtiny 1 5 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní gramatické struktury, např. slovesné časy, pasivum,
kausativ a modální slovesa, a procvičit užívání uvedených struktur v různých komunikativních situacích. Část
výuky může být realizována samostatnou řízenou prací studentů, jež bude pravidelně kontrolována. Účast na
cvičeních je podle rozhodnutí děkana povinná (viz čl. 7, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu FF).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat, vysvětlit a zejména správně aplikovat slovesné časy v ústním a písemném
projevu,
- odpovídajícím způsobem aplikovat modální slovesa v písemném a ústním projevu,
- vysvětlit termín kauzativ a správně jej používat,
- vysvětlit rozdíl mezi aktivem a pasivem a správně užívat trpného a činného rodu v ústním a
písemném projevu,
- aplikovat teoretické poznatky o uvedených ”jevech” v ústním a písemném projevu. Předpoklady: Žádné
podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/G1A

KAJ/MS2A Morfosyntax angličtiny 2 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům náročnější gramatické struktury, např. členy, podstatná jména,
zájmena a předložky, a procvičit užívání uvedených ”struktur” v různých komunikativních situacích. Předmět
je vyučován v angličtině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat, vysvětlit a zejména správně aplikovat členy v ústním a písemném
projevu,
- odpovídajícím způsobem aplikovat podstatná jména a zájmena v písemném a ústním projevu,
- pojmenovat druhy zájmen a správně je používat,
- pojmenovat druhy předložek, vysvětlit rozdíl v jejich používání a správně je aplikovat v ústním a
písemném projevu,
- aplikovat teoretické poznatky o uvedených ”jevech” v ústním a písemném projevu.
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Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty: KAJ/G2A

KAJ/MS3A Morfosyntax angličtiny 3 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům náročnější gramatické struktury, např. infinitiv, gerundium,
přímá/nepřímá řeč, frázová slovesa, a procvičit jejich užívání v různých komunikativních situacích. Předmět
je vyučován v angličtině.
Účast na cvičeních je podle rozhodnutí děkana povinná (viz čl. 7, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu FF).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat, vysvětlit a zejména správně aplikovat infinitiv a gerundium v ústním a písemném
projevu
- vysvětlit rozdíl mezi infinitivem a gerundiem a způsoby jejich použití
- odpovídajícím způsobem aplikovat přímou a nepřímou řeč v ústním a písemném projevu
- klasifikovat a používat frázová slovesa
- aplikovat teoretické poznatky o uvedených ”jevech” v ústním a písemném projevu
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/G3A

KAJ/OABSZ Obchodní korespondence v angličtině 0 kr. Szv

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretickou znalost obchodní korespondence v praxi,
- vytvořit formální a neformální dopisy, memoranda, žádosti, stížnosti, objednávky apod.,
- písemně komunikovat jak v rámci vlastní firmy, tak i s obchodními partnery,
- orientovat se v oblasti úvěrování, bankovnictví a pojišťovnictví,
- analyzovat a řešit konkrétní obchodní případy, při nichž uplatní své teoretické znalosti v praxi,
- popsat standardní obchodní cyklus (obchodní a výrobní společnosti),
- vytvořit hodnotící zprávy, hlášení, zápisy z jednání a základní typy smluv. Předpoklady: Student musí
splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou anglického jazyka a literatury
a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KAJ/OT1A Odborný text v angličtině 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem OT1A je seznámit studenty s klíčovými koncepty existujícími ve světě ekonomiky a podnikání.
Během kurzu studenti budou pracovat jednak s materiály s fixní strukturou (výroční zpráva, burzovní zprávy,
rozvaha), kde hlavním cílem bude osvojení nových výrazů a schopnost dekódovat informace obsažené v těchto
dokumentech.
Studenti se ale také setkají s nejnovějšími zprávami ze světa mezinárodního obchodu a ekonomiky, kterým se
budou snažit porozumět, a budou mít za úkol je do určité míry interpretovat.
Způsobilosti: Studenti vysvětlí klíčové koncepty existující ve světě ekonomiky a podnikání. Během kurzu studenti
analyzují jednak materiály s fixní strukturou (výroční zpráva, burzovní zprávy, rozvaha), kde je hlavním cílem
osvojení nových výrazů a schopnost dekódovat informace obsažené v těchto dokumentech.
Studenti se ale také setkají s nejnovějšími zprávami ze světa mezinárodního obchodu a ekonomiky, kterým
porozumí a do určité míry interpretují.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/POT1A

KAJ/OT2A Odborný text v angličtině 2 4 kr. Zk
3 [hod/týd]
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PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základní právnickou terminologií na základě práce s odborným auten-
tickým textem. Důraz je kladen na osvojení klíčových a nových pojmů používaných v EU. Účast na seminářích
je podle rozhodnutí děkana povinná (viz čl. 7, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu FF). Část výuky může
být realizována samostatnou řízenou prací studentů, jež bude pravidelně kontrolována a hodnocena během kon-
taktní výuky. Způsobilosti: Studenti si zapamatují a vysvětlí základní právnickou terminologií na základě
práce s odborným autentickým textem. Důraz je kladen na osvojení klíčových a nových pojmů používaných v
EU. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/POT2A

KAJ/PABSZ Překlad v angličtině 0 kr. Szv

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretické znalosti překladu v praxi,
- přeložit psaný projev z anglického jazyka do českého jazyka a naopak v rovině obecného i obecně
vědního jazyka,
- pracovat se slovníky dvojjazyčnými i výkladovými, gramatickými příručkami apod.,
- převést promluvu výchozího jazyka do jazyka cílového jazykově i významově správně,
- přeložit odborná pojednání, články, referáty, kratší přednášky aj. z anglického jazyka do českého
jazyka a naopak.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou
anglického jazyka a literatury a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské uni-
verzity v Plzni.

KAJ/PK1A Překlad v komerční praxi 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Eva Raisová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je obeznámit studenty se základními překladatelskými postupy při překladu psaného pro-
jevu v rovině obecného a obecněvědního jazyka. Cílem je naučit studenty převádět promluvu výchozího jazyka
do jazyka cílového jazykově i významově správně. Texty pocházejí především z oblasti komerční a studenti se
tedy seznamují s frazeologií, idiomy, kolokacemi i módními výrazy používanými v této sféře. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- provést základní analýzu překládaného textu
- pracovat s překladovými i výkladovými slovníky
- převést text do cílového jazyka bez zásadní změny či posunu významu
- uplatnit základní překladatelské postupy
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/PS1A

KAJ/PK2A Překlad v komerční praxi 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Eva Raisová možný semestr: LS

Cíle: Pokračování předmětu Překlad v komerční praxi 1.
Cílem semináře je naučit studenty aplikovat základní překladatelské postupy v praxi, seznámit je s postupem
při rozboru textů a hledání ekvivalentních prostředků v druhém jazyce. Studenti jsou obeznámeni s používáním
slovníků a jiných zdrojů využívaných při překladu. Seminář se zaměřuje především na překlad komerčních,
administrativních a právních textů v obou směrech a na typické rysy a slovní zásobu objevující se v těchto
materiálech. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat překládaný text z hlediska významového i z hlediska použití jazykových prostředků
- pracovat se slovníky, jazykovými příručkami a dalšími zdroji a materiály napomáhajícími správnému překladu
- přeložit výchozí text bez závažných posunů a změn ve významu
- používat adekvátní jazykové prostředky při překládání
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- určit nejběžnější příklady jazykové interference Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty: KAJ/PS2A

KAJ/PXE Praxe v podnikové sféře 6 kr. Zp
Cvičení 10 [dnů/sem]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s pracovním prostředím v podnikové sféře. Poskytuje jim možnost
orientovat se na trhu práce a poznat pravidelný pracovní rytmus. Studenti si tak mohou v reálném prostředí
vyzkoušet své schopnosti a pokusit se uplatnit nabyté vědomosti. Zájemcům umožní řešit i určitý konkrétní úkol
příslušné organizace např. v rámci studentovy bakalářské práce. Tato praxe jim nabídne i příležitost vyhledat,
popř. i domluvit si budoucí pracovní místo. Praxe bude vykonána (po dobu 10 dnů při 8 hod. pracovní době za
podmínek stanovených smlouvou mezi univerzitou a organizací) v období po absolvování 1. semestru do začátku
3. ročníku ve zkouškovém období v ZS nebo LS nebo v době prázdnin (leden, únor, červen, červenec, srpen,
září), tj. mimo pravidelnou výuku.
V žádném případě nesmí být touto praxí narušena nebo omezena účast na řádném studiu. Student si může sám
vyhledat místo praxe a požádá garanta předmětu o souhlas s konáním této praxe.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretické znalosti z oblasti komerční sféry a jazykové kompetence v praxi.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/RABSZ Kulturní reálie anglofonních zemí 0 kr. Szv

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit přehled historického, sociálního, kulturního a politického vývoje USA
- popsat historický vývoj ve Spojených státech 60. let dvacátého století
- popsat společenská hnutí v moderní Americe
- vysvětlit vzdělávací systém USA
- vysvětlit politický systém USA
- vysvětlit vzdělávací systém Velké Británie
- vysvětlit politický systém Velké Británie
- vysvětlit a popsat třídní systém Velké Británie
- vysvětlit termín ”multikulturalismus” Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním
plánem oboru garantovaného katedrou anglického jazyka a literatury a všechny podmínky stanovené Studijním
a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Vylučující předměty: KAJ/KABSZ

KAJ/SAK Současná anglosaská kultura 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Obeznámit studenty se současnými trendy v anglosaské kultuře, s důrazem na britské a americké umění
(včetně filmu), duchovní a myšlenkové proudy na obou stranách Atlantiku, trendy ve vzdělávání i problematiku
každodennosti. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat nejnovější trendy v anglosaské kultuře
- porozumět roli anglosaské kultury v procesu globalizace
- kriticky pracovat s britskými a americkými médii i odbornými kulturněhistorickými texty
- diskutovat na daná témata v odborném jazyce
Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.

KAJ/SD Shakespearovské drama 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky speciálního dramatického žánru - shakespearovského dra-
matu - v širších kulturních a historických souvislostech vlády královny Alžběty I. a Jakuba I., srovnání alžbě-
tinského a jakubovského období, Shakespearova života apod. S důrazem na četbu a analýzu Shakespearových
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tragédií a komedií (např. Hamleta, Macbetha, Krále Leara a Večera tříkrálového) kurz poskytuje základní stra-
tegie přístupu k dramatickým textům. Pozornost se soustřeďuje také na recepci her Williama Shakespeara nejen
na českých jevištích. Součástí kurzu je rovněž komparativní pohled na významné české překlady Shakespearo-
vých dramat. Prostřednictvím různých aktivit kurz rozvíjí znalosti a osobní prožitky studentů. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- popsat a vysvětlit termín ”shakespearovské drama”,
- uvést ”shakespearovské drama” do širší kulturní a historické souvislosti vlády královny Alžběty I. a
Jakuba I., srovnání alžbětinského a jakubovského období, Shakespearova života apod.,
- analyzovat a interpretovat zvolené Shakspearovy tragédie a komedie,
- orientovat se ve významných českých překladech Shakespearových dramat.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAJ/STYA Stylistika angličtiny 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

David Eugene Franklin, B. A. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Cílem předmětu je uvedení do jednotlivých jazykových stylů a jazykových
prostředků jazykových funkčních stylů. Styly jsou následující: publicistický, populárně vědecký, administrativní,
administrativně-právní, reklamy. Účast na seminářích je podle rozhodnutí děkana povinná (viz čl. 7, odst. 8
Studijního a zkušebního řádu FF). Způsobilosti: Cílem předmětu je uvedení do jednotlivých jazykových stylů
a jazykových prostředků jazykových funkčních stylů. Styly jsou následující: publicistický, populárně vědecký,
administrativní, administrativně-právní, reklamy. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty

Vylučující předměty: KAJ/STYLA

KAJ/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garan-
tovaného katedrou anglického jazyka a literatury a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.

KAJ/TABSZ Tlumočení v AJ (z listu a informativní) 0 kr. Szv

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Studenti jsu schopni:
- aplikovat teoretické znalosti v praxi
- zaznamenat a přetlumočit promluvu z anglického jazyka do jazyka českého a naopak,
- překládat z listu
- tlumočit diskuse, debaty, rozhovory apod.
- konsekutivně tlumočit
Tento seminář si neklade za cíl vychovat profesionální tlumočníky, nýbrž chce poskytnout studentům základní
tlumočnické znalosti a dovednosti tak, aby je v praxi v případě potřeby mohli efektivně využít. Předpoklady:
Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou anglického jazyka
a literatury a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KAJ/TK1A Tlumočení v komerční praxi 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Eva Raisová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je seznámit studenty se základy tlumočení a vést je k osvojení praktických dovedností
a návyků, které mohou uplatnit při konsekutivním tlumočení a tlumočení z listu. Seminář si neklade za cíl
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vychovat profesionální tlumočníky, ale chce poskytnout studentů základní tlumočnické znalosti, které mohou ve
svém zaměstnání v případě potřeby využít. Způsobilosti: Studenti
- mají základní znalosti o tlumočnických technikách a jejich využití
- jsou schopni stanovit hlavní rozdíly mezi tlumočením a překladem
- znají zásady tlumočnického zápisu a podle potřeby ho využívají
- jsou schopni tlumočit konsekutivně nebo z listu jednoduché a kratší projevy, oznámení, rozhovory a debaty.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/TS1A

KAJ/TK2A Tlumočení v komerční praxi 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Eva Raisová možný semestr: LS

Cíle: Tento seminář navazuje na Tlumočení v komerční praxi 1. Cílem semináře je další rozvoj a procvičení
tlumočnických dovedností a návyků používaných při konsekutivním tlumočení a tlumočení z listu. Studentům je
poskytnuta i základní informace o simultánním tlumočení. Studenti se obeznámí se zásadami správného chování
a vystupování tlumočníka a s tlumočnickou etikou. Rozšiřují si dále aktivní slovní zásobu z oblasti ekonomiky,
hospodářského života a obchodních jednání. Zdokonalují se v používání notace.Nácvik tlumočení probíhá v obou
jazykových směrech, větší důraz je kladen na tlumočení z angličtiny do češtiny. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni: - tlumočit konsekutivně nebo z listu projevy střední délky a náročnosti, informace, rozhovory, debaty
ap. - znát a používat vlastní tlumočnickou notaci - získat relevantní materiály k přípravě glosáře na určité téma
a vypracovat ho - znát předpoklady úspěšné tlumočnické prezentace a snaží se podle nich řídit Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/TS2A

KAJ/UBAS Úvod do angloamerických studií 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Posluchači se seznámí s pozadím studia jazyka a kultury anglicky mluvících zemí, a to nejen Velké Británie
a USA. Ukáže se na místo angličtiny mezi indoevropskými a germánskými jazyky z hlediska vývoje a stavby
jazyka. Probrány budou základy variant angličtiny, zejména americké, ale i australské, skotské, irské atd., jakož
i národních dialektů a mluvy určitých společenských vrstev. Kurz zahrne i problematiku angličtiny jako meziná-
rodního jazyka číslo jedna a specificky jejího vlivu na češtinu, přičemž se uvedou základní rysy chybné Czenglish,
typických chyb tvořených opakovaně Čechy. Toto vše bude vykládáno na pozadí historicko-společenského vý-
voje, literatury a geografických souvislostí. Na závěr se studenti seznámí s dílem předních českých a světových
anglistů. Způsobilosti: Student se bude dobře orientovat v postavení angličtiny jako světového jazyka č. 1, na
rovinách její struktury a v jejím historicko-společenském pozadí. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty

KAJ/ZPP Základy projektové práce 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Jana Kašparová možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranými specifiky a úskalími, která s sebou přináší
práce na samostatných projektech (např. seminární práce, projekty atd.) v akademickém prostředí.Studenti si
osvojí základy vědecké práce a naučí se, jak správně postupovat při práci na projektu. Dále si procvičí kulturu
jazykového projevu s důrazem na vytváření odborných písemných projevů v českém a cizím jazyce. Kurz je
věnován také základním postupům při zpracování textu, včetně typografickýcha citačních norem, vytváření bib-
liografických záznamů, práci s obrázky a tabulkami apod. Základním cílem předmětu je však uplatnit teoretické
znalosti nabyté v kurzu v praxi, a to v rámci vypracování vlastního semestrálního projektu na vybrané téma.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní zásady vědecké práce. Budou schopni samostatně pracovat na vlastních
projektech a vytvořit krátký odborný text odpovídající stylistickým, jazykovým
i formálním normám.
Předpoklady:
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2 KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů

KAP/AMV1 Angličtina pro mezinárodní vztahy 1 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům původní texty v anglickém jazyce, zejména z oblasti mezinárodních
vztahů, a uvést je do problematiky, jejíž zvládnutí je nezbytnou podmínkou absolvování předmětu AOHB. Během
seminářů budou studenti zkoumat jednotlivé zákonitosti odborného jazyka na základě analýzy původních textů.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti si osvojí potřebnou terminologii v anglickém
jazyce tak, aby byli schopni shrnout a vysvětlit základní teze obsažené ve studovaném textu. Budou schopni
nadále rozvíjet své znalosti odborné terminologie, a tak i připraveni k dalšímu studiu, především navazujícího
předmětu AMV2. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AMV1

KAP/AMV2 Angličtina pro mezinárodní vztahy 2 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům původní odborné texty v anglickém jazyce z mezinárodních vztahů.
Na základě práce s odbornými anglo-americkými texty z dané oblasti si studenti osvojí nezbytnou terminologii
a naučí se ji prakticky aplikovat při odborné prezentaci a vytváření vlastních odborných textů. Předmět je
vyučován v angličtině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat odborné anglo-americké texty z oblasti mezinárodních vztahů,
- interpretovat základní teze analyzovaného textu,
- účelně aplikovat terminologii,
- vytvářet odborné prezentace,
- vytvářet vlastní odborné texty. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AMV2

KAP/AOP Angličtina pro politology - pokročilí 5 kr. Zk
Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům původní odborné texty v anglickém jazyce z oblasti politologie a
mezinárodních vztahů. Na základě práce s odbornými anglo-americkými texty z dané oblasti si studenti osvojí
nezbytnou terminologii a naučí se ji prakticky aplikovat při odborné prezentaci a vytváření vlastních odborných
textů. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat odborné anglo-americké texty z oblasti politologie a mezinárodních vztahů,
- interpretovat základní teze analyzovaného textu,
- účelně aplikovat terminologii,
- vytvářet odborné prezentace,
- vytvářet vlastní odborné texty. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/AH6 , KAJ/AOP

KAP/AP Analýzy pro praxi 6 kr. Zk
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je využít znalostí, které student nabyl v předchozích letech bakalářského studia a připravit
ho na využití a zužitkování nabytých znalostí v praxi a pro praxi. Kurz klade důraz na syntetické využití zna-
lostí a schopností studentů, včetně prohloubení schopností práce s informacemi včetně identifikace spolehlivých
zdrojů specifických informací. Kurz dále naučí studenty připravovat policy materiály a studie proveditelnosti pro
konkrétní projekty, resp. projekty dle zadavatele. Vzhledem k tomu, že studenti musejí v rámci kurzu prezento-
vat vypracované podkladové materiály v rámci panelové diskuse, prohlubuje se i schopnost studentů představit
”neinformované” veřejnosti výstupy a doporučení zpráv. Studentům je vždy zadán modelový požadavek zada-
vatele (např. vlády, soukromé firmy, samosprávného orgánu) a student musí připravit podkladový materiál pro
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realizaci, resp. neuskutečnění daného projektu. V rámci policy materiálů a studií proveditelnosti se student učí
zpracovat SWOT analýzu, politicko-ekonomická doporučení apod. V průběhu kurzu jsou srovnávány materiály
vypracované jednotlivými studenty a analyzovány postupy, které studenti použili. Způsobilosti: Po absolvo-
vání předmětu bude student schopen identifikovat spolehlivé zdroje informací, zpracovávat a prezentovat policy
materiály, vypracovat SWOT analýzu, studii proveditelnosti a projekt na základě konkrétní poptávky (ze strany
vlády, soukromé firmy či orgánů samosprávy). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/AC

KAP/APP Angličtina pro politology - úvod 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům původní texty v anglickém jazyce, zejména z oblasti politologie, a
uvést je do problematiky, jejíž zvládnutí je nezbytnou podmínkou absolvování předmětu AOP. Během seminářů
budou studenti zkoumat jednotlivé zákonitosti odborného jazyka na základě analýzy původních textů. Předmět
je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti si osvojí potřebnou terminologii v anglickém jazyce tak,
aby byli schopni shrnout a vysvětlit základní teze obsažené ve studovaném textu. Budou schopni nadále rozvíjet
své znalosti odborné terminologie, a tak i připraveni k dalšímu studiu, především navazujícího předmětu AOP.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/APP

KAP/APP1 Angličtina pro politology - úvod 4 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům původní texty v anglickém jazyce, zejména z oblasti politologie, a
uvést je do problematiky, jejíž zvládnutí je nezbytnou podmínkou absolvování předmětu AOP. Během seminářů
budou studenti zkoumat jednotlivé zákonitosti odborného jazyka na základě analýzy původních textů. Předmět
je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti si osvojí potřebnou terminologii v anglickém jazyce tak,
aby byli schopni shrnout a vysvětlit základní teze obsažené ve studovaném textu. Budou schopni nadále rozvíjet
své znalosti odborné terminologie, a tak i připraveni k dalšímu studiu, především navazujícího předmětu AOP.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/APP

KAP/ARS Aplikované semináře rozvojových studií 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je poskytnout studentům prostor k aplikaci a praktickému testování teoretických znalostí na-
bytých během studia. Kurz navazuje obsahově na vybrané kurzy magisterských oborů studia Katedry politologie
a mezinárodních vztahů (obor Politologie, obor Mezinárodní vztahy) a Katedry antropologických a historických
věd (obor Sociální a kulturní antropologie). Hlavním tematickým rámcem kurzu jsou Rozvojová studia. Kurz
je každoročně úžeji tematicky a regionálně zaměřen, lektory jsou odborníci se zkušenostmi z praxe, kteří dopl-
ňují znalosti studentů o konkrétní a praktické informace z daného regionu nebo problematiky. Cílem kurzu je
motivovat studenty k aplikaci teoretických znalostí na konkrétní praktické informace týkající se regionu nebo
specifické problematiky. Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen identifikovat a vysvětlit klíčové rozvojové
problémy. Student aplikuje nabyté teoretické poznatky na praktické příklady a bude schopen jejich interpretace.
Po absolvování kurzu bude student rozpoznávat vztah mezi teorií a praxí v rozvojové problematice a zorientuje
se v soudobých trendech. Student načerpá a rozvine nové poznatky nabyté osobním kontaktem s odbornými
lektory. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/AVP Analýza veřejné politiky 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s moderními přístupy k veřejným politikám a technikami analýzy veřejné
politiky s následnou aplikací těchto technik na konkrétní případy policies. Kurz do jisté míry navazuje na
znalosti z bakalářského studia, nicméně budou představeny rozšířené konceptualizace základních pojmů z oblasti
veřejné politiky a konceptualizace veřejné politiky v historickém vývoji anglosaského a kontinentálního sociálního
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bádání. Dále budou představeny přístupy, teorie a vybrané výzkumné designy, které studentům pomohou v
pochopení a následné možnosti aplikace výzkumných designů pro testování teorií, nebo vytváření policy paperů k
aktuálním otázkám veřejné politiky zejm. v České republice (příp. pro komparaci ve středoevropském prostoru).
V rámci seminářů bude pracováno s vybranými metodami, které si studenti zvolí pro analýzu konkrétního
případu či oblasti veřejné politiky (preferovaně v České republice). Pro pochopení metod bude v rámci přednášek
kladen důraz na kritickou metodologii a možnosti výzkumu v sociálních vědách v obecnější rovině tak, aby byla
označena všechna možná rizika při aplikaci zmíněných metod. Kurz je zaměřen na metodologii v sociálních vědách
(interdisciplinární přístup) a možnosti její aplikace v praxi zachytitelných veřejných politik. Způsobilosti: Po
absolvování kurzu bude student schopen vymezit disciplínu ”policy analysis”, rozlišit její typy a popsat její
průběh. Student bude schopen definovat problém ve veřejné politice, identifikovat jeho znaky a rozlišit typy
problémů. Student bude znát základní metody analýzy veřejných politik. Zároveň bude znát i širší základy
procesu tvorby politik a jeho konkrétní podoby (tvorba strategických plánů, vizí a koncepcí rozvoje, legislativní
proces) atd. Absolventi kurzu tak porozumí průběhu, hlavním zásadám a postupům analýzy a tvorby veřejné
politiky a osvojí si základní dovednosti analytika veřejné politiky. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PA

KAP/AZPO Analýza zahraniční politiky 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět se věnuje základním teoretickým pohledům na zahraniční politiku státu, které jsou demonstro-
vány na řadě současných případových studií. Struktura kurzu je dána rozčleněním čtyř hladin analýzy (levels
of analysis), kterými jsou: mezinárodní systém, stát, administrativní aparát státu + zájmové skupiny a jed-
notlivec. Optikou těchto čtyř hladin mohou být zahraničně politické kroky státu důkladně analyzovány, jejich
prostřednictvím lze získat téměř komplexní obraz o rozhodování státu. Diskutovány jsou koncepty související
se zahraniční politikou - například národní zájem, morální zahraniční politika apod. Analýze jsou podrobeny
nástroje zahraniční politiky. V seminářích se studenti věnují aktuálním otázkám mezinárodní politiky a připra-
vují vlastní analýzy zahraničních politik. Studenti si dle svého zájmu vyberou konkrétní zemi a analyzují její
zahraniční politiku od druhé světové války do současnosti.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu se bude student orientovat v problematice mezinárodních vztahů a bude
tedy schopen rozlišit a popsat aktéry MV, stejně tak jako popsat povahu mezinárodního prostředí. Studenti
budou schopni vymezit, co je mezinárodní politika a klasifikovat prostředky a typologie zahraniční politiky.
Rovněž budou schopni aplikovat tyto znalosti při samotné analýze zahraniční politiky a využít své poznatky
při tvorbě vlastních analýz zahraničních politiky jednotlivých států. Studenti si tak budou schopni ověřit a také
aplikovat znalosti v praxi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/BABSZ Britská a americká studia 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Mezinárodní vztahy-teritoriální
studia, která zakončuje studijní modul Britská a americká studia. Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit,
že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že
si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/BPMT Bakalářská práce 12 kr. Zp

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
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- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/BPP Bakalářská práce 12 kr. Zp

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/CEMP Comparative ethnic and minority politics 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Cílem kurzu je seznámit studenty se soudobými přístupy k ře-
šení etnické diverzity a agendou ochrany práv minorit ve státním a mezinárodním měřítku. Na začátku kurzu
budou představeny koncepty etnicity, etnické skupiny, národnosti, multietnického státu, etnické diverzity, etnic-
kého konfliktu a etnopolitické mobilizace, přičemž budou reflektovány soudobé teoretické koncepty zabývající se
etnickými minoritami a multikulturalismem. Následně budou představeny soudobé politiky multikulturalismu
a politiky zaměřené na minority ve společnosti. V návaznosti na to budou přiblížena institucionální specifika
politických systémů související s problematikou minorit. V rámci kurzu budou rovněž rozebrány důvody etno-
politické mobilizace a budou nastíněny možnosti řešení otázek objevujících se v multietnických společnostech.
Budou představeny varianty veřejných politik zaměřené na občanství, jazyková práva, autonomii, federalismus
či secesi. V závěrečné části kurzu budou nastíněny důvody a souvislosti vzniku a působení etnických politických
stran a budou analyzovány jejich role a strategie v rámci stranických systémů. V návaznosti na to bude zmíněno
i téma volebního chování a volebních systémů v rozdělených společnostech. V závěru kurzu bude zmíněna role
mezinárodních organizací v rámci zajištění práv minorit v globální perspektivě. Způsobilosti: Po absolvování
kurzu bude student schopen rozeznat přístupy k řešení etnické diverzity a agendou ochrany práv minorit ve
státním a mezinárodním měřítku. Dale bude schopen vysvětlit koncepty etnicity, etnické skupiny, národnosti,
multietnického státu, etnické diverzity, etnického konfliktu a etnopolitické mobilizace, přičemž budou reflekto-
vány soudobé teoretické koncepty zabývající se etnickými minoritami a multikulturalismem. Student zvládne
objasnit důvody a souvislosti vzniku a působení etnických politických stran a budou analyzovány jejich role a
strategie v rámci stranických systémů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/JVE , KAP/TI

KAP/CKT Čtení klasických sociálněvědních textů 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je obeznámit studenty s vývojem moderního myšlení o společnosti a politice prostřed-
nictvím hloubkového čtení a kritické diskuse základních společenskovědních textů. Kurz se soustředí na hlavní
díla věnované sociální a politické teorii od počátku moderní doby do počátku 20. století a zasadí je do jejich
specifických kulturních a politických kontextů. Mezi autory, jejichž díla budou předmětem zájmu, patří Niccoló
Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Charles Louis Montesquieu, Adam Smith, Karl Marx a Max Weber.
Způsobilosti: Absolventi kurzu se budou orientovat v klasických textech sociální a politické teorie. Studenti budou
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schopni využít konceptů v těchto textech představených k analýze politických a sociálních problematik. Studenti
jsou schopni samostatně a kriticky zpracovat náročný akademický text. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/CPS Český politický systém 6 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je aplikovat základní politologické přístupy, které si student osvojil během prvního semestru
studia, na případu většině studentů nejbližším - českém politickém systému. První polovina kurzu je věnována
politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na
hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa včetně
zaměření na hlavní politické aktéry (stranický systém, další političtí aktéři), fungování centrálních politických
institucí včetně jejich obměny prostřednictvím voleb, problémy ve fungování politického systému apod. Druhá
část kurzu se bude věnovat fungování současného politického systému České republiky na základě Ústavy z
roku 1992. Vedle vnitropolitických aspektů a institucí bude pozornost v obou nastíněných periodách věnována
rovněž mezinárodně-politickému ukotvení Československa, resp. České republiky. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu bude student schopen popsat vývoj systému, přechod k demokracii a etablování demokratických
institucí v Československu, resp. České republice. Dále bude moci zkoumat a nahlížet na ústavu České republiky
jako na politický dokument a také identifikovat na příkladu rozpadu Československa příčiny, průběh a důsledky
tohoto procesu. Celkově se bude orientovat v problematice českého politického systému. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/DD Doktorská dizertační práce 50 kr. Zp

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném
oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický
výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických pod-
kladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student
schopen, samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat důležité informace týkající se zkou-
mané problematiky, analyzovat a specifikovat je, shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky
správně je zpracovávat, analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,číst a
vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie, sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/DPM Diplomová práce 18 kr. Zp

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/DPP Diplomová práce 18 kr. Zp

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
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vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/DPT Dějiny politických teorií 6 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadními proudy politického myšlení starověku, středověku a
novověku. Stranou zájmu nezůstanou klíčové historické události a osobnosti, které se zásadním způsobem podílely
na formování jednotlivých směrů starověkého, středověkého a novověkého politického myšlení. Celý kurz je tedy
věnován myšlenkovým proudům a myslitelům od pre- sokratiků až do politické teorie Karla Marxe. Pozornost
bude věnována zejména tématům, která ovlivňují diskurz politického myšlení, respektive politické filozofie dodnes.
Jedná se například o fenomény spravedlnosti, rovnosti, demokracie, společenské inkluze, lidských práv, občanství
apod. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen uvést do souvislostí zásadní proudy politického
myšlení a politický kontext, na které reagovaly. Studenti identifikují základní témata politického myšlení, která
ovlivňují diskurz politického myšlení, respektive politické filozofie dodnes. Studenti vysvětlí základní přístupy
a teorie politického myšlení a provedou jejich komparaci. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/DPT1 , KAP/DPT2

KAP/DS1D Doktorský seminář 1 11 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Doktorský seminář je zaměřen na samostatnou práci
doktorandů. Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v
průběhu studia a v souladu se svým individuálním studijním plánem prezentovat výsledky svého výzkumu a
diskutovat jeho výstupy tak, aby získali podstatnou zpětnou vazbu. Seminář poskytuje také dostatečný prostor
pro diskusi a případné společné řešení specifických problémů, s nimiž se doktorand potýká v průběhu zpracovávání
disertační práce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné odborné práce nad dílčími problémy v rámci kolektivních vý-
zkumných projektů. Studenti jsou schopni samostatně analyzovat dílčí vědecké problémy a vyřešit dílčí vědecké
otázky. Studenti jsou schopni formulovat teze v rámci vědeckých textů a umějí tyto teze verifikovat resp. falzifi-
kovat.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/DS2D Doktorský seminář 2 11 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Doktorský seminář je zaměřen na samostatnou práci
doktorandů. Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v
průběhu studia a v souladu se svým individuálním studijním plánem prezentovat výsledky svého výzkumu a
diskutovat jeho výstupy tak, aby získali podstatnou zpětnou vazbu. Seminář poskytuje také dostatečný prostor
pro diskusi a případné společné řešení specifických problémů, s nimiž se doktorand potýká v průběhu zpracovávání
disertační práce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné odborné práce nad dílčími problémy v rámci kolektivních vý-
zkumných projektů. Studenti jsou schopni samostatně analyzovat dílčí vědecké problémy a vyřešit dílčí vědecké
otázky. Studenti jsou schopni formulovat teze v rámci vědeckých textů a umějí tyto teze verifikovat resp. falzifi-
kovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/DS3D Doktorský seminář 3 11 kr. Zp
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Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Doktorský seminář je zaměřen na samostatnou práci
doktorandů. Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v
průběhu studia a v souladu se svým individuálním studijním plánem prezentovat výsledky svého výzkumu a
diskutovat jeho výstupy tak, aby získali podstatnou zpětnou vazbu. Seminář poskytuje také dostatečný prostor
pro diskusi a případné společné řešení specifických problémů, s nimiž se doktorand potýká v průběhu zpracovávání
disertační práce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné odborné práce nad dílčími problémy v rámci kolektivních vý-
zkumných projektů. Studenti jsou schopni samostatně analyzovat dílčí vědecké problémy a vyřešit dílčí vědecké
otázky. Studenti jsou schopni formulovat teze v rámci vědeckých textů a umějí tyto teze verifikovat resp. falzifi-
kovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/DS4D Doktorský seminář 4 11 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Doktorský seminář je zaměřen na samostatnou práci
doktorandů. Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v
průběhu studia a v souladu se svým individuálním studijním plánem prezentovat výsledky svého výzkumu a
diskutovat jeho výstupy tak, aby získali podstatnou zpětnou vazbu. Seminář poskytuje také dostatečný prostor
pro diskusi a případné společné řešení specifických problémů, s nimiž se doktorand potýká v průběhu zpracovávání
disertační práce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné odborné práce nad dílčími problémy v rámci
kolektivních výzkumných projektů. Studenti jsou schopni samostatně analyzovat dílčí vědecké problémy a vyřešit
dílčí vědecké otázky. Studenti jsou schopni formulovat teze v rámci vědeckých textů a umějí tyto teze verifikovat
resp. falzifikovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/EMNSZ Obor. spec. - Evropská politická studia 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Mezinárodní
vztahy. Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v doktorském studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/EPEI Evropské ekon. a pol. instituce 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou soudobých evropských politických a ekonomických
institucí. Stranou zájmu nezůstanou historické okolnosti vedoucí ke vzniku současných evropských institucí,
přičemž zvláštní pozornost bude věnována Severoatlantické alianci, Evropskému hospodářskému společenství,
Evropské unii (a jejím jednotlivým institucím), Západoevropské unii, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě, Radě Evropy, Evropskému sdružení volného obchodu či Středoevropské iniciativě. Způsobilosti:
Po absolvování předmětu bude student schopen vymezit, co jsou to mezinárodní instituce a organizace, stejně
tak jako rozlišit mezi organizacemi a režimy. Dále bude student schopen klasifikace organizací podle různých
typů kriterií a rovněž bude schopen shrnout a rozpoznat historické kořeny a příčiny evropské integrace. Dále
budou studenti schopni klasifikovat, vyjmenovat a popsat regionální evropské organizace a rovněž organizace s
globálním dosahem (Evropská unie, Společnost národů a Organizace spojených národů, NATO, Rada Evropy,
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Rada baltských států, ZEU, EFTA, CEFTA, CEI, Benelux,
V4). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/EPNSZ Obor. spec. - Evropská politická studia 0 kr. Szv
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Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Politologie.
Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v doktorském studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/EPOS Evropské politické systémy 6 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s institucionálním nastavením a reálným fungováním politických systémů
vybraných členských států Evropské unie. V úvodu kurzu budou představeny základní sdílené charakteristiky
a typologická zařazení evropských politických systémů. Následně bude v komparativní perspektivě představen
politický vývoj, ústavní uspořádání a stranicko- politické soustavy států Beneluxu, Italské republiky, Španěl-
ského království, Švédského království, Finské republiky, zemí střední Evropy (Rakouska, Slovenska, Maďarska
a Polska), Slovinské republiky a Chorvatské republiky. V závěru kurzu budou diskutovány nejvýznamnější sou-
dobé trendy ve vývoji evropských politických systémů (evropeizace, politická decentralizace apod.). V rámci
seminářů budou na základě prezentací studentů nastíněny aktuální otázky a problémy spojené s fungováním
výše zmíněných politických systémů. Způsobilosti: Student identifikuje základní prvky politických systému
a rozliší je dle představených typologií. Student vysvětlí zákonitosti fungování politických systémů probíraných
států.
Student porovná jednotlivé prvky politických systémů. Student rozpozná odlišnosti mezi pravidly psané ústavy
a reálnou praxí v probíraných politických systémech. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické před-
poklady.

Vylučující předměty: KAP/POS2 , KAS/PS1

KAP/EPT Empirické politické teorie 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se širokou oblastí empirické politické teorie, obecnými přístupy v rámci
empirického politologického výzkumu i specifičtějšími modely, které z nich vycházejí. Kurz z historické per-
spektivy mapuje rozvoj empirické politické teorie v návaznosti na pozitivistický obrat ve společenských vědách,
nástup scientistických přístupů a představuje spektrum teorií, jež se rozvinuly po druhé světové válce. Důraz
je kladen na současné podoby jednotlivých přístupů. V návaznosti na představené základní empiricko-teoretické
přístupy se kurz dále zabývá jednotlivými teoriemi a modely, které se věnují vztahu státu, demokracie a re-
prezentace společenských a zájmových skupin, distribuci moci ve státě, transformacím státnosti a modernizaci
a teoretickému uchopení nedemokratických režimů. Způsobilosti: Po absolvování kurzu se budou studenti
orientovat v nejvýznamnějších přístupech a metodách v politické vědě a budou schopni tyto přístupy kontex-
tualizovat. Studenti pochopí východiska jednotlivých přístupů a budou je schopni vzájemně porovnat. Studenti
aplikují nabyté poznatky na analýzu konkrétních politických a sociálních problémů a budou schopni používat
představené metody v praxi.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/MPT1 , KAP/MPT2

KAP/ERT Extremismus, radikalismus a terorismus 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit studentům problematiku soudobého extrémismu, radikalismu a terorismu v teo-
retické podobě a dále se zaměřit na vývoj těchto fenoménů od Francouzské revoluce do současnosti. Studentům
budou představeny konkrétní formy extrémismu, radikalismu a terorismu v současné politice. Kurz nejdříve
představí definiční rámec pojmů extrémismus, radikalismus a terorismus a zaměří se na analýzu kořenů těchto
fenoménů. V souvislosti s extrémismem a radikalismem se kurz v další části věnuje etablování moderních ideologií
se zřetelem na profilaci jejich extrémních levicových a pravicových odnoží v 19. a 20. století. Konkrétně se jedná o
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analýzu teoretických východisek a praxe anarchismu, ortodoxního marxismu, rasismu, antisemitismu, xenofobie,
a později pak nacismu, fašismu a komunismu. Aktuální problematika politického extrémismu a radikalismu je
předmětem poslední části kurzu. Konkrétně se jedná o představení širokého spektra jevů a proudů v současných
společnostech, které jsou s extrémismem a radikalismem spojovány, což se týká politických stran z levé i pravé
části politického spektra včetně jejich odnoží a příp. i jim blízkých ozbrojených jednotek, ultrapravicových i
ultralevicových subkultur, ultranacionalismu, náboženského extremismu, ale i islámského fundamentalismu V
souvislosti s terorismem se kurz nejdříve zaměří na otázku propojení spravedlivé války a terorismu, resp. na
otázku legitimity terorismu. Dále se bude věnovat historii a dynamice terorismu od Francouzské revoluce do
současnosti, konkrétně pak vztahem mezi masmédii a terorismem v době modernity a mezi sociálními médii
a terorismem v době globalizace. Zaměří se na diskuzi o terorismu páchaného jak ze strany ne-státních tak i
státních aktérů. Období globalizace bude věnována největší pozornost. Kurz se zaměří na soudobý terorismus
dle následující typologie - pravicový terorismus včetně xenofobního a antisemitského, levicový a anarchistický
terorismus, nábožensky inspirovaný terorismus, nacionalistický a separatistický terorismus a na terorismus jed-
noho tématu. Kurz se také zaměří na medializaci terorismu a na konstrukci teroristické hrozby např. ve válce
proti terorismu. Způsobilosti: Absolventi budou schopni definovat, vysvětlit a využít různé koncepty politic-
kého extrémismu, radikalismu, nihilismu a antisystémové politiky. Budou obeznámeni a budou schopni používat
teorie státního násilí, institucionálního a anti-institucionálního násilí a teorie labelingu, marginalizace, politiky
výjimečného stavu, ideologie atd. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PER

KAP/FMS Formování mezinárodního systému 6 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je prezentovat vývoj mezinárodních systémů od počátků lidské historie až po moderní
dobu s důrazem na evropský prostor a na kořeny, formování a expanzi vestfálského systému. Kurz je ukotven
v teorii mezinárodních systémů Barryho Buzana a Richarda Littlea a po zmapování existujících systémových
přístupů v rámci disciplíny mezinárodních vztahů se soustředí na tři základní zdroje vysvětlení systémové roviny
mezinárodní politiky (proces, interakční kapacitu a strukturu), aby zachytil a vysvětlil formování mezinárodního
systému v jeho základních historických podobách (starověké imperiální systémy a subsystémy městských států,
heteronomický systém evropského středověku a vestfálský systém moderních států).
Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen popsat a analyzovat vývoj mezinárodního systému.
Bude schopen identifikovat přelomové události, které měly zásadní dopad na povahu i strukturu mezinárodního
systému , časově vymezit jednotlivé vývojové fáze systému, vzájemně je porovnat a rozlišit. Student bude schopen
identifikovat hlavní systémové aktéry v jednotlivých fázích vývoje mezinárodního systému, definovat hlavní
společenské, politické, kulturní, technologické změny či změny jiného charakteru, které zásadně ovlivnily vývoj
a povahu systému (na praktických příkladech pak student bude schopen vysvětlit jakým způsobem a jaký byl
jejich praktický dopad).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/FMS1 , KAP/FMS2

KAP/FOP Francouzština pro politology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíle kurzu je vybavit studenty s pokročilou znalostí francouzštiny kompetencemi potřebnými pro další
rozvíjení schopností. Studenti porozumí odbornému cizojazyčnému projevu z oblasti politologie,
a zvládnou komunikaci na vyšší odborně orientované úrovni. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- pracovat s odborným politologickým textem ve francouzštině,
- osvojit si odbornou politologickou terminologii a specifické stylizační postupy,
- využít znalostí odborné terminologie a specifických stylizačních postupů při vlastní prezentaci a vytváření
textů,
- zvládnout komunikaci na vyšší odborně orientované úrovni. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KRO/FH6 , KRO/FOP

KAP/FPP Francouzština pro politology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cíle kurzu je uvést studenty do problematiky studia odborného jazyka a seznámit je s prací s originálními
autentickými odbornými texty z oblasti politologie ve francouzském jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- orientovat se v autentickém originálním odborném textu z oblasti politologie,
- osvojit si základní odbornou politologickou terminologii a základní stylizační postupy,
- vhodně aplikovat znalosti základní odborné terminologie a specifických stylizačních postupů při pokusech o
vlastní prezentaci a vytváření textů.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KRO/FH5 , KRO/FPP

KAP/GEG Geopolitika a geostrategie 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s geopolitikou a geostrategií, jakožto disciplínami, které úzce souvisejí
s politickou geografií, mezinárodními vztahy a bezpečnostními studii a zároveň přiblížit a analyzovat historické
i současné geopolitické procesy a vztahy. Studenti se seznámí s hlavními liniemi geopolitického myšlení včetně
jejich ideových zdrojů - především s geopolitikou vycházející ze sociálního darwinismu, německou geopolitikou,
anglosaskou geostrategií nebo kritickou geopolitikou. Předmětem zájmu bude i ”praktická” geopolitika tedy pro-
storová dimenze mezinárodních vztahů. Zaměříme se na roli států a dalších aktérů mezinárodních vztahů jako
objektů a subjektů geopolitiky. Dále na geopolitické koncepce a praktické geopolitické působení tradičních i
nastupujících mocností. Předmět je určen pro studenty navazujíicícho magisterského studia. Způsobilosti: Po
absolvování předmětu bude student schopen vymezit předmět studia oboru geopolitika a geostrategie, stejně tak
jako identifikovat jejich vztah k mezinárodním vztahům a politické geografii. Dále bude student schopen vyjme-
novat a popsat teorie strategie a historie válek a zároveň rozlišit mezi termíny právo, politika a použití násilí.
Student bude dále schopen klasifikovat a vysvětlit termíny: pozemní vedení boje, námořní vedení boje, letecké
vedení boje. Nakonec bude student také schopen oddělit a srovnat různé přístupy v rámci oboru: Anglosaská
geopolitická škola, německá geopolitická škola, teorie impérií. Student bude také moci analyzovat konstrukce dat,
kvantitativní metody v geopolitické analýze a rovněž vymezit geopolitiku energetických surovin a transportních
tras. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/GG

KAP/GEO Geografické aspekty politiky 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit politickou geografií jako subdisciplínou politologie a mezinárodních vztahů.
Dále studenty seznámit se souvislostmi mezi geografickou sférou a politikou v rámci státu (centrální vs. regionální
politické systémy, regionalismus, separatismus, konsociační demokracie) i v mezinárodním prostředí (geopolitika
velmocí a mocností nižšího řádu, mezinárodní regionální spolupráce, mezinárodní regionální konflikty apod.).
Studenti získají přehled o formování politicko-geografické struktury jednotlivých regionů světa, a to na základě
studia politicko-geografických procesů, které formovaly současné i zaniklé státy a faktorů ovlivňující vnitřní i
zahraniční politiku států - např. mezinárodní konflikty, hraniční spory, secese, etnické a náboženské konflikty.
Cílem seminářů je analýza politiky (vnitřní i zahraniční) důležitých mimoevropských států, které mají v sou-
časném multipolárním světě výrazný, minimálně regionální, vliv (Čína, Indie, Brazílie apod.). Způsobilosti:
Po absolvování kurzu budou studenti schopni pomoci makroperspektivní politickogeografické metody analyzo-
vat vybraný geografický region a interpretovat souvislosti mezi politickogeografickými faktory (tvar státního
území, složení obyvatelstva apod.) a vnitřní nebo zahraniční politikou konkrétního státu, respektive regionu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/GEO1 , KAP/GEO2 , KGE/PKG

KAP/GEON Geografické aspekty politiky 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit politickou geografii jako subdisciplínu politologie a mezinárodních vztahů.
Dále seznámit studenty se souvislostmi mezi geografickou sférou a politikou v rámci státu (centrální vs. regionální
politické systémy, regionalismus, separatismus, konsociační demokracie) i v mezinárodním prostředí (geopolitika
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velmocí a mocností nižšího řádu, mezinárodní regionální spolupráce, mezinárodní regionální konflikty apod.).
Studenti získají přehled o formování politicko-geografické struktury jednotlivých regionů světa, a to na základě
studia politicko-geografických procesů, které formovaly současné i zaniklé státy a faktorů ovlivňující vnitřní i
zahraniční politiku států - např. mezinárodní konflikty, hraniční spory, secese, etnické a náboženské konflikty. Cí-
lem seminářů je analýza politiky (vnitřní i zahraniční) důležitých mimoevropských států, které mají v současném
multipolárním světě výrazný, minimálně regionální, vliv (Čína, Indie, Brazílie apod.).
Způsobilosti: Po absolvování kurzu budou studenti schopni aplikovat základní geopolitické teorie na světové
události ve 20. století. Dále budou schopni za pomoci makroperspektivní politickogeografické metody analyzovat
vybraný geografický region a interpretovat souvislosti mezi politicko-geografickými faktory (tvarem státního
území, složením obyvatelstva apod.) a vnitřní nebo zahraniční politikou konkrétního státu, respektive regionu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/GEO1

KAP/GGD Geopolitika a geostrategie 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Po nezbytném seznámení posluchačů s historickým vý-
vojem geopolitiky jakožto specifické společenskovědní disciplíny ležící na pomezí politické vědy a mezinárodních
vztahů bude pozornost přednostně věnována konkrétním projevům aplikací geopolitických teorií na politiku
jednotlivých velmocí, tj. na jejich případné geostrategické chování. Z hlediska chronologického bude pozornost
zaměřena na 20. století, z hlediska obsahového bude kladen důraz na geopolitické myšlení anglosaské provenience,
které bude komparováno s geopolitickým myšlením největších konkurentů anglosaských velmocí, tj. Německa a
Ruska/SSSR.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen interpretovat základní geopolitické teorie v kontextu historického
vývoje. Rozliší mezi základními geopolitickými školami, zejména mezi přístupem anglosaským a německým
(potažmo sovětským/ruským). Student bude schopen zvolit adekvátní geopolitickou teorii ke konkrétní události
či ke konkrétnímu chování státu a bude schopen toto jeho chování vysvětlit. Posluchač je schopen psát samostatné
vědecké texty na dané téma a své badatelské výzkumy vědecky prezentovat.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/GRI Globalizace, regionalizace a integrace 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je představit problematiku mezinárodní spolupráce a přiblížit její klíčové atributy od vzniku
mezinárodního systému. Globalizace, regionalizace a integrace představují klíčové atributy mezinárodní spolu-
práce, jejichž počátky můžeme sledovat již v období antiky. Zatímco ve starověku až novověku byla spolupráce
omezena takřka výhradně na oblast Evropy, během 20. století dochází k jejímu signifikantnímu rozmachu i v
mimoevropském světě. Zejména pak od 70. let, kdy jsme svědky nástupu komplexní interdependence, se uvedené
jevy stávají nedílnou součástí mezinárodního diskurzu. Impuls pro jejich další rozmach pak přináší konec studené
války, kdy došlo k rapidnímu nárůstu regionálních integračních projektů. Kurz bude rozdělen na dvě části. V
části teoretické budou představeny obecné rysy stěžejních jevů a bude představena operacionalizace klíčových
pojmů (region, regionalismus, nový regionalismus, integrace, spolupráce aj.), v druhé části pak budou předsta-
veny dílčí příklady regionalizace a integrace ve všech částech světa. Student po absolvování kurzu bude schopen
hovořit o uvedených trendech v komplexní souvislosti a bude schopen aplikovat teoretické poznatky na praktické
příklady. Způsobilosti: Po absolvování předmětu by měl být student schopen rozlišit mezi termíny mezinárodní
organizace (IGO, INGO) a mezinárodní režimy a následně popsat a vymezit jejich vznik, vývoj a studium. Dále
bude student schopen identifikovat a rozpoznat charakter, hlavní trendy a aktéry, kteří se pohybují v rámci
prostředí globálního vládnutí (státy, soukromí aktéři, nadnárodní korporace, epistemická společenství). Dále
bude student schopen vymezit další pojmy související s problematikou integrace, jako například regionalizace,
stupně regionotvornosti a integrace, jednotlivé formy integrace (politická a ekonomická integrace), integrace a
spolupráce. Student bude také schopen identifikovat teorie integrace. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/GV , KAP/IP

KAP/GSN Globální svět 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujícího (magisterského) studia. Kurz je věnován aktuálním
teoretickým a analytickým pohledům na formování mezinárodního systému a jeho současnou podobu a soudobým
trendům v mezinárodních vztazích a politice. Studenti se seznámí jak s teoretickými nástroji a koncepty, tak
praktickými příklady aktérů, jevů a procesů, které se objevují v mezinárodním systému. Cílem kurzu je představit
studentům koncepty, které souvisí s formováním, vývojem a proměnou podoby mezinárodního systému, jako je
mezinárodní společnost, polarita, moc, vůdcovství, hegemonie, světové a regionální mocnosti, interdependence,
nestátní aktéři, role regionů, globální vládnutí apod. Studenti se obeznámí s tím, jak se ustavuje a proměňuje
světový řád, jakou roli hrají hodnoty a normy v mezinárodní politice, jak je moc distribuována v mezinárodním
systému a jak ovlivňuje jeho stabilitu, jak vznikla a vyvíjela se mezinárodní společnost, jak jsou mezinárodní
vztahy spravovány a jakou roli v globálním vládnutí hraje Organizace spojených národů a jednotlivé světové
mocnosti. Během přednášek se studenti seznámí s teoretickými koncepty potřebnými ke studiu mezinárodního
systému a s aktuálními otázkami mezinárodní politiky. V rámci seminářů pak bude prostor pro diskuzi nad
povinnou četbou, pro společnou debatu o aktuálních otázkách mezinárodních vztahů, pro různé typy úkolů a
cvičení, během nichž se studenti blíže seznámí s praktickými příklady procesů a jevů
soudobého mezinárodního systému a nakonec i pro studentské prezentace a evaluaci studentských seminárních
prací. Cvičení budou probíhat formou kolokvia - skupinové rozpravy budou rozdělené na dva tematické bloky,
které se zaměří jednak na problémy a limity současného teoretického zkoumání mezinárodního systému a jednak
na aktuální výzvy a dění v mezinárodní systému. Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen
rozlišit mezi různými koncepty postmoderní doby a také rozpoznat a identifikovat strukturální a symbolické násilí:
globální instituce. Dále bude student moci aplikovat získané znalosti v praxi a to tím, že dokáže klasifikovat a
analyzovat pojmy typu: globální kultura a společnost, globální hrozby, globální trh, globální média, proměny
státu a vládní racionality v postmoderní době. Student bude také schopen vymezit základní koncepty jako
je racionalizmus, univerzalizmus a esencializmus. Všechny tyto znalosti pak využije v praktické aplikaci na
postkomunistickou střední Evropu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/GS

KAP/KBD Konceptualizace bezp. v mez. vztazích 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Kurz má studenty seznámit s hlavními směry výzkumu
jednoho z klíčových témat mezinárodních vztahů - bezpečnosti. Kurz sleduje konceptualizaci bezpečnosti jak
v teoriích mezinárodních vztahů, tak v praxi mezinárodní politiky. Posluchač je také seznámen s metodologií
výzkumu bezpečnosti. Kurz se rovněž věnuje současné kritice evropské a anglosaské bezpečnostní analýzy a snaží
se přiblížit posluchači klíčové problémy bezpečnosti neevropských resp. mimoeuroatlantických oblastí.
Způsobilosti: Absolvent kurzu se bude detailně orientovat v bezpečnostním diskurzu. Bude schopen aplikovat
teoretické poznatky o výzkumu bezpečnosti na konkrétní praktické situace. Bude schopen vyjmenovat základní
koncepty v přístupu ke studiu bezpečnosti a analyzovat klíčové problémy bezpečnosti evropských i neevropských
oblastí. Posluchač je schopen psát samostatné vědecké texty na dané téma a své badatelské výzkumy vědecky
prezentovat.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/KOMP Komparace demokratických systémů 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s institucionálním uspořádáním a fungováním demokratických poli-
tických systémů. V rámci kurzu budou v komparativní perspektivě představeny politické systémy reprezentující
základní modely demokratických systémů. Po úvodním představení konceptu politického systému a základních
klasifikací a typologií demokratických politických systémů budou studenti seznámeni s politickým vývojem,
ústavním nastavením a stranicko-politickými soustavami politických systémů Spojených států amerických, Fran-
couzské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republiky Německo a Švýcar-
ské konfederace, jako modelových případů. V závěru kurzu budou diskutovány nejvýznamnější soudobé trendy
ve vývoji demokratických politických systémů. V rámci seminářů budou na základě prezentací studentů nastí-
něny aktuální otázky a problémy spojené s fungováním výše zmíněných politických systémů (volební procesy,
proměny stranicko-politických soustav a systémů zprostředkování zájmů, decentralizační procesy apod.). Způ-
sobilosti: Student identifikuje základní prvky politických systému a rozliší je dle představených typologií. Student
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vysvětlí zákonitosti fungování politických systémů probíraných států. Student porovná jednotlivé prvky politic-
kých systémů. Student rozpozná odlišnosti mezi pravidly psané ústavy a reálnou praxí v probíraných politických
systémech. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/POS1 , KAS/PS1

KAP/MEB Mezinárodní bezpečnost 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: V rámci kurzu budou studenti seznámeni se změnami mezinárodního systému ve 20. a na počátku 21.
století a s vlivem těchto změn na mezinárodní bezpečnost a řešení konfliktů. První část kurzu bude zaměřena
na různá pojetí bezpečnosti a konfliktů. Studenti budou seznámeni s koncepty národní bezpečnosti, meziná-
rodní bezpečnosti a lidské bezpečnosti, představeno bude zbrojení a odzbrojení a studenti budou seznámeni s
koncepty konfliktů. Druhá část kurzu se bude věnovat mezinárodnímu a regionálním systémům, udržení bez-
pečnosti a řešení konfliktů. Hlouběji bude představen systém řešení konfliktů OSN. Pozornost v této souvislosti
bude věnována mírovým misím a misím na vynucení míru a dále konceptu ”odpovědnost za ochranu”, který
legalizoval na půdě OSN tzv. humanitární intervence. Závěrečná část kurzu bude věnována roli a významu me-
zinárodních institucí v procesu řešení konfliktů a na vybraných mezinárodních konfliktech bude demonstrován
konkrétní konfliktní cyklus a samotné řešení sporu. Způsobilosti: Po absolvování kurzu ”mezinárodní bezpeč-
nost” budou studenti moci identifikovat změny mezinárodního systému ve 20. a na počátku 21. století, stejně
tak jako budou schopni pochopit základní trendy mezinárodní politiky. Studenti tak mohou vymezit a popsat
novou definicí pojmu bezpečnosti, která navazuje na změny mezinárodního systému a je výsledkem současných
trendů v mezinárodní politice. Studenti vysvětlí také teoretické modely bezpečnostních systémů, stejně tak jako
uvedou do souvislostí sektorové pojetí bezpečnosti. Zároveň budou studenti schopni aplikovat své znalosti na
praktické příklady, které se studiem mezinárodní bezpečnosti souvisí. Studenti se orientují a dovedou analyzovat
způsoby řešení konfliktů.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/MB

KAP/MEV Mezinárodní ekonomické vztahy 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy propojení politické a bezpečnostní rovnováhy s
ekonomickými fenomény současného mezinárodního systému. Pozornost bude věnována mezinárodním institucím
regulujícím mezinárodní finance či obchod a roli národních států a zájmů v jejich struktuře. Pozornost bude
věnována politickým důsledkům různých národních ekonomických politik a politickým dopadům ekonomické
propojenosti v současném systému. Výchozí perspektivou kurzu jsou mezinárodní vztahy a badatelé, kteří od
70. let zapojují ekonomickou perspektivu do porozumění mezinárodní politice.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice vztahů mezi mezi-
národní politikou a ekonomickými faktory, které ji ovlivňují a které jsou jí ovlivňovány. Zároveň také budou moci
své znalosti získané v kurzu aplikovat v rámci písemného zpracování vybraných textů. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/MEZB Mezinárodní a regionální bezpečnost 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujícího (magisterského) studia. Kurz je vytvořen tak, aby
studentům přiblížil komplexní problematiku mezinárodní a regionální bezpečnosti 20. a 21. století z teoretického i
empirického hlediska. Zaměřuje se přitom na všechna hlavní témata, která s bezpečností v současném světě souvisí
- na vývoj konceptu bezpečnosti v návaznosti na proměnu mezinárodního systému, na typologie a sektorové
pojetí bezpečnosti se zvláštní pozorností upřenou na vojenskou, lidskou a energetickou bezpečnost, na možnosti
udržení míru v mezinárodním systému a jednotlivých regionech, na zkoumání průběhu a příčin konfliktů, na
typologie a teorie konfliktů, na nástroje a způsoby předcházení a řešení konfliktů, na roli různých typů aktérů
(států, mezinárodních institucí, nevládních organizací apod.) při udržení míru a bezpečnosti a řešení konfliktů či
na otázky spojené s OSN a fungováním systému kolektivní bezpečnosti a kolektivního managementu konfliktů.
Opomenuta tedy nebude ani otázka základních konceptů a teorií vztahujících se k bezpečnostní problematice,
ani představení současných trendů v mezinárodní a regionální bezpečnostní politice. Po skončení studené války
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se mluví o tom, že v oblasti bezpečnosti a míru došlo k tzv. obratu k regionům. Z tohoto důvodu se kurz do
velké míry bude zabývat vedle systémové roviny také regionální úrovní analýzy, kde bude upřena pozornost na
posilování regionální bezpečnostní dynamiky v současných světových regionech a na roli regionálně mocných
států a regionálních organizací při udržování bezpečnosti a řešení konfliktů.
Během přednášek se studenti seznámí s teoretickými koncepty potřebnými ke studiu mezinárodní a regionální
bezpečnosti a s aktuálními otázkami týkajícími se bezpečnosti, konfliktů a míru v mezinárodním systému a jed-
notlivých světových regionech. Během seminářů bude prostor pro diskuzi nad povinnou četbou, pro společnou
debatu o aktuálních bezpečnostních otázkách, pro různé typy úkolů a cvičení, během nichž se studenti blíže
seznámí s praktickými příklady konfliktů a válek, na nichž bude demonstrován konkrétní konfliktní cyklus a
samotné řešení sporu, s příklady bezpečnostních režimů či aktuálními otázkami světové bezpečnosti a míru. V
rámci seminářů budou také studenti představovat své prezentace a budou zde evaluovány studentské seminární
práce. Cvičení budou probíhat formou kolokvia - skupinové rozpravy budou rozděleny na dva tematické bloky,
které se zaměří jednak na problémy a limity současného teoretického zkoumání mezinárodní a regionální bez-
pečnosti a udržení míru a jednak na aktuální bezpečnostní otázky a konflikty a příčiny úspěchů či neúspěchů
při jejich řešení. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen identifikovat různé druhy hlavních
hrozeb regionální bezpečnosti, které se nacházejí v dnešním, postbipolárním mezinárodním systému, a bude
schopen je kvalifikovat a definovat některé jejich příčiny. Po absolvování kurzu bude student zároveň schopen
popsat a porozumět obecným základům konceptu bezpečnosti a teorie regionálních bezpečnostních komplexů.
Bude schopen vymezit a vysvětlit pojem regionální bezpečnostní komplex a bude schopen jej prakticky aplikovat
při studiu bezpečnosti v rámci současného mezinárodního systému. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/LB , KAP/RBK , KAP/SOK

KAP/MID Mez. instituce a formy globál. vládnutí 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Kurz je zaměřen na vývoj mezinárodních institucí a jejich
roli v mezinárodních vztazích ve druhé polovině 20. století. Kurz se zaměří také na roli států a soukromých
aktérů v současných mezinárodních vztazích. Dále se pokusí nastínit hlavní otázky ve vztazích mezi státy a
mezinárodními institucemi (např. problém deficitu globální demokracie). Cílem kurzu je také seznámit studenty
se základními rozdíly mezi mezinárodními institucemi a globálním vládnutím a některými formami globálního
vládnutí dle tematických okruhů.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student detailně obeznámen s historií a formováním mezinárodních
institucí. Bude schopen rozlišit mezi různými typy institucí a bude schopen jejich
fungování zasadit do kontextu doby, v níž instituce vznikaly. Posluchač je schopen psát samostatné vědecké texty
na dané téma a své badatelské výzkumy vědecky prezentovat.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/MS1D Metodologický seminář 1 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Metodologický seminář je koncipován jako diskuse o
klíčových gnoseologických a metodologických problémech a strukturálních pojmech soudobé politologie. V rámci
jednotlivých tematických okruhů budou kriticky pojednána a hodnocena klasická a paradigmatická díla světové
i domácí politologie. Cílem semináře je po teoretické a praktické stránce připravit posluchače k plnohodnotné
vědecké práci, která bude svou kvalitou srovnatelná s úrovní očekávanou na kvalitních výzkumných pracovištích.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné odborné práce nad dílčími problémy v rámci kolektivních vý-
zkumných projektů. Studenti jsou schopni samostatně analyzovat dílčí vědecké problémy a vyřešit dílčí vědecké
otázky. Studenti jsou schopni formulovat teze v rámci vědeckých textů a umějí tyto teze verifikovat resp. falzifi-
kovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/MS2D Metodologický seminář 2 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Metodologický seminář je koncipován jako diskuse o
klíčových gnoseologických a metodologických problémech a strukturálních pojmech soudobé politologie. V rámci
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jednotlivých tematických okruhů budou kriticky pojednána a hodnocena klasická a paradigmatická díla světové
i domácí politologie. Cílem semináře je po teoretické a praktické stránce připravit posluchače k plnohodnotné
vědecké práci, která bude svou kvalitou srovnatelná s úrovní očekávanou na kvalitních výzkumných pracovištích.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné odborné práce nad dílčími problémy v rámci kolektivních vý-
zkumných projektů. Studenti jsou schopni samostatně analyzovat dílčí vědecké problémy a vyřešit dílčí vědecké
otázky. Studenti jsou schopni formulovat teze v rámci vědeckých textů a umějí tyto teze verifikovat resp. falzifi-
kovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/MVBSZ Mezinárodní vztahy 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Mezinárodní vztahy-teritoriální
studia. Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/MVNSZ Mezinárodní vztahy jako sociální věda 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru Mezinárodní vztahy. Hlavním
cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat metody a
poznatky oboru a osvojil si nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, které dále využije v praxi či
v doktorském studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během
studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného
studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/NAS Nacionalismus a separatismus 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: V rámci kurzu se studenti seznámí s terminologií související s nacionalismem a s jeho základními teore-
tickými konceptualizacemi. Druhá část kurzu bude věnována separatismu, iredentismu a dalším fenoménům,
které mohou s nacionalistickými hnutími souviset. Studenti se seznámí také s fenoménem nacionalizace sepa-
ratistických snah vybraných teritorií. Na seminářích se studenti věnují konkrétním případům vzniku a vývoje
národnostních hnutí a separatistickým regionům v současném systému.
Způsobilosti: Student se po absolvování kurzu vyzná v teoriích nacionalismu, které dokáže aplikovat na konkrétní
příklady v politickém a kulturním životě. Student rozezná základní pojmy jako je národ, stát, národní sebeurčení,
secese, iredentismus aj. Dokáže identifikovat projevy nacionalismu v jednotlivých zemích a regionech, vzájemně
je porovnat a zhodnotit, ve kterém prostředí platí jaké teorie. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/NED Nedemokratické režimy 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu Nedemokratické režimy je přiblížit studentům fenomén především moderních nedemokratic-
kých politických systémů. Studenti budou jednak seznámeni s moderními teoriemi totalitních a autoritativních
režimů, dále také s jejich primordiálními formami, ideologickým zázemím apod. Součástí kurzu budou rovněž
otázky teoretických diskusí o totalitních a autoritativních režimech. Nebudou vynechány ani nejnovější teorie
tzv. hybridních režimů. Na seminářích se budou studenti věnovat praktickým otázkám populismu, propagandy a
jiných nástrojů politické komunikace nedemokratických režimů. Způsobilosti: Absolventi kurzu budou schopni
rozlišovat mezi jednotlivými pojetími a typy nedemokratických režimů a budou schopni tyto teorie aplikovat
na politickou praxi. Studenti si dále osvojí historické, ideologické a další aspekty nedemokratických režimů a
okolnosti jejich fungování. Studenti se orientují v různých typech politické komunikace. Předpoklady: Nejsou
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předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty: KAP/NDR

KAP/NEDE Nedemokratické režimy 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu Nedemokratické režimy je přiblížit studentům fenomén především moderních nedemokratic-
kých politických systémů. Studenti budou jednak seznámeni s moderními teoriemi totalitních a autoritativních
režimů, dále také s jejich primordiálními formami, ideologickým zázemím apod. Součástí kurzu budou rovněž
otázky teoretických diskusí o totalitních a autoritativních
režimech. Nebudou vynechány ani nejnovější teorie tzv. hybridních režimů. Způsobilosti: Absolventi kurzu
budou schopni rozlišovat mezi jednotlivými pojetími a typy nedemokratických režimů a budou schopni tyto teorie
aplikovat na politickou praxi. Studenti si dále osvojí historické, ideologické a další aspekty nedemokratických
režimů a okolnosti jejich fungování. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/NDR

KAP/NMMD Nové mocnosti v mezinárodní politice 5 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je určen studentům doktorského studia. Cílem kurzu je uchopit jedno z nových témat oboru MV,
a to jsou nové mocnosti. Využity budou teorie rolí a koncept moci, jejichž prostřednictvím se budou studenti
zabývat středními mocnostmi, dobrými mezinárodními občany, regionálními mocnostmi a tzv. novými dárci.
Pozornost bude věnována mj. vzestupu vybraných zemí Jihu a jejich aspiracím na regionální či mezinárodní
vůdčí pozici. V současném mezinárodním systému můžeme kontrast mezi ”starými” a ”novými” mocnostmi
pozorovat kupříkladu na kontrastu mezi uskupeními G7 a BRICS. Studenti budou analyzovat postavení tzv.
”nových mocností” v mezinárodní politice a jejich politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy. Způsobilosti:
Po absolvování kurzu je student schopen analyzovat vývoj v tzv. nových mocnostech a jejich roli v mezinárodním
systému. Porovnává nové a tradiční nástroje uplatňování moci v mezinárodním systému. Student je schopen psát
odborné texty a analýzy v oblasti rozvojových studií a rozvojových politik. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAP/NOM Nová média v politice 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: V úvodní části kurzu bude definován fenomén ”nová média”. Dále budou představeny počátky přechodu k
digitálním médiím - s tímto souvisí například teorie hypertextu Vannevara Bushe anebo teze Marshala McLu-
hana o světě jako globální vesnici. Tato část kurzu se v praktické části zaměří na síť ARPA net, předchůdkyni
současného internetu.
Další část kurzu bude zaměřena na rozšíření PC v 80. letech 20. století a následné masové rozšíření internetu o
desetiletí později. V následující části se kurz soustředí na pokračující revoluci digitálních médií a na dynamický
rozvoj fenoménu ”web 2.0”, kdy obsah tvoří samotní uživatelé (youtube, wikipedia).
V další, nejdůležitější části, budou analyzována lokální, regionální i globální digitální média a popsán jejich vliv
na společenské a politické dění, vedení válek aj. Dále budou představeny webové stránky politiků, politických
stran a organizací, ale také teroristických a extremistických skupin. Kurz rovněž neopomene fenomén blogů s
politickou tematikou, zamyslí se nad politickým vlivem sociálních sítí (mySpace.com) aj.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu zvládne orientaci v mediálním prostředí, zejména v propojení
politiky a nových médií. Identifikuje způsoby a možnosti, kterými se tyto dvě oblasti vzájemně ovlivňují. Porovná
dopad působení nových médií s dopadem působení tisku, televize a rozhlasu. Rozliší způsoby, kterými různí
aktéři (vlády, politické strany, voliči, extremisté, teroristé aj.) dokáží využívat nová média k dosažení vlastních
politických cílů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/NMP

KAP/NOP Němčina pro politology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je rozvíjet schopnost porozumět širokému spektru původních odborných písemných německých
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textů z oblasti politologie a vést studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu praktickému využití při
odborné prezentaci a vytváření vlastních odborných textů (referát). Seznámit je s gramatickými strukturami a
lexikálně stylistickými jevy odborného funkčního stylu. Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KAP/NPP.
Předmět je vyučován v němčině, předpokládá středně pokročilé znalosti jazyka (B1).
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen:
- pochopit a aplikovat zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti politologie
- rozpoznat důležité gramatické, lexikální, sémantické a stylistické jevy odborných textů
- číst, překládat a reprodukovat probírané texty
- vést rozhovor/diskusi k přečteným textům v němčině a vyjadřovat se adekvátně a jazykově správně.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/NH6 , KAG/NOP

KAP/NPP Němčina pro politology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Připravit studenty pro absolvování předmětu KAP/NOP.
Uvést je do studia odborného jazyka a do práce s autentickými německými texty z oblasti politologie.
Obeznámit se základními gramatickými, lexikálními a stylistickými jevy odborného funkčního stylu.
Předmět je vyučován zčásti v němčině na úrovni A2 - B1.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen:
- pochopit zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti politologie.
- rozpoznat základní gramatické, lexikální a stylistické jevy odborného funkčního stylu
- číst jednodušší krátké odborné texty v němčině a aplikovat gramatické struktury typické pro odborný text ve
vlastních krátkých písemných nebo mluvených textech. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/NH5 , KAG/NPP

KAP/NRNSZ Obor. sp. - Nacionalismus a radikalismus 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Politologie.
Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v doktorském studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/NSZZM Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v doktorském studiu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a dále
ze tří dílčích ústních zkoušek. Dvě ústní zkoušky tvoří povinný základ - jedná se o bloky ”Mezinárodní vztahy
jako sociální věda” a ”Oborový základ - Mezinárodní vztahy”. Třetí ústní zkouška je alternativní - student volí
jeden ze dvou nabízených bloků - ”Oborová specializace - Rozvojová studia” a ”Oborová specializace - Evropská
politická studia”. Tento předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského studia. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/NSZZP Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
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dále využije v praxi či v doktorském studiu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a
dále ze tří dílčích ústních zkoušek. Dvě ústní zkoušky tvoří povinný základ - jedná se o bloky ”Politologie jako
sociální věda” a ”Oborový základ - Politologie”. Třetí ústní zkouška je alternativní - student volí jeden ze dvou
nabízených bloků - ”Oborová specializace - Nacionalismus a radikalismus v politice” a ”Oborová specializace -
Evropská politická studia”.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského studia. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti
a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/OD Obhajoba disertační práce 0 kr. Zp

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je určen pouze pro studenty doktorského studia Politologie.
Hlavním cílem obhajoby disertační práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti
v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní důraz
je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretic-
kých a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i osvojení
prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce. Způsobilosti: Po absolvování tohoto před-
mětu je student způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit
svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/OMNSZ Oborový základ - Mezinárodní vztahy 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru Mezinárodní vztahy. Hlavním
cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat metody a
poznatky oboru a osvojil si nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, které dále využije v praxi či
v doktorském studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během
studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného
studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/OPBSZ Obecná politologie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Politologie.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/OPNSZ Oborový základ - Politologie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru Politologie. Hlavním cílem státní
zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat metody a poznatky oboru a
osvojil si nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, které dále využije v praxi či v doktorském studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/OS Občanská společnost 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Občanská společnost je jedním ze základních konceptů moderní politické teorie, teorie demokracie a politické
sociologie. V politickém myšlení i praxi se jí připisuje stále rostoucí význam. Proto je významné tomuto jevu
věnovat při studiu politologie, politických systémů, teorie demokracie a tranzitologie nemalou pozornost.
Kurz Občanská společnost se zabývá objasněním různých pojetí občanské společnosti a problematiky vývoje,
zkoumání a zamýšlením se nad dílčími problémy veřejné sféry a občanské společnosti. Kurz vychází především z
rozboru základních politologických, politicko-filozofických a sociologických prací v dané oblasti a jejich kritického
hodnocení. Dále kurz aplikuje teoretická východiska zkoumání občanské společnosti na empirické zkoumání jevů
občanské společnosti a její vývoj v České republice stejně jako na globální úroveň OS. Snahou je odkrýt složitost
tematiky občanské společnosti především v normativní ale i v empirické rovině a zároveň její neoddělitelnost od
ideálů nejlepšího uspořádání společnosti.
Tento předmet je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia. Způsobilosti: Studenti porozumějí his-
torii a vývoji konceptu občanské společnosti, jeho významům a funkcím občanské společnosti v demokratických
politických systémech i na mezinárodní scéně. Studenti budou s to interpretovat pojem občanské společnosti
z pozice různých myšlenkových tradic, liberalismu, republikanismu i levicových směrů. Zároveň budou schopni
dát dané myšlenkové tradice do kontextu s politickými postoji k občanské společnosti a analyzovat politickou
debatu o občanské společnosti. Studenti budou s to analyzovat projevy občanské společnosti na místní, národní
i globální úrovni. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/OZDSZ Oborový základ 0 kr. Sdz

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., Doc. PhDr. Šárka
Cabadová Waisová, Ph.D.

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Politologie.
Hlavním cílem doktorské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v
dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního
programu a studijního oboru. Absolvent se bude orientovat s problematice probírané během studia a zároveň
schopen samostatné vědecké práce. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/OZZ Občan a zprostředkování zájmů 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Jedním z klíčových témat současné politologie je interakce mezi občanem a státem. Především s rozvojem
a šířením demokratických systémů a tomu odpovídajícím rozvojem demokratické teorie se v rámci zkoumání
politologů role občana a jeho postavení vůči politickému systému dostává čím dál více do centra pozornosti
badatelů. Prostorem, v rámci něhož dochází ke komunikaci mezi občanem a státem, je tzv. intermediární sféra,
tedy sféra zprostředkování zájmů. Je to široký prostor mezi jedincem a politickými institucemi, kde dochází k
artikulaci, agregaci zájmů, utváření skupin a kolektivů a jejich snaze o obhajobu užších soukromých i širších
veřejných zájmů. Role občana, vazby mezi občany (tedy utváření občanské společnosti) a jejich podoby, stejně
jako i organizace a institucionalizace občanské společnosti v podobě zájmových, popř. lobbistických skupin se
staly nedílnou součástí expandujícího odvětví demokratické teorie. Cílem kurzu je představit komplexní pohled
na občana, občanskou společnost a význam a podoby zprostředkování zájmů v demokratických systémech. Na
úvod kurz zařadí téma významu občanství, občanské společnosti a zájmových skupin do kontextu demokratické
teorie. Následovat bude historický exkurz popisující vývoj role občana a etablování občanské společnosti jako
nedílné součásti demokratických společností. Následně budou představeny základní současné pohledy na koncept
občanství a občanské společnosti obsažené v normativní a kritické politické teorii. V další části se kurz zaměří na
základní instituce občanské společnosti, empirické teorie zájmových a nátlakových skupin, lobbistických skupin
a sociálních hnutí. Poslední část kurzu se potom bude věnovat analýze praktických aspektů fungování institucí
občanské společnosti a budoucnosti občanské společnosti ve vztahu transformující se státnosti a procesům globa-
lizace. U všech témat bude výklad průběžně doplňován o příklady z politického kontextu na regionální, národní
i mezinárodní úrovni. Způsobilosti: Studenti porozumějí historii a vývoji konceptu občanské společnosti, jeho
významům a funkcím občanské společnosti v demokratických politických systémech i na mezinárodní scéně. Stu-
denti budou s to interpretovat pojem občanské společnosti z pozice různých myšlenkových tradic, liberalismu,
republikanismu i levicových směrů. Zároveň budou schopni dát dané myšlenkové tradice do kontextu s politic-
kými postoji k občanské společnosti a analyzovat politickou debatu o občanské společnosti. Studenti budou s to
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analyzovat projevy občanské společnosti na místní, národní i globální úrovni. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/CPK , KAP/OS

KAP/PADE Političtí aktéři v demokracii 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit a klasifikovat politické aktéry v demokratických politických systémech. Kurz
je tematicky rozdělen na dvě hlavní části: první část je zaměřena na problematiku zájmových skupin a sociál-
ních hnutí, druhá se zabývá fenoménem politických stran a stranických systémů. V rámci kurzu bude nejprve
provedena základní kategorizace politických aktérů a budou zmíněny nejpodstatnější definice jednotlivých typů
politických aktérů (politické strany, zájmové skupiny, sociálního hnutí). Následně budou přiblíženy role a funkce
zájmových skupin a sociálních hnutí, nejčastější typologie zájmových skupin a sociálních hnutí (včetně rozboru
patřičných příkladů jednotlivých typů) a systémy zprostředkování zájmů (pluralismus a
neokorporativismus). V části kurzu věnované politickým stranám bude nejprve nastíněna diskuse o definici a
funkcích politických stran, poté budou představeny nejznámější klasifikace a typologie politických stran. V zá-
věrečné části kurzu budou diskutovány možnosti a limity typologizace stranických systémů. V rámci seminářů
budou diskutovány aktuální vývojové trendy politického stranictví a občanské společnosti v evropských demo-
kraciích.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu zvládne orientaci v mediálním prostředí, zejména v propojení
politiky a nových médií. Identifikuje způsoby a možnosti, kterými se tyto dvě oblasti vzájemně ovlivňují. Porovná
dopad působení nových médií s dopadem působení tisku, televize a rozhlasu. Rozliší způsoby, kterými různí
aktéři (vlády, politické strany, voliči, extremisté, teroristé aj.) dokáží využívat nová média k dosažení vlastních
politických cílů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/STR1 , KAP/STR2

KAP/PAVS Politologické aspekty veřejné správy 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače se strukturou a fungováním veřejné správy a komunální politiky v
České republice. Obsahem přednášek bude jednak problematika veřejné správy a komunální politiky obecně
(základní charakteristiky veřejné správy, modely a typy veřejné správy, koncept samosprávy, demokracie na
lokální a regionální úrovni), jednak analýza struktury a fungování veřejné správy a komunální politiky v rámci
českého politického systému v historii a současnosti (státní správa a samospráva, různé stupně samosprávy).
Zvláštní pozornost bude věnována volbám do samosprávných orgánů, fenoménu radničních a krajských koalic,
uplatňování občanských práv, problematice zprostředkování zájmů či vlivu struktur Evropské unie na veřejnou
správu v České republice.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy spojené s fenoménem veřejné správy a základní mezníky
vývoje české veřejné správy. Vymezí rozdíly mezi státní správou a samosprávou, smíšeným a odděleným modelem
veřejné správy atd. Pochopí a budou schopni vysvětlit fungování veřejné správy v České republice. Uvedou
do souvislosti fungování veřejné správy s působením ostatních složek veřejné moci a institucí Evropské unie.
Srovnají základní rysy veřejné správy s rysy dalších zmiňovaných systémů veřejné správy. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PF Politická filozofie 6 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se soudobou politickou filozofií a normativní politickou teorií. Kurz se
zaměřuje na myšlení období 20. a 21. století a témata dominantní v soudobých teoretických diskuzích. Rozsáhlá
pozornost bude věnována různým pojetím spravedlnosti a komplexu principů rovnosti, svobody a pospolitosti.
Kurz se zaměří i na otázky moderní demokracie a a filozofické reflexe totalitarismu. Zároveň budou obsahem i
teoretické diskuze nad tématy aktuálního společenského významu, a to feminismus, témata identity a komunity
(komunitarismus, multikulturalismus, nacionalismus) a zeleného myšlení. Způsobilosti: Student po absolvování
kurzu porozumí základním tématům politické filozofie jako je svoboda, rovnost nebo demokracie. Dokáže se
zorientovat mezi základními ideologiemi, rozlišit přístup jednotlivých ideologií k výše zmíněným tématům a
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aplikovat získané poznatky na aktuální politické dění. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PF1 , KAP/PF2

KAP/PGPP Politická geografie postsovět. prostoru 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s politickou geografií postsovětského prostoru. Pozornost bude vě-
nována procesům, které zformovaly současnou teritoriálně-politickou strukturu regionu, jeho vazby k okolním
regionům a postavení v rámci globálního celku, zejména s akcentem na vztahy centrum-periferie, migrace, su-
rovinovou základnu a problematiku vodních zdrojů. Na úrovni jednotlivých států se přednostně zaměříme na
etnickou, jazykovou a náboženskou problematiku. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen
orientovat se v komplexní problematice politicko-geografického uspořádání regionu. Bude znát historické poli-
tické etnické náboženské a další faktory které vedly ke zformování regionu v jeho současné podobě. Na základě
těchto znalostí bude schopen identifikovat konfliktní situace a oblasti v regionu a analyzovat jejich příčiny a
potenciál. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PHP Přednáška hostujícího profesora 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými aktuálními problémy z oblasti politologie a mezinárodních
vztahů. Stranou zájmu nezůstanou také okrajová politologická či mezinárodně- vztahová témata, kterým se v
jiných kurzech nedostává patřičné pozornosti. Konkrétní problematika bude diskutována po předchozí dohodě s
garantem studia či vedoucím katedry.
Způsobilosti: Student se bude orientovat v aktuálních politologických tématech a bude schopen jejich reflexe.
Absolvent se zorientuje v soudobém politologickém diskurzu a bude schopen jeho interpretace. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PKON Politická komunikace 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky politické komunikace a teoretických konceptů s ní sou-
visejících. V rámci kurzu budou nejprve diskutovány proměny politické komunikace od zrodu moderní politiky
v 19. století do současnosti. V návaznosti na to budou představeny soudobé transformační trendy v politické
komunikaci, související s proměnou mediálních systémů, politických struktur a forem politické participace. Ve
druhé polovině kurzu budou představeny jednotlivé roviny soudobé politické komunikace - globální politická ko-
munikace, politická komunikace ve volebních kampaních, strategická politická komunikace, politická komunikace
v návaznosti na fenomén e-demokracie a politická komunikace v lokálním politickém prostoru. Způsobilosti:
Po absolvování kurzu budou studenti schopni analyzovat problematiku politické komunikace a teoretických kon-
ceptů s ní souvisejících. Budou se orientovat v proměnách politické komunikace od zrodu moderní politiky v 19.
století do současnosti. Také budou schopni rozlišit a vysvětlit jednotlivé roviny soudobé politické komunikace
- globální politická komunikace, politická komunikace ve volebních kampaních, strategická politická komuni-
kace, politická komunikace v návaznosti na fenomén e-demokracie a politická komunikace v lokálním politickém
prostoru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PMA Politický marketing 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Témata přednášek mají za cíl poskytnout studentovi uvedení do problematiky politického marketingu.
Student bude mít možnost seznámit se s politickým marketingem, jakožto fenoménem politiky ve 20. a 21. sto-
letí. Cílem kurzu je představení politického marketingu z hlediska teoretických přístupů, z historického vývoje
a z politické praxe. Obsah jednotlivých přednášek nabízí aktuální informace týkající se problematiky politic-
kého marketingu. Kurz studentovi nabídne uvedení do terminologie týkající se politického marketingu, základní
typologie v oblasti politické
komunikace, volebních kampaní, reprezentace kandidátů i programů stran, atd. Součástí kurzu je seznámení
se základními koncepty oboru public relations v souvislosti s vedením volebních kampaní, který je významnou
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součástí politického marketingu. Studenti zpracovávají v průběhu kurzu samostatně projekt politické kampaně.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu student vymezí základní terminologii a teoretické přístupy spojené s pro-
blematikou politického marketingu a politické komunikace. Student bude rovněž schopen pochopit a popsat
historický vývoj a formování konceptu politického marketingu. Získané znalosti pak bude student moci aplikovat
na příklady z politické praxe. Celkově se tak bude student schopen orientovat v terminologii týkající se poli-
tického marketingu a bude schopen rozlišit základní typologie v oblasti politické komunikace, vedení volebních
kampaní a v neposlední řadě základních koncepcí politického marketingu. Získanou znalostí bude také schopnost
analyzovat současné trendy vedení kampaně a srovnat je se základními koncepty oboru public relations, který je
významnou součástí politického marketingu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PM

KAP/PMBSZ Politika a média 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Politologie. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během
studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného
studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PP1 Politologie 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty/studentky se stěžejními východisky politické vědy, základními tematic-
kými okruhy, pojmy, koncepty a ideologiemi. Základním cílem je objasnit místo
politické vědy mezi ostatními společensko-vědními disciplínami, nastínit vývoj politologie jako samostatné vědní
disciplíny, definovat objekty jejího zkoumání a objasnit klíčové koncepty, které definují moderní oblast politic-
kého a stojí v centru politologického zkoumání. Zároveň se kurz zabývá způsobem, jakým k těmto konceptům
přistupují stěžejní politické ideologie. Kurz slouží jako výchozí bod pro pozdější hlubší analýzu politických sys-
témů a jako seznámení s možnostmi teoretické klasifikace systémů, jejich charakteru a fungování. Kurz PP1 je
úvodem do konceptuální a ideové problematiky politologie, zatímco kurz PP2 se soustředí na procedurální a
institucionální stránku politiky. Způsobilosti: Studenti se obeznámí se základními koncepty a termíny použí-
vanými v politologii, vytvoří si jasnou představu o politologii jako vědě a jejím úkolu. Studenti budou schopni
popsat vývoj a etablování politologie, definovat hlavní objekty jejího zájmu, jmenovat hlavní příbuzné obory a
klasifikovat subdisciplíny politologie. Studenti budou schopni popsat stěžejní politologické koncepty i politické
ideologie a uvést je do souvislosti s politickými a historickými událostmi. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAP/PRA Praxe 5 kr. Zp
Praxe 10 [dnů/sem]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s běžným chodem organizací a institucí, jejichž náplň činnosti se úzce
dotýká oblasti jejich studia (jedná se zejména o neziskové organizace, vybrané příspěvkové organizace, výzkumné
agentury, organizace státní správy a místní samosprávy aj.). V průběhu praxe si studenti osvojí praktické do-
vednosti, které doplňují teoretické poznatky získané v rámci studia. Katedra studentům, kteří nebudou plnit
praxi mimo půdu univerzity zajistí akademickou praxi katedra. Studenti získají praktické zkušenosti i kontakty
využitelné v jejich dalším profesním životě. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- začlenit se do běžných pracovních úkolů v podmínkách a prostředí své budoucí profese
- konfrontovat svoji teoretickou připravenost s praktickou realitou konkrétní profese
- ověřit si své předpoklady pro výkon profese
- determinovat svůj vztah k budoucí profesi a odhalit její úskalí Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/PRO Projektové řízení ve veřejném sektoru 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět seznámí studenty s problematikou projektového plánování a grantového řízení v kontextu veřejného
sektoru, zejména v oblasti politické vědy.Studenti se seznámí se systémem
financování různých typů projektů a s tvorbou konkrétního projektu a základů finančního managementu. V
průběhu kurzu je kladen důraz na samostatnou práci studentů. Způsobilosti: Absolvent kurzu bude podrobně
seznámen s projektovým plánováním ve veřejném sektoru a bude schopen rozlišit mezi různými typy projektů.
Student bude umět převést teoretické poznatky do praxe a sepsat plnohodnotný projet. Student bude rozumět
systému financování různých typů projektů a bude vědět, kde žádat o finanční podporu pro daný druh projektu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/RLZ

KAP/PROP Politická propaganda 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit propagandu a podobné koncepty (veřejnou diplomacii, kulturní diplomacii, soft
power atd.), vysvětlit rozdíly mezi nimi a ukázat odlišnosti využití ve vnitřní i vnější politice demokratických i
nedemokratických režimů. Téma propagandy bude zasazeno do širšího rámce studia vztahu politiky, společnosti
a médií. Bude zachycen historický vývoj propagandy, její uplatnění v různých typech (zejména nedemokratic-
kých) režimů nebo její vztah ke kultu osobnosti. Kurz se nezaměří pouze na propagandu oficiální, ale taktéž na
propagandistické nástroje používané aktéry, kteří jsou v opozici vůči panujícímu politickému řádu - diskutována
tedy budou také témata svobody slova a cenzury jako (ne)možnosti občanů vyjádřit se k politickým otázkám.
Teoretický výklad bude konkretizován příklady využití nástrojů propagandy v praxi. Seminář se poté zaměří na
konkrétní ukázky propagandy - probírány budou propagandistické filmy, seriály, publikace atd. Způsobilosti: Po
absolvovani kurzu bude student schopen vysvetlit pojem propaganda a podobné koncepty (veřejnou diplomacii,
kulturní diplomacii, soft power atd.), vysvětlit rozdíly mezi nimi a ukázat odlišnosti využití ve vnitřní i vnější
politice demokratických i nedemokratických režimů. Student pochopí historický vývoj propagandy a porozumí
použití propagandicstických nástrojů jednotlivými aktéry. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/PSAZ Politické systémy anglosaských zemí 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz se zaměřuje na představení a analýzu politických systémů anglosaských, resp. anglofonních zemí.
Hlavní důraz bude položen na politické systémy Spojených států amerických a
Velké Británie a Severního Irska, dále budou představeny politické systémy Irska, Kanady, Austrálie a Nového
Zélandu. Studentům budou představeny historické okolnosti vedoucí ke vzniku současných politických systémů
a budou jim podrobně vysvětleny vztahy mezi jednotlivými politickými institucemi. Způsobilosti: Absolvent
kurzu bude detailně seznámen s problematikou anglosaských politických systémů. Bude schopen vyjmenovat
základní společné atributy těchto politických systémů a zasadit jejich fungování do politické reality každé země.
Bude schopen rozpoznat základní charakteristiky každého probraného politického systému a vyjmenovat jejich
nejdůležitější aspekty. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PSBSZ Politika a stát 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Politologie. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během
studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného
studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PSDSZ Podoborová specializace 0 kr. Sdz
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Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., Doc. PhDr. Šárka
Cabadová Waisová, Ph.D.

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Politologie.
Hlavním cílem doktorské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu. Státní doktorská zkouška ověřuje studentovu orientaci v oboru politologie
a ve zvolené subdisciplině. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí doktorské zkoušky prokazuje, že student si během
studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného
studijního programu a studijního oboru. Student je po absolvování studia schopen orientovat se v problematice
stejně tak jako ve vědecké práci.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PSNSZ Politologie jako sociální věda 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího oboru Politologie. Hlavním cílem státní
zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat metody a poznatky oboru a
osvojil si nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, které dále využije v praxi či v doktorském studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/PSSV Politický systém Sovětského svazu 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenta se vznikem, vývojem a hlavními charakteristikami nedemokratického
politického systému v Sovětském svazu. Kurz objasní sociopolitické podmínky krize carismu předcházející dvěma
revolucím roku 1917 s důrazem na ideologické základy formativního období totalitního režimu (20. léta 20. sto-
letí). Dále bude sledována ideologická flexibilita ve vnitřní i zahraniční politice SSSR spojená s tzv. stalinistickým
obdobím (30. - 50. léta 20. století) včetně využití Komunistické internacionály a jejích tzv. národních sekcí. Na
pozadí bipolárního konfliktu bude analyzována dílčí proměna systému po roce 1956, resp. v období tzv. neostali-
nismu od poloviny 60. let do poloviny let 80. Závěrečná část kurzu představí ideové základy a praktické projevy
Gorbačovovy politiky glasnosti, nového myšlení a přestavby. Posledním tématem kurzu bude rozpad SSSR a
přenos některých charakteristik režimu do politických systémů v postsovětském prostoru. Látka bude průběžně
doplňována o exkurzy k zahraniční politice SSSR v jednotlivých obdobích s cílem poukázat na to, jak proměny
režimu vedly k (re)formování zahraničně- politických priorit země. Odpřednášená látka bude podrobena kritické
diskusi v rámci seminářů a student doplní některé znalosti na základě samostudia. Způsobilosti: Student
porozumí problematice Sovětského svazu. Orientuje se ve vývoji politiky a společnosti a dokáže charakterizo-
vat jednotlivé fáze vývoje. Rozezná příčiny rozpadu SSSR. Bude schopen analyzovat vývoj po rozpadu SSSR.
Osvojené poznatky dokáže aplikovat v praxi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/SSSR

KAP/PT Soudobé politické teorie 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je zaměřen na soudobé politologické teorie a jejich reflexi prostřednictvím přístupů a pojmového
aparátu politické filozofie. Cílem kurzu je seznámit student/ky s nejvýznamnějšími soudobými přístupy v oblasti
empirické politické teorie. Přednášky vycházejí ze znalosti klasických teoretických přístupů v politické vědě, em-
pirických teorií, které slouží jako nezbytné nástroje k analýze politické skutečnosti. Namísto pouhého představení
základních kamenů a autorů, kteří jsou zakladateli oboru, se kurz soustředí na to, jakým vývojem etablované
přístupy prošly v nedávné minulosti, jaká je současná podoba teorií a jaká témata dominují současné teoretické
debatě. Hlavním cílem je tedy seznámit student/ky s tím, jak politická teorie reflektuje nejaktuálnější politická
a společenská témata a jaké nástroje poskytuje k jejich analýze. Kurz tak vlastně představuje vhodný úvod do
pokročilého studia politické vědy a poskytne souborný základ pro další studium dílčích politologických témat.
Tématem přednášek bude nejprve hluboká analýza procesů v rámci oboru, které bývají označovány termínem
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”post-behaviorální revoluce”. Následovat bude přehled vývoje v rámci jednotlivých teoretických přístupů, z
nichž dominovat budou současné debaty v rámci racionalistických či ekonomických teorií, pluralismu, systémové
teorie, institucionalismu, marxismu či psychologického přístupu k politice. Stranou nezůstane ani hlubší dis-
kuze nad základními teoretickými spory, jež dělí současnou politologii, ať se jedná o spor mezi realistickým a
postmodernistickým přístupem, příspěvky strukturalismu a post-strukturalismu či feministickou reflexi tradiční
politické vědy. Semináře budou zaměřeny na četbu klíčových textů od vybraných autorů zmiňovaných v rámci
přednášek. Cílem seminářů bude kriticky reflektovat koherenci teorií jednotlivých autorů, jejich významovou a
významotvornou strukturu a implikace pro další teorie. Kritická reflexe bude probíhat vždy rámováním skrze
hlavní přístupy vztahující se k tématům přednášek a skrze hlavní témata či pojmy. Způsobilosti: Po absol-
vování kurzu bude student schopen podrobně vysvětlit a popsat jednotlivé teorie. Bude schopen identifikovat
základní druhy institucí a odborně je analyzovat. Bude schopen analyzovat instituce jak na subregionální, regio-
nální, státní, tak nadnárodní úrovni, porovnat je a rozlišit a identifikovat jejich základní znaky. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/INST , KAP/PKD

KAP/PVE Politika východní Evropy 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je studentům vysvětlit podrobnosti současné situace v zemích střední a východní Evropy.
Studenti se seznamují s vývojem a aktuálním stavem politických systémů regionu,
zahraničními politikami a vzájemnými vztahy analyzovaných zemí a integračními procesy v regionu. Kromě
toho kurz představí studentům také témata postkomunismu, politické kultury a dalších transformačních specifik
regionu. Na seminářích se studenti věnují aktuálním událostem v regionu. Způsobilosti: Po absolvování kurzu
budou studenti schopni dostatečně porozumět a analyzovat současnou politickou situaci ve studovaných zemích
a vnímat ji v potřebných (např. ekonomických, kulturních, historických) souvislostech. Budou schopni jednotlivé
studované země odborně porovnat, rozpoznat a identifikovat jak jejich společné znaky, tak znaky, kterými se
jednotlivé země vzájemně odlišují. Studenti tak budou schopni popsat současný politický stav uvnitř regionu jako
celku a budou schopni rozpoznat a formulovat hlavní faktory, které dnešní situaci v regionu nejvíce ovlivňují.
Studenti budou zároveň schopni analyzovat i vzájemné vztahy mezi studovanými zeměmi, identifikovat hlavní
faktory, které jejich vzájemné vztahy posilují či komplikují, a následně odhadnout jejich budoucí vývoj. Zároveň
budou studenti schopni popsat a analyzovat současné vztahy a existující vazby studovaných zemí se zeměmi
západní Evropy a s Ruskem. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/RVE1 , KAP/RVE2

KAP/RECD Recenze 5 kr. Zp

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je určen studentům doktorského studia. Knihy, které studenti recenzují, konzultují se svým školitelem,
měly by se tematicky vztahovat k tématu disertační práce studenta či spadat do jeho oborové specializace.
Přednost je dávána odborným časopisů s celorepublikovou působností, případně recenzovaným zahraničním
časopisům z oboru mezinárodní vztahy. Seznam časopisů, do kterých mohou studenti umísťovat svoje recenze,
schvaluje každý rok oborová rada doktorského studia. Způsobilosti: Student ve své recenzi bude aplikovat
teoretické poznatky týkající se psaní recenzí. Student rozliší mezi různými typy odborných textů, které snesou
publikování v odborném časopise. Student umí napsat recenzi na odbornou publikaci, která splňuje kritéria
recenzí publikovaných ve významných vědeckých časopisech oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/REGE Regionální politiky států Evropské unie 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s evropským regionalismem a regionálními politikami v rámci Evropské
unie. Schéma kurzu je založeno na konceptu evropeizace veřejných politik - tento koncept a možnosti jeho uplat-
nění v oblasti regionální politiky jsou nastíněny v úvodu kurzu. V rámci kurzu je nejprve nastíněna problematika
nového regionalismu v evropském kontextu. Následně je pozornost zaměřena na vývoj a současnou podobu a
fungování regionální politiky Evropské unie. V další části kurzu jsou představeny regionální politiky ve vybra-
ných státech Evropské unie se zaměřením na posouzení jejich návaznosti na regionální politiku Evropské unie. V
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závěru kurzu jsou na základě představených regionálních politik diskutovány modelové přístupy k problematice
regionálního rozvoje existující v současné Evropské unii. Způsobilosti: Po absolvování kurzu je student schopen
rozlišit a vysvětlit odlišné definice regionů (politicko-geografické, politické, ekonomické, kulturní, sociální apod.),
zná významné příklady jednotlivých typů evropských regionů a orientuje se v problematice vztahu mezi EU
a regiony. Studenti aplikují své znalosti na regionální politiku EU. Absolvent kurzu bude schopen vyjmenovat
klíčové faktory, které vedly k současné podobě Evropy, a bude znát klíčové dějinné souvislosti. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/ER , KAP/RE

KAP/RET Řešení extrémismu a terorismu 8 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je porozumění stylům a postupům nejrůznějších forem politického radikalismu v praxi, kon-
krétně se bude jednat o schopnost analýzy strategie, taktiky, účinků a evaluace silných a slabých stránek teroris-
tických a extrémistických skupin působících v Evropě jako i skupin s globálním dosahem. Druhým cílem kurzu je
osvojení si strategií přijímaných protiteroristických a protiextremistických opatření v liberálně-demokratických
společnostech včetně prevence. První část kurzu zaměřená na terorismus a na extrémismus se v případě tero-
rismu v první řadě zaměří na analýzu komplexní politické praxe aktivit a globálních hrozeb či potenciálních
hrozeb, které představují teroristické skupiny typu Al-Kaida, Hamas či Islámský stát. Dále se kurz zaměří na
separatistické a nacionalistické skupiny, praxi pravicových teroristických skupin včetně skupin antisemitských
a protiimigračních a na praxi levicových a anarchistických projevů terorismu. Neopomenuta bude také analýza
psychologie a praxe teroristické typologie a konkrétních aktivit zaměřených na jednotlivá témata stejně jako
strategie a psychologie ”osamělých vlků”. V případě analýzy extrémistických aktivit se kurz zaměří na postupy
a strategie neonacistických skupin, extrémních politických stran a jejich odnoží na levé i pravé straně politického
spektra, fotbalových hooligans, ale i na projevy extrémismu v médiích a na sociálních sítích v ČR a Evropě.
Druhá část kurzu je zaměřená na osvojení si strategií potírání aktivit spjatých s politickým terorismem a ex-
trémismem. Nejdříve budou studenti obeznámeni s platnou legislativou a politickými strategiemi a přijímanými
protiopatřeními - včetně analýzy jejich dopadů - týkajících se boje proti terorismu a extrémismu ve vybraných
demokratických zemích a v ČR. Studenti si osvojí schopnost kriticky promýšlet koncepty strategií národní bez-
pečnosti a boje proti terorismu jako i evaluovat roli politických institucí a nevládních organizací v této oblasti.
V této souvislosti je
nezbytnou součástí kurzu osvojení si schopnosti rozlišovat mezi reálnými hrozbami a hrozbami uměle mediali-
zovanými politickými aktéry od medializace pojmu ”Válka proti terorismu” až k pojmu ”ekonomický migrant”.
Kurz vychází z předpokladu, že boj proti terorismu je proaktivního i reaktivního charakteru a tudíž bude jeho
součástí představení a analýza existujících soudobých programů prevence terorismu a extrémismu v USA, vy-
braných zemí Západní Evropy, Austrálie a ČR. Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen
aplikovat svoje znalosti v praxi tím, že bude připraven na možnosti jednání v rámci MV, a to konkrétně pro
bilaterální a multilaterální jednání, v nichž je třeba dosáhnout konsenzu. Rovněž bude student schopen využít
získané znalosti a komunikačních schopností k tomu, aby rozlišil různá rizika bilaterálního a multilaterálního
vyjednávání, kulturními aspekty řešení konfliktů a vyjednávání apod. Dále bude student schopen identifikovat
se s různými rolemi a tak bude moci pochopit určité vzory chování (např. diplomatů, reprezentantů konkrétních
komunit apod.). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/SHS

KAP/RKD Řešení konfliktů v mezinár. vztazích 5 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je určen studentům doktorského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou konfliktů
a jejich řešení v mezinárodních vztazích. První část kurzu je věnována vývoji podoboru, teoretickým konceptům
věnujícím se vzniku, průběhu a ukončení konfliktů v mezinárodním systému, teorii spravedlivé války a výzkumu
míru. Druhá část kurzu bude zaměřena na způsoby řešení konfliktů, roli mezinárodních institucí, mezinárodního
práva při řešení konfliktů a nástroje řešení konfliktů a postkonfliktní rekonstrukce. Způsobilosti: Po absolvování
kurzu je student schopen vytvářet teoretické a analytické rámce a využívat je pro pokročilou analýzu konfliktů v
mezinárodních vztazích. Student je schopen psát odborné texty a analýzy v oblasti bezpečnostní studia a řešení
konfliktů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/RKH Rusko a východní Evropa ve filmu a hudbě 6 kr. Zk
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2 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je studenty seznámit s filmovou a hudební produkcí v Rusku a východní Evropě. Cílem kurzu
je umožnit studentům, prostřednictvím přednášek a promítání vybrané filmové
produkce, pochopit způsoby zachycení významných historických a politických okamžiků ve společnosti ve filmech
či hudbě. Hlavním cílem kurzu je tedy seznámit studenty s možným vlivem kultury na vnímání politického a
společenského vývoje. Kurz má zároveň rozvíjet schopnost studentů porozumět audiovizuálním prezentacím a
rozvíjet jejich schopnosti vést o obsahu i způsobu podání informací v promítaných filmech či hudbě aktuální
diskuzi. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen pochopit základní způsoby, jakým kultura
ve střední, jihovýchodní a východní Evropě ovlivňuje vnímání politického či společenského života. Student bude
schopen analyzovat různá propojení mezi kulturním a společensko-politickým životem a identifikovat hlavní
faktory, které jsou pro jejich vztah v regionu charakteristické. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/RMV3 Ruština pro mezinárodní vztahy 3 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s politickým systémem RF, jeho zvláštnostmi a za pomoci vybraných
cvičení a analytické četby textů představit odbornou slovní zásobu z oblasti politiky a mezinárodních vztahů
a typické větné konstrukce publicistických a odborných textů. Významnou součást kurzu tvoří seznámení se s
aktuálním děním v RF. Způsobilosti: Absolvent kurzu bude disponovat rozvinutou slovní zásobou na témata
spojená s politickými otázkami. Bude schopen číst novinové články a odborné texty pojednávající o politických
problémech. Bude se orientovat v nastavení politického systému Ruska a bude schopen o něm hovořit v ruštině.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B1 (dle SERR).

Vylučující předměty: KSJ/PCV1R , KSJ/PCV2R , KSJ/RMV3

KAP/RMV4 Ruština pro mezinárodní vztahy 4 5 kr. Zp,Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je rozvíjet komunikačních a překladatelských dovedností v oblasti diplomacie, mezinárodních
vztahů a práva. Za pomoci vybraných cvičení a analytické četby aktuálních textů si studenti budou upevňovat
a rozšiřovat slovní zásobu dané oblasti, budou si fixovat již známé větné konstrukce a seznamovat se s dalšími
typickými větnými konstrukcemi, vyskytujícími se v publicistických a odborných textech.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen plynně rusky hovořit o aktuálních politických tématech Ruské
federace, bude se orientovat v nastavení politického systému, bude schopen zpracovat a interpretovat odborné
i publicistické ruské texty. Absolvent porozumí mluvenému i psanému slovu a bude schopen na ně reagovat.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 (SERR).

Vylučující předměty: KSJ/RMV4

KAP/RNSZ Oborová specializace - Rozvojová studia 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Mezinárodní
vztahy. Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v doktorském studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/ROZD Rozvoj: obor, teorie, praktické politiky 5 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tento kurz je určen studentům doktorského studia. Kurz se bude věnovat formování rozvojových studií a
představí současný stav oboru. Analyzována bude multidisciplinarita rozvojových studií a jejich úzká propojenost
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s politickou vědou a s jinými sociálně-vědními obory (sociologie, antropologie). Studenti budou pokračovat v
práci s terminologií oboru a budou analyzovány teoretické přístupy (teorie modernizace, teorie závislosti atd.)
v rámci rozvojových studií a jejich reflexi v praktické politice (např. koncept lidské bezpečnosti nebo koncept
lidského rozvoje). Analyzováni budou také aktéři současné rozvojové problematiky. V rámci kurzu budou studenti
pracovat na případových studiích, které analyzují současnou praxi a problematiku realizace rozvojové pomoci.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu je student schopen vytvářet teoretické a analytické rámce a využívat je pro
pokročilou analýzu rozvojových politik. Student je schopen psát odborné texty a analýzy v oblasti rozvojových
studií a rozvojových politik. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/RPE Rozvojové politiky států Evropské unie 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit rozvojové politiky členských států Evropské unie a jejich přístup k rozvojové
problematice. EU jako celek představuje jednoho z klíčových aktérů na poli rozvojové pomoci, který poskytuje
významné prostředky do mimoevropských regionů. Stejně tak jsou v rozvojových aktivitách zainteresovány i
jednotlivé unijní státy, jež rozvíjejí své aktivity v souladu nezávisle na EU (byť v souladu se základními principy
vymezenými v rozvojové politice EU). Část kurzu bude věnována detailní analýze rozvojové politiky EU, jejíž
význam neustále roste a to v reakci na mezinárodně-politické okolnosti. Ve druhé části pak budou představeny
rozvojové politiky členských zemí, které můžeme vnitřně rozdělit na dvě skupiny zemí, které 1. jsou členem EU a
zároveň členem OECD a 2. které jsou členy EU a ne OECD. U každé ze sledovaných zemí bude vždy představena
historie rozvojové spolupráce, prioritní témata a oblasti a příklady realizovaných projektů. Způsobilosti: Po
absolvování kurzu bude mít student dostatečné množství znalostí, aby byl schopen podrobněji analyzovat a na
praktických příkladech aplikovat všechny hlavní myšlenky a představy nejdůležitějších teoretických přístupů v
oboru. Bude schopen vnímat rozvoj v širších politických, ekonomických, sociálních či kulturních souvislostech.
Bude schopen využít hned několika přístupů k definici a měření rozvoje, kvalifikovat jednotlivé země dle jejich
úrovně rozvoje a identifikovat hlavní důvody jejich ne/rozvinutosti. Bude schopen na praktických příkladech
analyzovat vzájemný vztah mj. demokracie a rozvoje či ekonomické rozvinutosti a lidských práv. Student bude
zároveň schopen popsat a analyzovat současný stav rozvojových studií jako vědního oboru i současný stav
rozvojové problematiky v dnešním, globalizovaném světě. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/RS2

KAP/RPP Rusko a postsovětský prostor 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je studentům představit základní charakteristiky vývoje Ruské federace v období po rozpadu
SSSR až po současnost a to jak z politologické, tak např. společenské či ekonomické perspektivy. Hlavním cí-
lem kurzu je studentům nastínit dodnes neuzavřený a zcela specifický vývoj politiky v Ruské federaci (mj. od
formování ústavního systému, přes specifické fungování politického systému po vnitropolitické, regionální pro-
blémy), její dlouhodobé problémy a čistě ruská specifika. Student bude během kurzu obeznámen s oficiálním
i praktickým fungováním politického systému v Rusku, vývojem a změnami stranického systému, zahraniční
politikou Ruska, regionalizací Ruské federace, s některými problematickými regiony uvnitř federace, bezpečnost-
ními otázkami či demografickým vývojem apod. v Rusku během posledních dvou desetiletí. Studenti se v kurzu
seznámí s vývojem politických systémů zemí postsovětského prostoru a se vztahy těchto zemí s Ruskou federací.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude znát základní linie politického, společenského a zahraničně-politického
vývoje Ruské federace v období transformace po rozpadu SSSR až po současnost. Bude schopen popsat zá-
kladní znaky politického systému, stranického systému či federální struktury Ruska. Bude schopen analyzovat
specifické, vnitropolitické problémy země, vnímat je ve specifických, ”ruských” souvislostech a definovat jejich
hlavní příčiny. Student bude schopen současný společensko-politický stav v Rusku obecně zhodnotit a odborně
jej posoudit. Student bude rozumět politickému vývoji v postsovětském prostoru. Student bude disponovat i
základními znalostmi ruské zahraniční politiky.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PPP , KAP/SR

KAP/RRH Rozvojové regiony v mezinárodní politice 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je analýza vybraných rozvojových témat ve vztahu k Africe, Latinské Americe, Asii a Oce-
ánii a přiblížení problematiky humanitární a rozvojové pomoci zejména s ohledem na tzv. malé poskytovatele.
Část kurzu bude věnována stěžejním rozvojovým tématům, přičemž jednotlivé fenomény budou představeny
jak obecně, tak ve vztahu ke světovým regionům. Další část kurzu pak posluchačům přiblíží specifické skupiny
zemí, jako jsou malé ostrovní státy, nejméně vyspělé země a nejvíce zadlužené země, které zaujímají v rámci
rozvojového světa svébytné postavení. Konečně v závěru kurzu bude diskutována problematika rozvojové a hu-
manitární pomoci, a to z perspektivy ”malých” států, které však stále intenzivněji vstupují na pole rozvojových
aktivit a přispívají k řešení rozvojových problémů zpravidla ve ”svých” regionech. Způsobilosti: Po absolvování
kurzu bude mít student dostatečné množství znalostí, aby byl schopen podrobněji analyzovat a na praktických
příkladech aplikovat všechny hlavní myšlenky a představy nejdůležitějších teoretických přístupů v oboru. Bude
schopen vnímat rozvoj v širších politických, ekonomických, sociálních či kulturních souvislostech. Bude schopen
využít hned několika přístupů k definici a měření rozvoje, kvalifikovat jednotlivé země dle jejich úrovně rozvoje
a identifikovat hlavní důvody jejich ne/rozvinutosti. Bude schopen na praktických příkladech
analyzovat vzájemný vztah mj. demokracie a rozvoje či ekonomické rozvinutosti a lidských práv. Student bude
zároveň schopen popsat a analyzovat současný stav rozvojových studií jako vědního oboru i současný stav
rozvojové problematiky v dnešním, globalizovaném světě. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/POM

KAP/RUBSZ Ruská studia 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Mezinárodní vztahy-teritoriální
studia, která zakončuje studijní modul Ruská studia. Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student
úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil
nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způ-
sobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního
oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/SADP Sběr dat a práce s daty v polit. a MV 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz poskytuje studentům praktický úvod do problematiky provádění výzkumu v politologii a meziná-
rodních vztazích. Jeho cílem je rozšířit základní znalosti studentů týkající se metodologií a metod politologie
a mezinárodních vztahů, které získali během bakalářského studia. V rámci kurzu se tak seznámí s důležitými
informacemi o výzkumných metodách a postupu psaní odborných prací. Proto se přednášky budou týkat zá-
kladních pojmů, které se vztahují k metodologiím a metodám, konkrétních metodologií a metod sběru a analýzy
dat v politologii a mezinárodních vztazích, dále významu teorií v těchto vědách, toho, jak se správně vymezuje
zkoumaný problém, jak se konceptualizují a operacionalizují proměnné, jaké styly a techniky psaní vědeckých
a odborných děl se využívají a jak se prezentují výsledky výzkumu. Pozornost bude tedy věnována tomu, kde
hledat, jak sbírat a třídit data a jak je analyzovat a interpretovat tak, aby je studenti
byli schopní využít při psaní odborných textů a svých závěrečných diplomových prací. Během seminářů budou
konkrétní metody demonstrovány na příkladech a studenti si sami v praxi vyzkouší využití různých metod a
postupů psaní vědeckých prací. Prostřednictvím vypracovávání zadaných úkolů si tak osvojí základy práce s
odbornými texty, stejně jako nejpoužívanější metody v politologii a mezinárodních vztazích a nakonec i základní
pravidla odborné argumentace. V seminářích budou mít studenti také prostor pro to, aby představili krátký
konferenční příspěvek, který vypracují na zadané téma a k němuž si vytvoří také odpovídající powerpointovou
prezentaci. Na tomto cvičení se naučí jak zásady ústního projevu, tak schopnost argumentace. Po absolvování
kurzu by tak studenti měli být schopní pokládat relevantní výzkumné otázky v jejich oboru, použít vhodné
výzkumné metody a držet se správného postupu tak, aby na ně byli schopni odpovědět, následně o výzkumném
problému a jeho řešení napsat odborný text splňující všechny nezbytné formální náležitosti a nakonec dokázat
také ústně prezentovat výsledky výzkumu a argumentovat ve prospěch svých závěrů. Způsobilosti: Absolventi
kurzu budou mít detailní znalosti metodologie společenských věd s důrazem na metodologii politických věd
a mezinárodních vztahů, budou schopni sbirat a zpracovavat data potrebna pro vyzkum. Budou schopni po-
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psat jednotlivé kvalitativní a kvantitativní metody, identifikovat metody, které se nejvíce hodí pro jejích téma,
terén, výzkumné otázky a epistemologii a následně je budou schopni úspěšně použít ve své diplomové práci.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/MES

KAP/SOP Španělština pro politology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru Politologie s pokročilou znalostí obecné španělštiny a pře-
devším dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Cílem kurzu je osvojení obecné
terminologie politické vědy a rozvíjení schopnosti studentů používat politologické pojmy vhodným způsobem
při jejich samostatné a odborné práci - mj. při vytváření vlastních prezentací či při psaní vlastních odborných
textů. Cílem kurzu je zároveň rozvíjení schopnosti studentů analyzovat autentické odborné texty a zvládnout
komunikaci na vyšší odborně orientované úrovni.
Způsobilosti: Student po absolvování kurzu bude schopen porozumět odborným politologickým textům a zároveň
je bude schopen analyzovat. Studenti si osvojí základní terminologii politické vědy a po absolvování kurzu
ji budou schopni používat při vlastní odborné činnosti. Budou schopni zvládat komunikaci na vyšší odborné
úrovni - např. účastnit se odborných konferencí a z nich vypracovat odborné referáty. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KRO/SH6 , KRO/SOP

KAP/SP Stáže a projekty v politologii a MV 9 kr. Zp
Praxe 18 [dnů/sem]

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s projektovou činností a fungováním institucí a organizací, které
tvoří okruh potenciálních budoucích zaměstnavatelů. Konkrétní možnosti plnění kurzu jsou zveřejněny před za-
čátkem semestru na stránce předmětu v Courseware. Nabídka je tvořena studijními stážemi v zahraničí, stážemi
ve veřejné správě, neziskových organizacích či výzkumných agenturách a případně participací na výzkumných
projektech (např. sběr dat, účast na terénním výzkumu). Studenti získají praktické zkušenosti s projektovou
činností a fungováním organizací tvořících okruh jejich potenciálních zaměstnavatelů. Způsobilosti: Po ab-
solvování předmětu bude student schopen rozlišit vybrané typy aktérů veřejné sféry ve vztahu k projektu a
projektovým aktivitám. Dále bude student moci aplikovat Policy analysis, tedy bude schopen používat základní
definice a vymezení problému. Student bude také vybaven znalostí používání a vypracování tzv. SWOT analýzy.
Rovněž bude student aplikovat definice problému jako nástroj strategického i projektového plánování (strom
problému a jeho užití). Všechny tyto znalosti pak student využije při praktickém vytváření projektů a analýz.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/SPP Španělština pro politology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je určen studentům s pokročilou znalostí španělského jazyka je veden ve španělštině. Cílem kurzu je
uvést studenta do studia odborného jazyka v oblasti Politologie a seznámit jej s odbornou, politologickou termi-
nologií používanou ve španělském jazyce. Kurz rozvíjí schopnost studenta porozumět autentickému, odbornému
textu z oblasti politických věd ve španělštině. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student znát základní,
odbornou terminologie v oblasti politologie a bude schopen ji používat jak v mluvené, tak psané formě. Student
bude schopen porozumět autentickému politologickému textu, bude schopen jej podrobně analyzovat a shrnout.
Student bude zároveň schopen psát odborné texty ve španělském jazyce. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KRO/SH5 , KRO/SPP

KAP/SRS Slabé a rozpadlé státy 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou slabých a rozpadlých států. Studenti budou seznámeni
s nejdůležitějšími termíny vztahujícími se k tématu (slabý stát, rozpadlý stát, rozpadající se, kvazi stát. de jure
stát, de facto stát), s klíčovými příčinami slabosti a rozpadu států a jejich dopady na mezinárodní společenství.
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Stranou zájmu nezůstane otázka možného řešení jejich existence, a to zejména na půdě regionálních rozvojových
organizací (Světová banka, Mezinárodní měnový fond, regionální rozvojové banky).
Způsobilosti: Po absolvování předmětu se bude student orientovat v problematice slabé státnosti. Bude tak
schopen klasifikovat typy státnosti a popsat jejich definiční znaky. Dále bude student schopen posoudit vliv
bezpečnosti na slabou státnost. Rovněž bude student schopen analyzovat příčiny rozpadu států stejně tak jako
posuzovat a komparovat případové studie (Moldova, Nigérie, SSSR, Demokratická republika Kongo atd.) a
případové studie rekonstrukce států (Bosna a Hercegovina, Afghánistán, Haiti ad.). Student bude také schopen
rozpoznat a určit nástroje boje proti rozpadu států (rozvojová pomoc, decentralizace apod.). Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/SSPD Slabé státy a protektoráty 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D., Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek, Ph.D.

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je určen studentům doktorského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou slabých
a rozpadlých států. Studenti budou seznámeni s nejdůležitějšími termíny vztahujícími se k tématu (slabý stát,
rozpadlý stát, rozpadající se, kvazi stát. de jure stát, de facto stát), s klíčovými příčinami slabosti a rozpadu států
a jejich dopady na mezinárodní společenství. Stranou zájmu nezůstane otázka možného řešení jejich existence, a
to zejména na půdě regionálních rozvojových organizací. Způsobilosti: Po absolvování kurzu je student schopen
vytvářet teoretické a analytické rámce a využívat je pro pokročilou analýzu slabé státnosti v mezinárodních
vztazích. Student je schopen psát odborné texty a analýzy v oblasti analýzy slabé státnosti, budování státu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/STAT Stát a státnost v politologii a MV 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je jak studentům politologie, tak i studentům mezinárodních vztahů představit komplexní sou-
bor možných přístupů k výzkumu státnosti a státu na všech analytických úrovních (substátní, státní, nadstátní).
K tomuto cíli budou využity informace jak z politických dějin státnosti a státu, tak ze současných moderních a
postmoderních států. Předmět je zaměřen na vývoj státnosti a státu do symbolického roku 1648 a následně na
charakter státu a státnosti v moderní a postmoderní době. Státnost a stát budou chápány jako analytické kate-
gorie, které s sebou nesou výzkumné překážky. Nejdříve bude tedy věnován prostor státnosti a státu z pohledu
teorie vědy a možných výzkumných hledisek tak, aby studenti dokázali identifikovat nejvhodnější přístup (příp.
metodologii) k vlastním výzkumným objektům týkajícím se státnosti a/nebo státu. Z hlediska vývoje státu a
státnosti bude kladen důraz na proměnu obsahu pojmů a konceptů týkajících se státu a státnosti. Vývoj bude
verbálně rekonstruován v tehdejší politické realitě formování říší, městských států, a dále v regionálních a me-
zinárodních systémech. Mimo to ale bude zdůrazněn vliv politických myslitelů na formování představ o státech
a státnosti. Zmíněni tedy budou autoři jako Grotius, Bodin, nebo Kant. Charakter moderního státu bude před-
staven pomocí modelových dílčích deterministických pohledů (etatismus, ekonomika, moc, geopolitika, politická
antropologie, náboženství, média apod.) a jejich kombinace prostřednictvím širších teorií. U výkladu takových
teorií bude kladen důraz na pluralitu. Budou tedy představeny teorie, které se věnují vztahu vnitřní a zahraniční
politiky státu, dále komunikaci a socializaci v politickém prostředí, vztahu vnitřní a vnější suverenity, modelům
represe apod. Díky kombinaci těchto teorií budou představeny různé pohledy na fenomény politické moci, vlád-
nutí, státních struktur, vzájemného provázání institucí státu včetně jejich proměny vzhledem k mezinárodnímu
prostředí a nástupu postmoderního státu (a také faktoru globalizace). V neposlední řadě bude kladen důraz na
typologii prvků státnosti, typů a subtypů států. Zdůrazněny budou rozdíly mezi premoderním, moderním a post-
moderním ”světem států”, mezi postkoloniálním, moderním a postmoderním státem, kvazi- státem, rozpadlým
státem, apod. U každého subtypu budou zdůrazněny rozdíly na makro-úrovni. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu bude student schopen identifikovat základní definiční znaky moderního státu, a zasadit je do kontextu
historického vývoje k jeho dnešní podobě. Dále bude schopen rozlišit a popsat různé typy státnosti. Rovněž
budou absolventi tyto znalosti aplikovat při zkoumání státnosti v současném systému globálního vládnutí a také
identifikovat faktory, které se podílejí na utváření podoby státnosti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/MS

KAP/STR Politické strany a stranické systémy 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými perspektivami a klíčovými tématy em-
pirického výzkumu v rámci studia politického stranictví. Kurz je tematicky členěn na dvě části - v první je
pozornost věnována fenoménu politické strany, druhá část je zaměřena na stranické systémy. V rámci kurzu
bude nejprve představena rozsáhlá akademická debata o možnostech
definice pojmu politická strana a vymezení funkcí politických stran. Následně budou představeny klíčové typolo-
gie politických stran (s ohledem na ideologii, program, organizační aspekty, genezi apod.). Ve druhé části kurzu
budou nejprve nastíněny možnosti typologizace stranických systémů a následně bude představena funkcionální
logika různých konfigurací stranického systému. Následně budou představeny teoretické náhledy na fenomén
stranických koalic a politické opozice a vztah stranických a volebních systémů. V rámci seminářů jsou prostřed-
nictvím plnění zadaných úkolů studenti seznamováni s uplatněním teoretických perspektiv při interpretaci a
vysvětlení struktury a fungování soudobých politických stran a stranických systémů. Způsobilosti: Absolvent
kurzu bude znát různé přístupy ke studiu politických stran a stranických systémů, bude schopen mezi nimi
rozlišit a aplikovat je na vybrané případy. Bude schopen rozlišit mezi parlamentními a mimoparlamentními
typy stran, bude ovládat základní typologii stranických systémů. Bude schopen reflektovat jejich postavení v
návaznosti na prezidentský, parlamentní a semiprezidentský systém vlády. Bude schopen analyzovat postavení
národní politických stran v kontextu procesu evropeizace a případně popsat s tím související změnu stranických
systémů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/SKP

KAP/SZZD Státní doktorská zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro studenty doktorského studijního oboru politologie.
Podmínkou řádného ukončení studijního oboru je vykonání státní doktorské zkoušky. Státní doktorská zkouška
ověřuje studentovu orientaci v oboru politologie a ve zvolené subdisciplině (komparativní politologie, politická
teorie, mezinárodní vztahy a politická geografie) na základě předložených seznamů literatury.
Hlavním cílem doktorské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí doktorské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Student je po absolvování studia schopen
orientovat se v problematice stejně tak jako vědecké práce. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/SZZMT Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/SZZP Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/S1D Studie/odborný článek 1 5 kr. Zp
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Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Cílem je naučit studenta psát odborné texty, které je
možné publikovat v odborné literatuře. Student porozumí zásadám psaní odborných textů a obeznámí se se
zásadami vědecké práce. Způsobilosti: Student rozliší mezi různými typy odborných textů, bude schopen
aplikovat zásady vědecké práce při psaní odborného článku. Posluchač je schopen psát odborné texty na určité
téma a výsledky svého výzkumy prezentovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/S3D Studie/odborný článek 3 10 kr. Zp

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Cílem předmětu je ověřit studentovu schopnost publikovat
výstup originálního výzkumu formou vysoce kvalitního odborného textu, a to formou článku v recenzovaném
časopise. O splnění této povinnosti rozhoduje oborová rada na základě doporučení školitele. Způsobilosti:
Student je schopen publikovat výsledky svého samostatného vědeckého výzkumu způsobem, který odpovídá
vysokým standardům prezentace výstupů vědecké práce daného oboru Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/TMV Soudobé teorie mezinárodních vztahů 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: V průběhu kurzu se studenti seznamují s teoriemi mezinárodních vztahů. Kurz je zahájen chronologickým
přehledem vývoje teorií MV s důrazem na vzájemné vztahy mezi jednotlivými přístupy a na jejich vztah k do-
bové praxi mezinárodní politiky, která vývoj teoretických přístupů významně formovala. Druhá část semestru je
věnována aktuálním politickým teoriím a přístupům ke studiu MV - a to jak současným podobám klasických te-
orií tak mainstreamu různých typů konstruktivismu, a také kritickým teoretickým školám a poststrukturalismu.
Důraz je vždy kladen nejen na pochopení samotného přístupu ale také na schopnosti studenta využít jednotlivé
koncepty a přístupy při analýze politického dění. Jednotlivé hodiny jsou proto rozděleny na přednášky, diskuze
nad četbou a praktická cvičení. Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen rozlišit a popsat
základní současné teorie mezinárodních vztahů a jejich vývoj. Bude schopen aplikovat tyto znalosti a srovnat
tzv. tři resp. čtyři velké debaty v mezinárodních vztazích - idealismus vs. realismus, tradicionalismus vs. behavio-
ralismus, neoliberalismus a neorealismus vs. neomarxismus a racionalistické teorie vs. reflektivistické teorie. Kurz
vybaví studenty také znalostí klíčových autorů jednotlivých debat a jejich textů. Student se tak bude orientovat
v problematice teorií MV. Rovněž bude student schopen aplikovat tyto znalosti a srovnat tzv. tři resp. čtyři
velké debaty v mezinárodních vztazích - idealismus vs. realismus, tradicionalismus vs. behavioralismus, neoli-
beralismus a neorealismus vs. neomarxismus a racionalistické teorie vs. reflektivistické teorie. Studenti dokážou
popsat, pochopit a vysvětlit jednotlivé pŕístupy, pochopit jejich epistemologii, silné stránky a slabiny a budou
schopni své znalosti využít ve vlastní práci. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/ST1 , KAP/ST2

KAP/TMVD Teorie mezinárodních vztahů 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními teore-
tickými přístupy v mezinárodních vztazích, především s teoretickými přístupy současnosti (sociální konstrukti-
vismus, postmodernismus, feminismus, kritická studia atd.). Hlavní pozornost bude věnována tzv. čtvrté velké
debatě a jejím ontologicko-epistemologickým rysům. V průběhu kurzu budou vybrány konkrétní jevy v meziná-
rodních vztazích a ty budou interpretovány pomocí teorií mezinárodních vztahů.
Způsobilosti: Posluchač kurzu bude po jeho absolvování detailně seznámen s teoretickými přístupy v meziná-
rodních vztazích a bude schopen jejich aplikace na praxi mezinárodních vztahů. Student rozliší mezi různými
teoretickými koncepty a bude schopen jejich interpretace a analýzy v kontextu různých událostí. Posluchač je
schopen psát samostatné vědecké texty na dané téma a své badatelské výzkumy vědecky prezentovat. Před-
poklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/TNAC Teorie a teoretici nacionalismu 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz pojímá nacionalismus primárně jako politický princip a proto se zaměřuje především na teoretické
aspekty nacionalismu ve vztahu k relevantním aspektům politologie a mezinárodních vztahů. Studenti budou
nejdříve obeznámeni se základními pojmy, k nimž náleží národ, etnická a národnostní menšina, národní hnutí,
nacionalismus, národní stát, národní sebeurčení, etnický separatismus a iredentismus, etnický konflikt či ge-
nocida. Studentům budou představena různá paradigmata nacionalismů a teoretické přístupy týkající se role
etnicity při vznikání národních a státních identit a dále teorie nacionalismu a etnicity. Důraz bude kladen na stě-
žejní přístupy - primordialismus, modernismus, etnosymbolismus a postmoderna jako i na vzájemnou komparaci
těchto teorií a jejich kritickou reflexi. Nacionalismus bude dále představen ve vztahu k relevantním aspektům po-
litické teorie - totalitarismu, dekolonizaci, modernizaci, přechodům k demokracii, demokracii, multikulturalismu
a občanství. V souvislosti s mezinárodním systémem se kurz zaměří na nacionalismus ve vztahu k problematice
státní suverenity, národního sebeurčení, secesi, iredentismu, náboženského fundamentalismu a v neposlední řadě
na roli národních států v období globalizace. V souvislosti s historickou dimenzí budou představeny různé typy
národů, národních států a nacionalismů od pre-moderny do současné globalizace, tedy koncepty občanské vs.
etnické, kulturní vs. státní, typologické rozdílnosti v Asii a Africe atp. Způsobilosti: Student se po absolvování
kurzu vyzná v teoriích nacionalismu, které dokáže aplikovat na konkrétní příklady v politickém a kulturním
životě. Student rozezná základní pojmy jako je národ, stát, národní sebeurčení, secese, iredentismus aj. Do-
káže identifikovat projevy nacionalismu v jednotlivých zemích a regionech, vzájemně je porovnat a zhodnotit,
ve kterém prostředí platí jaké teorie. Student bude schopen rozeznat jednotlivé teoretické přístupy zabývající
se tvorbou identit. Bude schopen tyto přístupy aplikovat při studiu identit v různých kulturních prostředích.
Student také dokáže vysvětlit proměny identity při přechodu z moderní do postmoderní doby. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/NAC1 , KAP/TI

KAP/TS Stát v politické teorii 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty různými pojetími státu a státnosti. Kurz je koncipován jako multi-
disciplinární, kombinuje mezinárodně-vztahové, komparativně-politologické a politicko-sociologické koncepty se
záměrem poskytnout studentům ucelený náhled na problematiku státu a státnosti. V rámci kurzu budou nejprve
v historické perspektivě představeny a porovnány alternativní definice státnosti. Následně bude věnována pozor-
nost klíčovým konceptům spojeným se státností - státní moci a její dělbě, suverenitě státu, zdrojům legitimity
politické moci, způsobům kontroly politické moci a vztahu politické sféry a jedinců v rámci společnosti. V zá-
věru kurzu budou nastíněny vybrané recentní typologie státnosti. V rámci seminářů budou diskutovány aktuální
otázky a problémy spojené s fenoménem státu v současném světě (víceúrovňové vládnutí, slabé státy apod.).
Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student znát nejvýznamnější soudobé koncepty státu (kontraktualis-
mus, korporativismus, konstitucionalismus) a suverenity. Zároveň bude znát i hlavní soudobé teoretické modely
státnosti. Student bude schopen rozlišit hlavní charakteristiky jednotlivých teoretických konceptů (modelů) a
vzájemně je porovnat. Student bude zároveň znát hlavní typy států nacházejících se v současném mezinárodním
systému, identifikovat jejich hlavní znaky, porovnat je a po praktické analýze přiřadit k jednotlivých typům států
i praktické příklady ze současného mezinárodního systému. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/TS1 , KAP/TS2

KAP/TTMV Témata výzkumu a teorie oboru 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz navazuje a prohlubuje znalosti studentů z kurzu KAP/UMV, přiblíží nejdůležitější teorie mezinárod-
ních vztahů (idealismus, realismus, neorealismus, behaviorismus, teorie her, teorie závislosti, teorie komplexní
závislosti atd.) a seznámí s problematikou formulování nových koncepcí ve světě po skončení bipolárního uspo-
řádání. Dále se kurz bude věnovat základním podoborům a tématům výzkumu, jako jsou rozvojová studia,
areálová studia, studium mezinárodní spolupráce a integračních procesů apod. Na seminářích se studenti budou
věnovat vybraným tématům z politické filozofie, která slouží jako inspirační zdroj pro moderní teorie meziná-
rodních vztahů. Způsobilosti: Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice
oboru mezinárodní vztahy, jeho podoborů a zároveň budou tyto podobory schopni rozlišit a teoreticky vymezit.
Studenti budou dále schopni rozpoznat a klasifikovat základní témata studia mezinárodních vztahů. Především
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bude kladen důraz na to, že student bude moci rozlišit mezi různými teoriemi mezinárodních vtahů a dokáže
je aplikovat (idealismus, realismus, neorealismus, behaviorismus, teorie her, teorie závislosti, teorie komplexní
závislosti atd.). Student se rovněž bude schopen orientovat v problematice formulování nových koncepcí ve světě
po skončení bipolárního uspořádání. Předpoklady: Předpokládá se základní orientace v oboru, například
prostřednictvím kurzu KAP/UMV

Vylučující předměty: KAP/MVMV2 , KAP/MV2

KAP/UMET Úvod do metodologie politické vědy 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s metodologií a metodami politické vědy a poskytnout jim tak základ,
který v budoucnu využijí při plnění úkolů v rámci studia. Kurz je obsahově rozdělen do tří segmentů: První je
zaměřen na techniku a styl vědecké a odborné práce; v rámci druhého budou posluchači seznámeni se základ-
ními teoretickými přístupy a rolí a významem teorie v politické vědě; obsahem třetího je představení základních
metodologií a metod politické vědy včetně jejich demonstrace na příkladech. Na seminářích si studenti pro-
střednictvím vypracovávání zadaných úkolů osvojí základy práce s odbornými texty a seznámí se se základními
pravidly odborné argumentace. Účast na předmětu je podle rozhodnutí děkana povinná! Způsobilosti: Studenti
popíší a vysvětlí základy vědecké práce a vývoj a stav politické vědy jako vědního oboru. Rozliší jednotlivé žánry
odborných výstupů. Vytvoří po formální stránce akceptovatelný odborný výstup. Studenti budou schopni apli-
kovat základní principy vědecké práce jako je např. práce se zdroji či citace. Studenti budou schopni shromáždit
odbornou literaturu na dané téma, budou umět pracovat se zahraničními databázemi odborných časopisů.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/UVOD

KAP/UMV Úvod do mezinárodních vztahů 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit obor Mezinárodní vztahy, vývoj oboru a vývoj zkoumaných témat v českém i
mezinárodním prostředí, základní pojmy oboru (tzv. strukturální pojmy) jako je polarita, suverenita a moc,
analytické rámce jako jsou tzv. analytické roviny a modelů a her (hra s nulovým a nenulovým součtem a další).
V další části kurzu je pozornost věnována formování mezinárodního systému a paradigmatickým představám o
formování mezinárodního systému (Kondratěv, Modelsky, Kennedy, Mearsheimer, Fukuyama ad.). V poslední
části kurzu je pozornost věnována systému OSN. Přestavena je Společnost národů a vývoj systému OSN. Studenti
jsou seznámeni také s agenturami OSN a jejich vztahem k tzv. brettonwoodským institucím. V neposlední řadě je
pozornost věnována fungování stálých orgánů OSN jako např. Rada bezpečnosti či Valné shromáždění a reformě
OSN. Semináře jsou věnovány konkrétním příkladům mezinárodních integračních procesů. Důraz je kladen na
průběžnou samostatnou práci studentů. Způsobilosti: Po absolvování předmětu se budou studenti schopni
orientovat v problematice oboru mezinárodní vztahy a jeho podoborech. Studenti budou dále schopni rozpoznat
a klasifikovat základní témata studia mezinárodních vztahů (studená válka, válka a mír, spolupráce, formování
mezinárodního systému). Rovněž budou studenti schopni číst slepou mapou a analyzovat četbu související s
oborem mezinárodních vztahů. Zároveň také budou moci své znalosti získané v kurzu aplikovat v rámci písemného
zpracování vybraných textů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/MVMV1 , KAP/MV1 , KAP/MV2

KAP/UNIE Evropská unie 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s institucionální strukturou Evropské unie a procesy fungujícími v rámci
výkonu pravomocí svěřených evropským orgánům. V rámci kurzu bude nejprve představena funkce a struktura
jednotlivých ústředních orgánů Evropské unie vytvářejících institucionální systém Evropské unie. Následně bude
věnována pozornost významným oblastem evropské agendy - vnitřnímu trhu, hospodářské a měnové unii, ze-
mědělské politice, kohezní politice, společné zahraniční a bezpečnostní politice a vybraným dalším politikám.
Závěrečná část kurzu je věnována
představení způsobů participace členských států na procesech v rámci EU a evropeizaci národních politických
systémů. V rámci seminářů budou diskutována témata z vývoje evropské integrace. Způsobilosti: Studenti
získají základní faktografické údaje týkající se vzniku, vývoje a institucionální struktury Evropské unie. Studenti
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popíší a vysvětlí činnost orgánů Evropské unie v rámci jednotlivých společných, sdílených a koordinovaných
politik. Studenti porozumí souvislostem mezi aktivitami Evropské unie a děním v rámci jednotlivých členských
států. Studenti se orientují ve vývoji evropského integračního procesu. Předpoklady: Nejsou stanoveny specifické
předpoklady

Vylučující předměty: KAP/EU

KAP/UPZ Úvod do praktické žurnalistiky 5 kr. Zk
Nevyplněno 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu Problémy praktické žurnalistiky je seznámit studenty s podobou současného mediálního trhu
a přiblížit zákonitosti jeho fungování. Nedílnou součástí kurzu je také praktické seznámení s prací v redakcích
a s používanou technikou včetně základních novinářských tvůrčích stylů. Probrány budou také otázky právní a
etické, které jsou spojeny s žurnalistikou.
Způsobilosti: Absolvováním kurzu student prokáže své schopnosti zorientovat se v aktuálních tématech žurnalis-
tiky a médií celkově. Student se naučí aplikovat teoretické poznatky z oblasti studia médií na praktické problémy
a osvojí si schopnost orientace v mediálním prostředí. Student si také osvojí schopnost práce s různými typy
textů publikovaných v médiích. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/UROZ Úvod do rozvojových studií 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozvojová studia představují od přelomu 50. a 60. let dynamicky se rozvíjející obor, který v sobě zahr-
nuje poznatky jak ze sociálně-vědních, tak ekonomických oborů. Cílem kurzu je proto představit rozvojovou
problematiku na pozadí jednotlivých teoretických konceptů, které ovlivňovaly rozvojová studia od jejich vzniku
až do současnosti. Jednotlivé teoretické koncepty budou sledovány na pozadí tzv. rozvojových dekád, které se
vyznačovaly vždy odlišným přístupem k rozvojové problematice. V rámci jednotlivých dekád budou vždy před-
staveny stěžejní přístupy uplatňující se vůči rozvojovému světu. Jednotlivé teorie budou vztaženy na konkrétní
příklady rozvojových aktivit stěžejních mezinárodních aktérů na poli rozvoje, k nimž můžeme zařadit Organizaci
spojených
národů, Mezinárodní měnový fond, Světovou banku, Spojené státy americké o Organizaci pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen vymezit místo rozvojových studií
jako jednoho z podoborů politické vědy a nastínit a vysvětlit úzké propojení oboru s další sociálně- vědními obory
(sociologie, antropologie). Bude znát nejdůležitější aktéry v rozvojové problematice, základní terminologii oboru
a bude schopen číst a analyzovat odborné texty věnované rozvojové problematice. Student bude schopen popsat
a nastínit základní charakteristiky nejdůležitějších teoretických přístupů (teorie modernizace, teorie závislosti)v
rámci oboru a bude schopen jejich závěry aplikovat na praktické příklady rozvojové pomoci. Student bude
schopen rozlišit několik dosavadních etap přístupu k rozvoji jak v teorii, tak v praxi, a bude schopen jednotlivé
etapy popsat, analyzovat a definovat jejich konečné praktické následky (úspěchy či neúspěchy). Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/RS1

KAP/URS Úvod do ruských studií 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s hlavními tématy, která charakterizují studium postsovět-
ského prostoru, jako je například jeho identifikace a to jak z vnitřního, tak z vnějšího pohledu, dále pak zařazení
této identifikace do akademického diskursu a do akademického uspořádání. Kurz seznamuje i s autostereotypy
a heterostereotypy spjatými s východní Evropou a Ruskem a seznamuje studenty s vývojem ruské identity a
interpretací mezinárodní politiky. Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen uvést do sou-
vislostí zásadní historické události, které vedly k formování dichotomie ”západ-východ”. Absolvent kurzu se bude
orientovat v problematice ruských studií v širším slova smyslu. Díky získaným znalostem student porovná vývoj
v jednotlivých zemích k českému modelu státnosti. Student se bude schopen sledovat formování vývoj ruské
identity od nejstarších počátků ruské státnosti až do současnosti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/UVES

KAP/USZP Zahraniční politika USA 6 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem americké zahraniční politiky od vzniku USA do současnosti.
Studenti budou seznámeni s klíčovými okamžiky formujícími zahraničně-politické cíle USA (Monroeova doktrína,
západní hemisférismus, izolacionismus po 1. světové válce, bipolární konfrontace se SSSR, období po konci
studené války, neoizolacionismus a neokonzervatismus). Studentům budou představeny nejdůležitější myšlenkové
proudy formující americkou zahraniční politiku. Způsobilosti: Student dokáže po absolvování kurzu vymezit
zásadní okamžiky formující americkou zahraniční politiku a ovlivňující vývoj země. Orientuje se v historii státu a
dokáže analyzovat témata, která jsou historií silně ovlivněna. Student dokáže shrnout vývoj amerického postoje
k Evropě. Student se orientuje v základní domácí i cizojazyčné literatuře věnující se tématu a je schopen diskuze
na toto téma. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/USA

KAP/VBMS Velká Británie a mezinárodní systém 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s rolí Velké Británie v mezinárodním systému, přičemž hlavní důraz bude
kladen na proměnu mocenského postavení Spojeného království od Slavné revoluce po současnost. Po absolvo-
vání kurzu by měli být posluchači schopni kriticky zhodnotit roli Británie jako bývalého světového hegemona a
srovnat pozitivní a negativní dopady britské imperiální politiky. Přednášky budou rozebírat klíčové postavení
Velké Británie jako vojenského a námořního aktéra v Evropě, resp. ve světě a příčiny jejího politického, hos-
podářského a finančního vzestupu (a posléze pádu). Vedle toho nebude opomenuta britská koloniální politika
v mimoevropských teritoriích a dopad na domorodou populaci. Způsobilosti: Student dokáže po absolvování
kurzu vymezit zásadní okamžiky formující britskou zahraniční politiku a ovlivňující vývoj země. Orientuje se v
historii státu a dokáže analyzovat témata, která jsou historií silně ovlivněna. Student se dokáže zorientovat v
základní domácí i cizojazyčné literatuře věnující se tématu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/VB

KAP/VOLB Volby a volební systémy 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu Volby a volební systémy je přiblížit studentům fenomén voleb a objasnit fungování jednotli-
vých volebních systémů. V průběhu kurzu bude mít student možnost nahlédnout do problematiky organizace
a průběhu voleb, volebního marketingu, volebního chování, volební účasti či volební geografie. Podstatnou část
kurzu tvoří teorie volebních systémů, typologie volebních systémů, analýza jednotlivých komponentů volebního
systému (volební obvody, matematické metody apod.) a v neposlední řadě volební inženýrství spolu politickými
konsekvencemi volebních systémů. Student bude mít také možnost seznámit se s volebními systémy vybraných
zemí. Na semináři si studenti vyzkouší praktickou aplikaci teoretických poznatků. Způsobilosti: Absolvent
kurzu bude schopen rozlišit mezi většinovým, poměrným a smíšeným volebním systémem a bude schopen jejich
praktické aplikace na vybrané příklady. Student bude chápat limity jednotlivých volebních systémů, bude schopen
jejich praktické fungování zasadit do politické reality konkrétní země. Student také bude schopen interpretovat
základní kategorie vztahující se k volebním systémům a bude schopen tyto termíny vysvětlit.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/VOL1 , KAP/VOL2

KAP/VP Veřejné politiky 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou tvorby a implementace veřejných politik (policy) jako
nedílné součásti politiky ve smyslu politického procesu spočívajícího v tvorbě rozhodování rozličných aktérů
(například politiků, občanů, úředníků apod.). V rámci kurzu budou charakterizovány různé formy veřejných
politik (například sociální, vzdělávací, zdravotnické, rodinné, imigrační atd.). Kromě charakterizace veřejných
politik jako takových se posluchači seznámí s jejich konkrétními projevy a samotnými procesy jejich tvorby a
implementace. Na seminářích se studenti věnují analýzám a komparacím konkrétních veřejných politik. Způso-
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bilosti: Absolventi kurzu se orientují ve typech veřejných politik, rozumějí procesu jejich tvorby. Studenti chápou
roli různých aktérů podílejících se na vzniku veřejných politik a mají znalosti konkrétních příkladů vyjednávání
a implementace veřejných politik z českého i zahraničního prostředí. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAP/VPE Veřejné politiky Evropské unie 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s fungováním Evropské unie coby svébytného politického systému se
specifickými strukturálními a operačními charakteristikami. V rámci kurzu bude fenomén Evropské unie nejprve
konceptuálně zasazen do politické teorie, zejm. teorie politického systému, teorií veřejně-politického cyklu a
konceptu evropeizace. Následně budou představeni významní aktéři tvorby evropských veřejných politik (národní
politické instituce, politické stany na národní i evropské úrovni, zájmové skupiny apod.) a představeny jednotlivé
fáze tvorby veřejných politik v Evropské unii. V rámci kurzu je dále diskutována řada dílčích témat souvisejících
s tvorbou veřejných politik v Evropské unii, např. otázka demokratického deficitu Evropské unie či rozdíly
v evropeizace v různých národních kontextech. Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní faktografické
údaje týkající se vzniku, vývoje a institucionální struktury Evropské unie. Studenti popíší a vysvětlí činnost
orgánů Evropské unie v rámci jednotlivých společných, sdílených a koordinovaných politik. Studenti porozumí
souvislostem mezi aktivitami Evropské unie a děním v rámci jednotlivých členských států. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/ISEU , KAP/PREU

KAP/VPSD Vývoj a proměny státu 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Předmět je zaměřen na studium historických státních
forem v perspektivě politické vědy. Přednášky zahrnou antické modely státnosti - rozličné formy řeckých měst-
ských států, římskou republiku a následně římské císařství - středověké univerzalistické koncepty teokratického
charakteru, středomořské městské republiky, formování absolutistických monarchií západní a střední Evropy a
jejich postupnou proměnu v konstituční monarchie, resp. revoluční proměnu v republiky. Samostatným tématem
bude zrod a vývoj amerického prezidencialismu jako specifické formy vlády a možnosti a limity jeho přenosu.
Kurz obsáhne také etablování totalitních systémů v meziválečném období, resp. v období po druhé světové válce
a analýzu jejich základních charakteristik. Pozornost bude věnována také vývoji sociálního státu v západní Ev-
ropě. V poslední části kurzu pak bude představena diskuse o hlavních odlišnostech mezi skupinami soudobých
států, resp. diskuse o hlavních determinantách soudobé státnosti. Velký důraz je kladen na samostatnou práci
studenta zaměřenou na analýzu fungování vybraného typu státu.
Způsobilosti: Student je schopen samostatné vysoce specializované odborné práce - je schopen provést heuristic-
kou analýzu problému, stanovit hypotézy či výzkumné otázky a vypracovat samostatnou studii, která obstojí v
recenzním řízení a může být publikována v odborném tisku. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/VRD Vybrané regiony 5 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tento kurz je určen studentům doktorského studia. Student se seznamuje s vývojem ve vybraném světo-
vém regionu. Studenti volí mezi Severní Amerikou, západní či východní Evropou, Afrikou nebo postsovětským
prostorem. Zvolený region ovlivňuje osobu vyučujícího i konkrétní obsah kurzu. Způsobilosti: Po absolvování
kurzu je student schopen zasazovat události v analyzovaném regionu do širších souvislostí, identifikuje trendy
specifické pro danou oblast, orientuje se v historicko-politickém vývoji oblasti. Student je schopen psát odborné
texty a analýzy týkající se zvoleného regionu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/VRPS Vývoj ruské politiky a společnosti 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je studenta seznámit s formováním státnosti a identity od dob Kyjevské Rusi až po pád dy-
nastie Romanovců v roce 1917. Kurz studenta seznámí a vysvětlí mu nejdůležitější momenty státotvorných snah
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v ruské historii, zdroje a původ důležitých ruských národních mýtů. Pozornost bude věnována podobě různých
ruských říší, vnitřní evoluci jejich politických systémů a hodnotám na jejichž základě fungovaly a znakům, které
přetrvaly jejich konkrétní existenci a ovlivnily další vývoj na sledovaném území. Největší pozornost bude věno-
vána fungování ruského carismu a příčinám jeho úspěchu i konečného rozpadu. Způsobilosti: Po absolvování
kurzu bude student schopen pochopit základní faktory, které dlouhodobě ovlivňovaly formování ruské národní
identity a povahu ruské společnosti v průběhu celé ruské historie až do pádu dynastie Romanovců v roce 1917.
Bude schopen identifikovat nejstěžejnější okamžiky v ruských dějinách a vysvětlit jejich dopad na postupné for-
mování ruské společnosti a národní identity. Po absolvování kurzu bude student schopen popsat původ a zdroje
ruských mýtů a tradic a bude schopen analyzovat jejich vliv v ruské politice a společnosti během dlouhé historie.
Student bude zároveň schopen identifikovat a časově vymezit různá období dlouhé historie ruské politiky a spo-
lečnosti a vzájemně je rozlišit dle mnoha různých faktorů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/VRPS1 , KAP/VRPS2

KAP/VSP Volební studia 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s volebními studii coby jedním z klíčových podoborů politické vědy. V
první části kurzu budou studentům představena klíčová témata řešená v rámci volebních studií - od kritérií de-
mokratičnosti volebních procesů, přes analýzy a interpretace volebního chování či volební účasti až po možnosti
konfigurace volebních systémů. Druhá část kurzu je zaměřena na oblast volebních kampaní. Po představení feno-
ménu volebních kampaní v historické perspektivě je pozornost věnována rozboru přístupů a strategií užívaných
ve volebních kampaních. Na téma volebních kampaní logicky navazuje poslední část kurzu, v jejímž rámci jsou
nastíněny základní metody a schémata užívaná v rámci volebního marketingu. V rámci seminářů si studenti
osvojí praktické dovednosti v oblasti navrhování a realizace různých forem volebních kampaní. Způsobilosti:
Absolvent kurzu bude schopen rozlišit mezi většinovým, poměrným a smíšeným volebním systémem a bude scho-
pen jejich praktické aplikace na vybrané příklady. Student bude chápat limity jednotlivých volebních systémů,
bude schopen jejich praktické fungování zasadit do politické reality konkrétní země. Student také bude scho-
pen interpretovat základní kategorie vztahující se k volebním systémům a bude schopen tyto termíny vysvětlit.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/MED , KAP/VAN

KAP/VS1D Vedení seminářů 1 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Studenti pod vedením garanta předmětu a školitele
vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické činnosti katedry. Způsobilosti: Po
absolvování kurzu bude student schopen vést semináře v rámci jednotlivých předmětů. Student bude aplikovat
obecné zásady vedení seminářů na konkrétní předměty. Student rozliší mezi různými metodami, které lze v
rámci vedení seminářů uplatnit a upraví kurz tak, aby odpovídal potřebám studentům a současně byl v souladu
s požadavky vedoucího kurzu. Kurz upevňuje schopnosti studentů pracovat s menšími a středně velkými kolektivy
a veřejně prezentovat obecnější i konkrétní témata oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/VS2D Vedení seminářů 2 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Studenti pod vedením garanta předmětu a školitele
vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické činnosti katedry. Způsobilosti: Po
absolvování kurzu bude student schopen vést semináře v rámci jednotlivých předmětů. Student bude aplikovat
obecné zásady vedení seminářů na konkrétní předměty. Student rozliší mezi různými metodami, které lze v
rámci vedení seminářů uplatnit a upraví kurz tak, aby odpovídal potřebám studentům a současně byl v souladu
s požadavky vedoucího kurzu. Kurz upevňuje schopnosti studentů pracovat s menšími a středně velkými kolektivy
a veřejně prezentovat obecnější i konkrétní témata oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/VS3D Vedení seminářů 3 5 kr. Zp
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Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia. Studenti pod vedením garanta předmětu a školitele
vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické činnosti katedry. Způsobilosti: Po
absolvování kurzu bude student schopen vést semináře v rámci jednotlivých předmětů. Student bude aplikovat
obecné zásady vedení seminářů na konkrétní předměty. Student rozliší mezi různými metodami, které lze v
rámci vedení seminářů uplatnit a upraví kurz tak, aby odpovídal potřebám studentům a současně byl v souladu
s požadavky vedoucího kurzu. Kurz upevňuje schopnosti studentů pracovat s menšími a středně velkými kolektivy
a veřejně prezentovat obecnější i konkrétní témata oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAP/VZSD Vznik a zánik státu 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je určen studentům doktorského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem konceptu suve-
rénního státu a jeho šířením v mezinárodní politice. Pozornost bude věnována i
současnému secesionismu. Způsobilosti: Po absolvování kurzu je student schopen vytvářet teoretické a ana-
lytické rámce a využívat je pro pokročilou analýzu separatistických a secesionistických procesů v současném
systému. Student je schopen psát odborné texty v oblasti analýzy státnosti, suverenity. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAP/ZAP Zahraniční politika 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět představuje obor analýza zahraniční politiky, výzkum zahraniční politiky a klíčová témata a
koncepty výzkumu zahraniční politiky. Kurz se věnuje základním teoretickým pohledům na zahraniční politiku
státu, které jsou demonstrovány na řadě současných případových studií. Struktura kurzu je dána rozčleněním
čtyř hladin analýzy (levels of analysis), kterými jsou: mezinárodní systém, stát, administrativní aparát státu +
zájmové skupiny a jednotlivec. Optikou těchto čtyř hladin mohou být zahraničně politické kroky státu důkladně
analyzovány, jejich prostřednictvím lze získat téměř komplexní obraz o rozhodování státu. Probráni jsou nejen
aktéři zahraniční politiky, ale pozornost je věnována též institucím tvořícím zahraniční politiky a zahraničně-
politické procesy. Konkrétní témata jsou demonstrována na případech vybraných států. V seminářích se studenti
věnují aktuálním otázkám mezinárodní politiky a připravují vlastní analýzy zahraničních politik a vybraných
zahraničně-politických témat konkrétních států. Způsobilosti: Po absolvování předmětu se bude student ori-
entovat v problematice mezinárodních vztahů a bude tedy schopen rozlišit a popsat aktéry MV, stejně tak jako
popsat povahu mezinárodního prostředí. Studenti budou schopni vymezit, co je mezinárodní politika a klasi-
fikovat prostředky a typologie zahraniční politiky. Rovněž budou schopni aplikovat tyto znalosti při samotné
analýze zahraniční politiky a využít své poznatky při tvorbě vlastních analýz zahraničních politiky jednotlivých
států. Studenti si tak budou schopni ověřit a také aplikovat znalosti v praxi. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAP/ZBE Zahraniční politiky států EU 8 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se zahraniční a bezpečnostní politikou EU a uvést tuto politiku do
souvislosti se zahraničními a bezpečnostními politikami členských států Evropské unie. Schéma kurzu je založeno
na konceptu evropeizace veřejných politik - tento koncept a možnosti jeho uplatnění v oblasti zahraničních a
bezpečnostních politik jsou nastíněny v úvodu kurzu. Následně je pozornost věnována vývoji společné zahraniční
a bezpečnostní politiky a obranné politiky, jejich nástrojům a fungování. Ve druhé části kurzu jsou pak nastíněny
zahraniční a
bezpečnostní politiky států Evropské unie se zaměřením na roli evropské integrace v jejich rámci. V závěru
kurzu jsou pak zahraniční a bezpečnostní politiky států Evropské unie utříděny s ohledem na roli evropské inte-
grace v jejich rámci. Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen klasifikovat vývoj konceptu
bezpečnosti a rovněž identifikovat a používat terminologii související s předmětem energetické a ekonomické
bezpečnosti a zahraniční politiky. Zároveň budou studenti schopni analyzovat faktory ovlivňující spotřebu ener-
getických surovin a také posoudit vliv politických faktorů na cenu a dostupnost energetických surovin. Rovněž
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budou studenti moci rozlišit mezi geopolitikou a geostrategií strategických přepravních tras a také vyjmenovat
alternativní zdroje energie. Své znalosti budou následně aplikovat na energetickou politiku EU a ČR. Předpo-
klady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/EB

KAP/ZP Základy politologie 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s etablováním a základními směry výzkumu politiky a sociálně-vědního
oboru politologie. V první části bude představena politologie, její předmět a zasazení do systému sociálních
věd. Pozornost bude věnována zejména historickým kořenům oboru a hlavním termínům spojeným s předmě-
tem zájmu oboru. Následně budou prezentovány hlavní podobory (politické myšlení, komparativní politologie,
výzkum institucí, politická geografie). Na základě systémové analýzy pak budou představeny dominantní směry
studia politologie - z normativních politická filozofie, teorie demokracie a výzkum nedemokratických politických
systémů; z empiricko-analytického směru pak formy vlády, reprezentace zájmů a političtí aktéři, politické strany
a stranické systémy a volební systémy. Způsobilosti: Studenti se obeznámí se základními koncepty a termíny po-
užívanými v politologii, vytvoří si jasnou představu o politologii jako vědě a jejím úkolu. Studenti budou schopni
popsat vývoj a etablování politologie, definovat hlavní objekty jejího zájmu, jmenovat hlavní příbuzné obory a
klasifikovat subdisciplíny politologie. Studenti budou schopni popsat stěžejní politologické koncepty i politické
ideologie a uvést je do souvislosti s politickými a historickými událostmi. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PP1 , KAP/PP2
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3 KAR-Katedra archeologie

KAR/AAS Archeologie antického středomoří 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty se strukturou movitých a nemovitých artefaktů v západní Středomoří od
nejstarších dokladů po počátky římské republiky a východní Středomoří od geometrického období po klasické.
Způsobilosti: Studenti:
identifikují artefakty středomořské oblasti, uvedou do souvislostí importy, srovnají artefakty východní a západní
oblasti, shrnou předhistorický a historický vývoj oblasti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/ADV Archeologie digitálního věku 5 kr. Zk
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je prohloubit znalosti studentů v oblasti archeologického výzkumu zvyklostí lidských spo-
lečností souvisejících s pohřbíváním. Dalším cílem kurzu je zdokonalit prezentační a argumentační dovednosti
studentů. Způsobilosti: Studenti - rozpoznají historický význam digitálních technologií ve vývoji lidské spo-
lečnosti - vyjmenují důležité technické prostředky současnosti pro studium a výzkum v humanitních oborech -
jsou schopni vybrat a použít vhodné elektronické nástroje pro vlastní vzdělávání a projekty. Předpoklady:
Nepředpokládá se žádná důvěrná znalost technologií ani matematiky.

KAR/AMPO Archeologie modernity v Polsku 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Olgierd awrynowicz, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je zaměřen na archeologii a artefaktuální složku kultury doby od konce 18. do konce 20. století z
pohledu vybraných archeologických lokalit v Polsku. Samostatná pozornost je pak věnována teorii a metodologii
této nové disciplíny. Přednášky a semináře umožňují studentům získání nových znalostí z oblasti městské i ven-
kovské transformace v éře průmyslové revoluce, sekularizace církevních staveb a v neposlední řadě také z oblasti
soudobých ozbrojených konfliktů. Zvláštní důraz je v rámci předmětu kladen na široké spektrum objektů z dob
I. a II. světové války a dalších stop zločinů z válečných období i z éry komunizmu. Kromě komparace výpo-
vědí soudobých písemných pramenů s archeologickou evidencí, je v rámci přednášené problematiky akcentována
ojedinělá možnost využití vzpomínek žijících pamětníků. Způsobilosti: Absolvováním kurzu si studenti osvojí
problematiku archeologie novověku, moderní doby a současnosti v evropském kontextu. Dobře se zorientují v
základních cílech a přístupech této archeologické specializace a jejího významu pro poznání moderní evropské
společnosti. Zároveň porozumí významu archeologie ve spolupráci s kontaktními disciplínami, zejm. s historií,
etnologií a sociální a kulturní antropologií. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/AOAR Angličtina pro archeology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Alok Kumar, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Tento předmět je určen studentům studijního oboru Archeologie. Předpo-
kládá středně pokročilé znalosti jazyka, především dále rozvíjí schopnost porozumět širokému spektru původních
anglo-amerických odborných textů z oblasti archeologie. Kurz bude zaměřen na práci s odborným textem a vede
studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu praktickému využití při odborné prezentaci a vytváření vlast-
ních odborných textů. Způsobilosti: Studenti se naučí nové termíny, syntax a styl typický pro archeologické
texty. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/AH6 , KAJ/AOAR

KAR/AOBSZ Archeologie pohřbívání 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Archeologie.
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Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.nn Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/AOMA Aktuální otázky moravské archeologie 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Přednáška seznamuje s aktuálním stavem výzkumu moravského pravěku a středověku, upozorňuje zejména
na otázky, které jsou předmětem odborné diskuse. Přednáška je realizována ve spolupráci s přednášejícími z
Masarykovy univerzity v Brně a dalšími specialisty. Způsobilosti: Absolvent dokáže specifikovat pravěkou a
středověkou archeologii na Moravě a rozumí základním pojmům, které jsou s moravskou archeologií spojené.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/APAP1 Aktuální problémy archeologie pravěku 1 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámení studentů s aktuálními výsledky a řešenými problémy, které se dotýkají archeologie pravěku.
Způsobilosti: Orientace v aktuálních problémových okruzích, kterými se současná pravěká archeologie zabývá.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/APP1

KAR/APAP2 Aktuální problémy archeologie pravěku 2 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámení studentů s aktuálními výsledky a řešenými problémy, které se dotýkají archeologie pravěku.
Způsobilosti: Orientace v aktuálních problémových okruzích, kterými se současná pravěká archeologie zabývá.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/APP2

KAR/APAR Angličtina pro archeology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Alok Kumar, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Předmět je koncipován jako úvod do studia odborného jazyka a práce s
originálními autentickými odbornými texty z oblasti archeologie v angličtině. Výuka předpokládá pokročilou zna-
lost jazyka a je vedena v anglickém jazyce. Tento předmět je přípravou pro absolvování předmětu KAJ/AOAR.
Způsobilosti: Studenti se naučí nové termíny, pochopí syntax a styl anglického jazyka v psané formě týkající se
jejich profese. Tento kurz je zaměřen na přípravu a zvládnutí náročnějšího kurzu AOAR. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/APAR

KAR/APAS1 Aktuální problémy arch. středověku 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Nevyplněno 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student bude seznámen s aktuálními tématy archeologie středověku v širším evropském kontxtu, důraz
bude kladen na movité i nemovité artefakty. Způsobilosti: Student se seznámí s aktuálními tématy archeologie
středověku v širším evropském kontxtu, student se dále seznámí s aktuálními výsledky a řešenými problémy,
které se dotýkají archeologie středověku. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/APAS2 Aktuální problémy arch. středověku 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Nevyplněno 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Student bude seznámen s aktuálními tématy archeologie středověku v širším evropském kontxtu, důraz
bude kladen na movité i nemovité artefakty. Způsobilosti: Student se seznámí s aktuálními tématy archeologie
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středověku v širším evropském kontxtu, student se dále seznámí s aktuálními výsledky a řešenými problémy,
které se dotýkají archeologie středověku. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/APBSZ Archeologie pravěku až novověku 0 kr. Szv

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Archeologie. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/APKD Archeologie pravěkých komunit 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Jde o kurs doporučený pro doktorské studium archeologie. Přednáška se zaměří na význam artefaktů
pro vznik a kontinuaci lidské společnosti a jejích konkrétních forem a to především na komunitní úrovni. Na
základě teorie sídelních areálů budou diskutovány archeologické prameny pro uchopení základních vztahů v
pravěkých komunitách a mezi komunitami (specializace, asistence vs. směna, rituální válečnictví). Protiklad
komunitní a nadkomunitní úrovně. Způsobilosti: Studenti poznají význam artefaktů pro vznik a kontinuaci
lidské společnosti. Budou se orientovat v teorii sídelních areálů a postihnou vztah mezi komunitou a nadkomunitní
úrovní.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/APP1 Aktuální problémy archeologie pravěku 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámení studentů s aktuálními výsledky a řešenými problémy, které se dotýkají archeologie pravěku.
Způsobilosti: Orientace v aktuálních problémových okruzích, kterými se současná pravěká archeologie zabývá.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/APAP1

KAR/APP2 Aktuální problémy archeologie pravěku 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámení studentů s aktuálními výsledky a řešenými problémy, které se dotýkají archeologie pravěku.
Způsobilosti: Orientace v aktuálních problémových okruzích, kterými se současná pravěká archeologie zabývá.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/APAP2

KAR/APR1 Archeologie pravěku 1 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s artefaktovou náplní paleolitu a mezolitu a s návaznými teoriemi vy-
cházejícími ze systematiky archeologických pramenů. Přednášky jsou založeny na archeologii České republiky
s rozsáhlými exkurzy do širšího okolí. Část kurzu může proběhnout formou řízené samostatné práce studentů,
která bude zaměřená na studium literatury a vyhotovení
písemné práce.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Studenti identifikují artefaktovou náplň paleolitu a mezolitu a
klasifikují ji. Studované období vymezí chronologicky. Jsou schopni popsat způsob sídlení, získávání obživy, ritu-
ální projevy včetně pohřbívání a úroveň technologických znalostí. Zároveň jsou schopni tyto teoretické poznatky
kriticky zhodnotit. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/CPR1 , KAR/PRA1

KAR/APR2 Archeologie pravěku 2 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
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PhDr. Petr Menšík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs je zaměřen na podrobné objasnění chronologických systémů, systematiky archeologických pramenů a
návazných teorií pro období neolitu.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Studenti identifikují artefaktovou náplň neolitu a klasifikují ji.
Studované období vymezí chronologicky. Jsou schopni popsat způsob sídlení, získávání obživy, rituální projevy
včetně pohřbívání a úroveň technologických znalostí. Zároveň jsou schopni tyto teoretické poznatky kriticky
zhodnotit. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/CPR1 , KAR/PRA1

KAR/APR3 Archeologie pravěku 3 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs je zaměřen na podrobné objasnění chronologických systémů, systematiky archeologických pramenů a
návazných teorií pro období eneolitu.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů.
Způsobilosti: Studenti identifikují artefaktovou náplň eneolitu a klasifikují ji. Studované období vymezí chro-
nologicky. Jsou schopni popsat způsob sídlení, získávání obživy, rituální projevy včetně pohřbívání a úroveň
technologických znalostí. Zároveň jsou schopni tyto teoretické poznatky kriticky zhodnotit. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/CPR2 , KAR/PRA2

KAR/APR4 Archeologie pravěku 4 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Smyslem kurzu je uvést studenty do problematiky studia doby bronzové. Těžiště výkladu spočívá v nálezech
z České republiky, zasazených do širšího evropského kontextu. Je podán výklad periodizace a chronologických
systémů, stejně jako přehledy tematických okruhů, které je možno sledovat prostřednictvím archeologických
pramenů. Přednášku doprovází cvičení, zaměřené na podrobné představení artefaktů doby bronzové. Samostatné
studium je pak vyhrazeno pro přípravu seminární práce, ve které mají studenti prokázat dobrou obeznámenost
s vybraným problémem z probírané tematiky.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Studenti
- zvládnou rozlišit a charakterizovat jednotlivé archeologické kultury doby bronzové
- zapamatují si základní periodizační schémata daného období a dokáží je propojit s časovou osou
- rozpoznají památky doby bronzové a zvládnou jejich klasifikaci
- uvedou do souvislostí nejdůležitější fenomény lidské kultury daného období
- budou schopni aplikovat získané poznatky pro formulaci vlastního pohledu na dílčí problém doby bronzové
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/CPR2 , KAR/PRA2

KAR/APR5 Archeologie pravěku 5 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs má seznámit studenty s výpovědí archeologických pramenů starší a mladší doby železné (halštatské,
resp.laténské a doby římské a jejich využitím pro poznání života tehdejší společnosti a jeho rozmanitých aspektů
(sídlení, pohřbívání, ekonomika, rituál/náboženství) tak, jak se projevují prostřednictvím archeologických pra-
menů (artefaktů a ekofaktů).
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se
v problematice archeologických (částečně i jiných) pramenů a jejich významu pro poznání a rekonstrukci života
společnosti v době železné a době římské v Čechách a přilehlých oblastech. Předpoklady: Nejsou předepsány
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žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty: KAR/CPR3 , KAR/PRA3

KAR/ARSE1 Archeologie raně středověké Evropy 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je seznámit studenty s přínosem archeologie pro syntézu raně středověké minulosti Evropy.
Její význam dokládá na příkladech studia některých zásadně důležitých fenomenů tohoto období - v miulosti
hlavě procesu etogeneze a expanze, v současnosti zejména na příkladě výzkumu rodícího se státu, jehož idea se
zrodila a prakticky uskutečila v postklasické Evropě v kontextu centralizace moci, urbanizace, rozvoje řemesel a
obchodu (jevy dokládané především prostřednictvím archeologie) právě v tomto období. Teritoriálně kurs sleduje
východní a střední část Evropy osídlenou slovanským etnikem.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu jsou studenti schopni kriticky hodnotit význam archeologických památek v
kontextu ostatních pramenů historického poznání, pochopí rozsah témat, do nichž při výzkumu raného středověku
zásadním způsobem přispívají archeologické prameny. Budou schopni formulovat názory na potenciál, resp. meze
památek hmotné kultury řešit jejich prostřednictvím problémy etnického (kmenového) původu svých nositelů.
Studenti se dokáží orietovat v současném stavu archeologického výzkumu raně středověké Evropy a srovnat jej
se situací v předchozím pravěku a následném vrcholném středověku a novověku a získají i základní iformace o
vývoji předrománského a románského umění, zejména uměleckého řemesla (artefakty) a architektury.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ARSE2 Archeologie raně středověké Evropy 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu, který tématicky navazuje na kurs ARSE 1, je seznámit studenty s přínosem archeologie pro
syntézu raně středověké minulosti Evropy v dalších částech evropského prostoru (Skandinávie, Britské ostrovy,
Středomoří, Německo). Význam archeologie dokládá na příkladech studia některých zásadně důležitých fenomenů
tohoto období - v miulosti hlavě procesu etogeneze a expanze, v současnosti zejména na příkladě výzkumu
rodícího se státu, jehož idea se zrodila a prakticky uskutečila v postklasické Evropě v kontextu centralizace moci,
urbanizace, rozvoje řemesel a obchodu (jevy dokládané především prostřednictvím archeologie) právě v tomto
období. Způsobilosti: Po absolvování kurzu jsou studenti schopni kriticky hodnotit význam archeologických
památek v kontextu ostatních pramenů historického poznání, pochopí rozsah témat, do nichž při výzkumu raného
středověku zásadním způsobem přispívají archeologické prameny. Budou schopni formulovat názory na potenciál,
resp. meze památek hmotné kultury řešit jejich prostřednictvím problémy etnického (kmenového) původu svých
nositelů. Studenti se dokáží orietovat v současném stavu archeologického výzkumu raně středověké Evropy a
srovnat jej se situací v předchozím pravěku a následném vrcholném středověku a novověku a získají i základní
iformace o vývoji předrománského a románského umění, zejména uměleckého řemesla (artefakty) a architektury.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ASD1 Archeologický seminář 1 7 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář podporuje samostatnou práci doktorandů uvě-
doměním jejich teoretických postojů, analýzou jejich vlastní práce, používaných pojmů apod. To se realizuje
pravidelným referováním doktorandů o postupu jejich práce na disertaci (s vyzvednutím teoretických aspektů) a
následnou diskusí. Doktorandi zejména rozebírají specifický charakter artefaktů a ekofaktů, které studují, jejich
roli v adaptaci lidského světa, ve specializaci komunit i jednotlivců a v komunikaci s reálným i nadpřirozeným
okolím. Studenti jsou vedeni k rutinnímu použití formalizovaných metod i k zájmu o teorii vědy. Cílem je hluboké
uvědomění cest, kterými archeologie získává poznání minulosti. Způsobilosti: Studenti analyzují metodologické
problémy aktuální archeologické literatury, porozumí vztahu teoretického a empirického aspektu, jsou schopni
aplikovat archeologickou metodu. Studenti se orientují v teorii vědy a paradigmatech. Jsou schopni prezentovat
metodologické problémy své disertační práce i kriticky hodnotit přístupy svých kolegů v semináři. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ASD2 Archeologický seminář 2 7 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář podporuje samostatnou práci doktorandů uvě-
doměním jejich teoretických postojů, analýzou jejich vlastní práce, používaných pojmů apod. To se realizuje
pravidelným referováním doktorandů o postupu jejich práce na disertaci (s vyzvednutím teoretických aspektů) a
následnou diskusí. Doktorandi zejména rozebírají specifický charakter artefaktů a ekofaktů, které studují, jejich
roli v adaptaci lidského světa, ve specializaci komunit i jednotlivců a v komunikaci s reálným i nadpřirozeným
okolím. Studenti jsou vedeni k rutinnímu použití formalizovaných metod i k zájmu o teorii vědy. Cílem je hluboké
uvědomění cest, kterými archeologie získává poznání minulosti. Způsobilosti: Studenti analyzují metodologické
problémy aktuální archeologické literatury, porozumí vztahu teoretického a empirického aspektu, jsou schopni
aplikovat archeologickou metodu. Studenti se orientují v teorii vědy a paradigmatech. Jsou schopni prezentovat
metodologické problémy své disertační práce i kriticky hodnotit přístupy svých kolegů v semináři. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ASD3 Archeologický seminář 3 7 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář podporuje samostatnou práci doktorandů uvě-
doměním jejich teoretických postojů, analýzou jejich vlastní práce, používaných pojmů apod. To se realizuje
pravidelným referováním doktorandů o postupu jejich práce na disertaci (s vyzvednutím teoretických aspektů)
a následnou diskusí. Významnými tématy je vytváření artefaktů s jejich formálními i prostorovými vlastnostmi.
Způsobilosti: Studenti analyzují metodologické problémy aktuální archeologické literatury, porozumí vztahu te-
oretického a empirického aspektu, jsou schopni aplikovat archeologickou metodu. Studenti se orientují v teorii
vědy a paradigmatech. Jsou schopni prezentovat metodologické problémy své disertační práce i kriticky hodnotit
přístupy svých kolegů v semináři. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ASD4 Archeologický seminář 4 7 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář podporuje samostatnou práci doktorandů uvě-
doměním jejich teoretických postojů, analýzou jejich vlastní práce, používaných pojmů apod. To se realizuje
pravidelným referováním doktorandů o postupu jejich práce na disertaci (s vyzvednutím teoretických aspektů)
a následnou diskusí. Významnými tématy je vytváření
artefaktů a jejich formální a prostorové vlastnosti. Způsobilosti: Studenti analyzují metodologické problémy
aktuální archeologické literatury, porozumí vztahu teoretického a empirického aspektu, jsou schopni aplikovat
archeologickou metodu. Studenti se orientují v teorii vědy a paradigmatech. Jsou schopni prezentovat metodolo-
gické problémy své disertační práce i kriticky hodnotit přístupy svých kolegů v semináři. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/AST1 Archeologie středověku až novověku 1 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs má seznámit studenty s výpovědí archeologických pramenů počátků raného středověku včetně doby
stěhování národů, a dále tzv. časně slovanského období a starší doby hradištní(5.- 8.století n.l.) a s jejich využitím
pro poznání života raně středověké společnosti a jeho rozmanitých aspektů (sídlení, pohřbívání, ekonomika,
rituál/náboženství) tak, jak se projevují prostřednictvím archeologických pramenů (artefaktů a ekofaktů).
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se
v problematice archeologických (částečně i jiných) pramenů a jejich významu pro poznání a rekonstrukci života
české společnosti v počátcích středověku.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/ASN1 , KAR/CSN1

KAR/AST2 Archeologie středověku až novověku 2 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurs má seznámit studenty s výpovědí archeologických pramenů 9. - 10. století n.l. a s jejich využitím
pro poznání života raně středověké společnosti a jeho rozmanitých aspektů (sídlení, pohřbívání, ekonomika,
rituál/náboženství) tak, jak se projevují prostřednictvím archeologických pramenů (artefaktů a ekofaktů) od
období velkomoravské říše přes dobu vzniku raného státu a jeho rozvoj. Výpověď archeologických památek je
konfrontována s politickými událostmi a společenským vývojem tak, jak jej odrážejí další druhy pramenů (zejm.
písemné). Zvýšená pozornost je věnována výsledkům některých rozsáhlých terénních projektů (např. velkomorav-
ská hradiště, přemyslovská doména a její archeologické projevy), rekonstrukci přírodního prostředí či výsledkům
nedestruktivního průzkumu (letecký průzkum). Část kurzu může proběhnout formou řízené samostatné práce
studentů, kteří zpracují a obhájí seminární práci k vybranému problému doby 9. - 10. století n.l. v celoevropském
(zejména středoevropském) záběru.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice archeologických
(částečně i jiných) pramenů a jejich významu pro poznání a rekonstrukci života české raně středověké společnosti
konce 1. tisíciletí. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/ASN1 , KAR/CSN1

KAR/AST3 Archeologie středověku až novověku 3 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přehled archeologie 11. až 13. století v širším kontextu sociálního, ekonomického a kulturního vývoje doby,
v geografickém rámci Čech, Moravy a Slezska (s exkurzy a příklady z jiných částí Evropy). Výklad se bude
soustřeďovat především na příčiny a projevy vrcholně středověké přeměny společnosti odrážející se ve sféře
artefaktů.
Část kurzu může proběhnout formou řízeného samostudia.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky a
obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Studenti se budou samostatně orientovat v artefaktově zaměřených
dějinách staršího středověku, ovládnou základní pojmosloví a teoretický aparát. Budou schopni rozpoznat arte-
fakty charakteristické pro zkoumané období. Porozumí podstatě současné diskuse o hospodářském a sociálním
modelu přemyslovského státu 11. - 13. století.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/ASN2 , KAR/CSN2

KAR/AST4 Archeologie středověku až novověku 4 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je naučit frekventanty kurzu systematiku archeologických artefaktů sledovaného období. Samostatné
části kurzu zahrnují movité a nemovité artefakty s důrazem na praktickou výuku (rozpoznávání jednotlivých
lokalit a z movitých artefaktů zejména keramiky). Část kurzu může proběhnout formou řízeného samostudia.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky a
obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Studenti se budou samostatně orientovat v artefaktově zaměřených
dějinách mladšího středověku, ovládnou základní pojmosloví a teoretický aparát. Budou schopni rozpoznat ar-
tefakty charakteristické pro zkoumané období. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/ASN3 , KAR/CSN3

KAR/AST5 Archeologie středověku až novověku 5 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je naučit frekventanty kurzu systematiku archeologických artefaktů sledovaného období. Samostatné
části kurzu zahrnují movité a nemovité artefakty s důrazem na praktickou výuku (rozpoznávání jednotlivých
lokalit a z movitých artefaktů zejména keramiky). Část kurzu může proběhnout formou řízeného samostudia.
V rámci cvičení se studenti seznámí s artefaktovou náplní uvedeného období na základě studia srovnávací sbírky
a obrazové databáze artefaktů. Způsobilosti: Studenti se budou samostatně orientovat v artefaktově zaměře-
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ných dějinách novověkého období, ovládnou základní pojmosloví a teoretický aparát. Budou schopni rozpoznat
artefakty charakteristické pro toto období. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ASV1D Archeologie středověkých vesnic 1 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Jde o kurs doporučený pro doktorské studium archeologie. Studium vesnických sídel se řadí k nejvýznamněj-
ším tématům archeologie středověku již od poloviny 20. století. V evropském kontextu se setkáváme se širokým
spektrem přístupů k této problematice, jejichž srovnání nabízí zajímavý metodologický a teoretický exkurs. Ve
volbě otázek i aplikace výzkumných metod se odráží jak vývoj archeologického bádání (a to nejen v arche-
ologii středověku), tak i vliv kontaktních disciplín (zejm. historie, historické geografie, etnografie a některých
přírodovědných oborů). V kuzu získají studenti přehled o výzkumu středověkých vesnických sídel v jednotlivých
evropských zemích, rozboru uplatněných paradigmat, řešených otázek a metod. Významným tématem jsou také
souvislosti studia vesnických sídel a středověkého osídlení. Způsobilosti: Student shrne vývoj názorů na vesnické
osídlení v rámci jednotlivých paradigmat, pochopí úzký vztah vesnických sídel a středověkého osídlení obecně.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ASV2D Archeologie středověkých vesnic 2 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je prezentovat metody srovnávacího studia středověké vesnice v evropském prostředí. Způso-
bilosti: Studenti shrnou výžvoj vesnického osídlení v evropském kontextu, srovnají různé metody jeho zkoumání.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ATBSZ Archeologická teorie a metoda 0 kr. Szv

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Archeologie. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/BIM Biologické metody v archeologii 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro studenty navazujícího studijního programu.
Cílem je umožnit studentům seznámení a porozumění základním metodám, postům a okruhům problémů v
současné molekulární genetice (nástin funkce a struktury DNA a proteinů, paleopatologie na úrovni DNA).
Rovněž je záměrem obeznámit posluchače s významem proteinů v archeologii, a pochopení možností a omezení
imunologie, analýzy izotopů obsažených v archeologických nálezech. Tento přehled doplňují vybrané kapitoly
z daktyloskopie, spektrofotometrie a elektronové mikroskopie zaměřené na archeologické nálezy, které umožní
porozumět a řešit posluchačům mnohé přírodovědné otázky v archeologické praxi. Způsobilosti: Studenti si
osvojí znalosti a termíny z archeogenetiky, metod práce v terénu se vzorky pro analýzy v laboratoři, budou chápat
a rozlišovat metody pomocí kterých se historická DNA a proteiny zpracovávají a získavají z nich informace.
Obeznámí se s výsledky současného výzkumu pomocí DNA v archeozoologii, archeobotanice, pochopí principy
mapování migrací lidských populací v minulosti na základě studia mitochondrální DNA a chromozómu Y. Dále
budou klasifikovat typy izotopých analýz pro potřeby archeologie. Předpoklady: Studenti by měli mít základy
středoškolské biologie a chemie.

KAR/BP Závěrečná bakalářská práce 12 kr. Zp

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
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přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Student osvědčí schopnost výstavby odborného textu a kritické práce s
prameny a literaturou. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/BROS Doba bronzová ve středoevropském konextu 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení studentů s historií výzkumu ve vybraných evropských regionech, aktuálním
stavem poznání jednotlivých etap doby bronzové a nejnovějšími teoretickými
přístupy možnostmi vyhodnocení a interpretace vybraných okruhů archeologických pramenů doby bronzové.
Pozornost bude zaměřena zejména na variabilitu artefaktové náplně doby bronzové, problematiku rezidenčních,
výrobních a pohřebních areálů, otázky odrazu náboženských představ a rituálů v archeologických pramenech
doby bronzové ve středoevropském kontextu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni orientace v době bronzové
v středoevropském regionu a jsou obeznámeni s širšími evropskými souvislostmi doby bronzové. Studenti jsou
schopni dostatečné orientace v oblasti movitých artefaktů doby bronzové. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAR/CEBSZ České a evropské stavby 0 kr. Szv

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Archeologie staveb. Způso-
bilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s pořadavky příslušného studijního programu a studijního
oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/CSSB1 České stavby 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je orientován na historii staveb v ČR. Časové rozmezí vymezuje karolínská renesance a zakončuje
závěr gotiky. Prostorově se předmět zaměřuje na stavby v České republice. Cílem předmětu je seznámení poslu-
chače se stavebním vývojem sídel a stavebních typů. Stavební typy se hodnotí z hlediska stavebních technologií
a dispozičního vývoje. Přednášky se orientují na středověká sídla a jejich vývoj v ČR, na principy středověkého
bydlení, stavby Velké Moravy, karolínské a otonské stavby v Čechách, vývoj vesnického středověkého domu v
ČR, na městské románské domy v Praze, na románské kostely a kláštery v ČR, na románské hrady v ČR, na
gotické městské domy v ČR, na gotické kostely a kláštery v ČR a na gotické hrady v ČR. Způsobilosti: Cílem
přednášek je seznámení posluchače s vývojem středověkých staveb v ČR a současnými otázkami s jejich studiem
souvisejícími. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/CSSB2 České stavby 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/DAT Zpracování archeologických dat 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Zvládnutí dovedností nutných k moderně vedenému výzkumnému projektu v oboru archeologie. Způso-
bilosti: Studenti:
- navrhnou menší výzkumný projekt
- zvolí vhodné metody výzkumu
- shromáždí odborná pozorování v databázi
- zhodnotí kvalitu dat
- aplikují statistické techniky
- interpretují dosažené výsledky
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/DD Disertační práce 50 kr. Zp
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Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Podle konkrétního zadání doktorských prací.
Způsobilosti: Student osvědčí schopnost samostatným způsobem řešit vědecký problém, za použití všech rele-
vantních dat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/DMA Diplomová práce magisterská 18 kr. Zp

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Student osvědčí schopnost výstavby odborného textu a kritické práce s
prameny a literaturou. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/DUM Vesnický dům ve středověké Evropě 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je detailní poznání jedné ze základních složek kulturních systémů spojených se zemědělskými
komunitami středověké Evropy, kterou představuje obydlí. Dům jako jádro a nejpočetnější část zastavěného
prostředí vytvářeného člověkem nabízí obrovský informační potenciál umožňující zkoumání středověké vesnické
společnosti (6. - 15. stol.). Cílem kurzu je podat přehled archeologického, stavebně - historického a etnografického
poznání vesnické architektury sledovaného období v jednotlivých částech Evropy (Skandinávie, Britské ostrovy,
Francie a západní Středomoří, Střední Evropa, Jihovýchodní Evropa, Východní a severovýchodní Evropa) a dále
se zaměřit na rozbor vlastností domů a postižení základních vývojových proměn vesnického obydlí.
Cílem je pojmout dům jako artefakt, což ovšem neznamená, že je považován výlučně za tu složku pramenů o
minulosti, která se velmi nepřesně označuje jako tzv. hmotná kultura a do níž je formálně začleňována převážná
část artefaktuálního dědictví minulosti. Dalším cílem je pochopit vesnický dům, který je stejně tak artefaktem s
hmotnou podstatou, která umožňuje detailně zkoumat např. konstrukční materiál, vypočítat statické parametry
nosných článků nebo pomocí dendrochronologie určit stáří dřevěných prvků, jako odkazuje k tzv. duchovní
kultuře, tedy k nejrůznějším symbolickým systémům, které určovaly formu, prostorovou strukturu nebo výzdobu
obydlí a ritualizovaná pravidla života v něm.
Způsobilosti: Studenti shrnou vývoj vesnického domu ve sledovaném období, charakterizují význam domu jako
hmotného pramenu a jeho duchovní složky.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ESSB1 Stavby evropské kulturní oblasti 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je orientován na stavební vývoj od pravěku do závěru římské antiky s přesahem do mladších
období byzantského a ilámského světa na území evropského kulturního okruhu. Přednášky se věnují základním
otázkám vývoje staveb v uvedeném období na území přední Asie (Turecko, Irák, Arabský poloostrov) severní
Afriky (Egypt) a Evropy. Pravěk a starověké kultury (dělení pravěku a starověku -časoprostorové relace, stavební
činnost v paleolitu a mezolitu, stavební aktivity neolitu a mladších etap pravěku v Evropě, vývoj mladších
etap Mezopotámie a Egypta). Antika (předřecké období: Kykladská kultury, Minojská kultura, Trójský kulturní
okruh, Heladská kultur; řecká antika: stavební materiály a konstrukce, stavební řády, stavební typy, sídla; římská
antika: stavební materiály a konstrukce, stavební řády, stavební typy, sídla). Byzantská a islámská architektura
(byzantská architektura a její rozšíření v Evropě; islámská architektura a její vývoj). Způsobilosti: Cílem
předmětu je seznámit posluchače s celým rozsahem tématu v základních rysech. Důraz je kladen především na
antickou architekturu, která je základem pro pochopení středověkého vývoje staveb v západní a střední Evropě.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ESSB2 Stavby evropské kulturní oblasti 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače s proměnou evropské architektury raného, vrcholného a pozdního
středověku. Student získá přehled o uměleckých tendencích projevujících se v architektuře od raně křesťanského
umění přes karolinskou a otonskou renesanci, přechodný sloh, románskou a gotickou architekturu. Způsobilosti:
Posluchač bude obeznámen s národními a regionálními specifiky architektury a jejich možným vlivem na vývoj
v českém prostředí. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ESSB3 Stavby evropské kulturní oblasti 3 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle:
Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/EV1D Empirický výzkum 1 10 kr. Zp
Cvičení 4 [týd/sem]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF.
Doktorandi provedou pod vedením garantů nedestruktivní i destruktivní terénní výzkum od fáze teoretického
plánování až do fáze nálezové zprávy a předběžné publikace. Důraz bude kladen na samostatnou volbu optimál-
ních metod. Podobně provedou, podle odborné instruktáže, studium některých ekofaktů v laboratoři. Navrhnou
a realizují deskriptivní systém pro určené množství dat.
Způsobilosti: Doktorandi prokáží schopnost řádným způsobem připravit a realizovat archeologický výzkumný
projekt. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/EV2D Empirický výzkum 2 10 kr. Zp
Cvičení 4 [týd/sem]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je zabezpečit empirický výzkum studentů doktorandského studia. Způsobilosti: Student
je schopen realizovat všechny fáze empirického výzkumu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/EXK Exkurze 3 kr. Zp
Exkurze 5 [dnů/sem]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Odborná exkurze je zaměřena na studium archeologických movitých i nemovitých památek v terénu, mu-
zejních sbírkách a depozitářích. Cílem kurzu je zprostředkovat studentům kontakt s konkrétními movitými i
nemovitými artefakty, muzei, skanzeny a experimentálními středisky, který je při běžné výuce značně omezený.
Součástí exkurze mohou být i návštěvy významných archeologických pracovišť a kontakt s jejich vědeckými
pracovníky. Územně není exkurze vymezena. Náplní budou jak vícedenní cesty za zahraničními památkami, tak
i jedno- až dvoudenní exkurze po památkách Čech a Moravy. Výběr lokalit může být každoročně obměňován,
většinou však bude cílen na lokality prezentované v rámci jiných kurzů. Absolvováním kurzu získají studenti
přehled o archeologických památkách a institucích v určitém regionu a rozšíří si znalosti získané v průběhu
dosavadního studia. Exkurze zároveň studentům umožní komparativní pohled na prezentaci archeologie veřej-
nosti v různých částech České Republiky nebo různých evropských zemích. Exkurze jsou realizovány s finanční
spoluúčastí studentů. Účast je podle rozhodnutí děkana povinná. Způsobilosti: Studenti získají znalosti o
praktických způsobech prezentace a ochrany archeologického dědictví, a to jak ve fázi terénního výzkumu, tak
po jeho ukončení. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/FPA1 Archeologická teorie a metoda 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Přednáška pojednává o formálních a prostorových vlastnostech artefaktů a jejich studiu v současné arche-
ologii prostřednictvím tradičních i matematických metod. Způsobilosti: Student:
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orientuje se v základní terminologii archeologické metody, dokáže srozumitelně popsat a aplikovat jednotlivé
kroky při řešení archeologického projektu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/TAM3

KAR/FPA2 Archeologická teorie a metoda 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Přednáška pojednává o formálních a prostorových vlastnostech artefaktů a jejich studiu v současné arche-
ologii prostřednictvím tradičních i matematických metod. Pokračování přednášky TAM3.
Způsobilosti: Student:
orientuje se v základní terminologii archeologické metody, dokáže srozumitelně popsat a aplikovat jednotlivé
kroky při řešení archeologického projektu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/TAM4

KAR/FSSB Funkce historických staveb 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/GEA Geoarcheologie 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je úvod do klasické geoarcheologie zahrnující základy sedimentologie, stratigrafie, pedologie
a charakteristiku jednotlivých typů prostředí. Druhou částí předmětu je úvod do metodiky a třetí část před-
mětu bude věnována netradičním přístupům geoarcheologie a případovým studiím. Studenti budou seznámeni s
geologickou metodikou.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni technicky popsat a identifikovat základní typy sedimentů a půd. Zároveň s
tím budou moci interpretovat typ krajiny, v které sediment či půda vznikly. Studenti rozhodnou, která metoda
je vhodná pro danou situaci a také budou schopni materiál sami ovzorkovat a základním způsobem zpracovat.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/GEOA

KAR/GEOA Geoarcheologie 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je úvod do klasické geoarcheologie zahrnující základy sedimentologie, stratigrafie, pedologie
a charakteristiku jednotlivých typů prostředí. Druhou částí předmětu je úvod do metodiky a třetí část před-
mětu bude věnována netradičním přístupům geoarcheologie a případovým studiím. Studenti budou seznámeni s
geologickou metodikou.
Způsobilosti: Studenti by měli být po absolvování kurzu schopni technicky popsat a identifikovat základní typy
sedimentů a půd. Zároveň s tím budou moci interpretovat typ krajiny, v které sediment či půda vznikly. Studenti
rozhodnou, která metoda je vhodná pro danou situaci a také budou schopni materiál sami ovzorkovat a základním
způsobem zpracovat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/HSD1 Hospodářské dějiny 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Josef Hložek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je analýza hospodářského a sociálního vývoje středoevropského prostoru v rámci celé Evropy
pozdního středověku a časného novověku.
Způsobilosti: Studenti:
shrnou hospodářký a sociání vývoj zkoumané oblasti, dokáží demonstrovat odlišné základní metodické přístupy
k bádání předmoderní společnosti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/HSD2 Hospodářské dějiny 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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PhDr. Josef Hložek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je prezentovat a seznámit studenty s vývojem hospodářského systému a dalších struktur v
čekém státě v časném novověku.
Způsobilosti: Studenti:
shrnou hospodářský a sociální vývoj v oblasti, analyzují vztah těchto struktur mezi sebou. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/IND Industriální archeologie 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s dosavadním vývojem a aktuálním stavem moderního archeologického
studia doby industriální, resp. antropologií doby industriální. Kurz je do značné míry založen na konfrontaci
vývoje oboru v jeho mateřské zemi, tj. v Anglii s pokusy o aplikaci oboru v českých zemích. Studentu budou
seznámeni s principy moderní britské industriální archeologie včetně možností její aplikace v domácím prostředí s
důrazem na studium hmotných pramenů a studium terénní. Způsobilosti: Studenti si osvojí celkový vývoj doby
industriální zahrnující jak stránku politickou a hospodářskou, tak společenskou a kulturní. Dále si osvojí dějiny
techniky i dalších prvků hmotné kultury. Na konkrétních příkladech se seznámí s praxí industriální archeologie
v Anglii i v českých zemích. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ISLAM Islámská archeologie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti získají přehled o problémovém vymezení, tématických okruzích a perspektivách nové, rychle se
rozvíjející archeologické specializace. Porozumějí základnímu pojmosloví vztahujícímu se ke středověkým arte-
faktům islámských zemí. Způsobilosti: Student zvládne základní pojmosloví minulého artefaktuálního světa
islámských zemí. Porozumí vývoji a metodickým zvláštnostem této relativně nové vědecké specializace a jejímu
místu mezi ostatními vědami zabývajícími se islámským dědictvím. Bude schopen rozpoznat základní artefakty
typické pro jednotlivá období islámského středověku. Pochopí podstatu aktuální diskuse o zásadních otázkách
oboru (otázka kontinuity mezi antikou a islámem, počátky islámského urbanismu atd.). Bude schopen srovnat ve
vybraných kategoriích islámskou a křesťanskou civilizaci a argumentovat ve prospěch mezikulturního dialogu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/KAN Konzervace archeologických nálezů 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Josef Hložek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti moderního pojetí zacházení s artefakty a ekofakty.
Principy ochrany, manipulace a konzervace předmětů z jednotlivých anorganických a organických materiálů.
Způsobilosti: Studenti získají znalost konzervačních metod a postupů, které vedou k ošetření a zachování arche-
ologických artefaktů a ekofaktů a jsou schopni formulovat bezpečností rizika, postupy sanačních prací a stanovení
depozitárního režimu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/KERN Novověká keramika 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s keramologií jako svébytnou vědeckou disciplínou, s analýzou pramenů
poznání tohoto oboru a představit propojení keramologie a přírodních věd. Studenti budou seznámeni s histo-
rickými funkcemi keramiky a jejími nálezovými kontexty, budou sledovány kulturní filiace keramiky.
Způsobilosti: Studenti:
Analyzují typy keramické produkce, identifikují keramiku vyrobenou za různými účely, popíší technologii výroby
keramiky a jejích specifických typů. Popíší a rozliší kategorie keramického zboží, uvedou do souvislostí kulturní
filiace. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/KERN1 , KAR/KERN2

KAR/KLIM Historická klimatologie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
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PhDr. Oldřich Kotyza možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentků azákladní orientaci v otázkách historické klimatologie, bádání a
jejího přístupu k historickým událostem spojených s klimatickými jevy. V rámci kurzu proběhne také prezentace
různých přístupů k bádání a celkového vlivu klimatu na minulé společnosti. Způsobilosti: Studenti: Kriticky
hodnotí historicko-klimatologická data, používají základní historicko-klimatologickou terminologii a orientují v
tomto oboru. S odstupem dovedou analyzovat získaná data.
Na konci tohoto kurzu je student schopen: porozumět a vysvětlit problematiku variability a změn klimatu
v minulosti a jejich důsledků pro další vývoj krajinné sféry Země (zvláště v oblasti Severoatlantické oscilace
? NAO), včetně kritického pohledu na klady a zápory datové základny; ovládnout metodologii a aplikovat ji
ve studiu dopadů klimatu na přírodu, člověka a lidskou společnost; využít získané teoretické poznatky ve své
archeologické praxi např. při celkovém hodnocení výzkumu dané oblasti; orientovat se v současné diskusi o
globálních klimatických změnách a zaujímat kritické stanovisko.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/KRAJX Krajinná archeologie 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro studenty navazujícího studijního programu.
Přednáška je úvodem do problematiky výzkumu kulturní - pravěké a historické - krajiny, vztahu lidských sídel
a přírodního prostředí na jedné straně a dílčích kategorií sociálního prostoru na straně druhé. Je zaměřena na
prohloubení základních znalostí studentů o nedestruktivních metodách terénního výzkumu a na jejich aplikaci
při výzkumu minulých sídelních systémů (jejich forem a struktury). Přináší přehledný úvod do hlavních oborů
využitelných při rekonstrukci krajiny (historická a sídelní geografie, kartografie, historická ekologie) a seznamuje
s kategoriemi a archetypy evropské kulturní krajiny.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu jsou studenti schopni kriticky hodnotit význam archeologických památek v
kontextu ostatních kategorií kulturní krajiny a přírodního prostředí a seznámí se způsoby, jimiž jsou minulé
krajiny zkoumány. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/KRAJ1 , KAR/KRAJ2

KAR/KRAS1 Seminář ke krajinné archeologii 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář je koncipován jako integrální součást kurzu krajinné archeologie, která významným způsobem
rozšiřuje základní znalosti absolventů tohoto kurzu a zároveň tyto znalosti rozšiřuje o speciální témata, jimž se
v současnosti krajinná a nedestruktivní archeologie přednostně věnuje. Největší pozornost je věnována oblasti
metod dálkového průzkumu (letecký průzkum, data z leteckého a družicového snímkování Země, lidar, geofyzi-
kální měření), jejichž vývoj prošel v posledních letech rozsáhlými proměnami. Způsobilosti: Po absolvování
semináře proniknou studenti hlouběji do problematiky krajinné a nedestruktivní archeologie a seznámí se detail-
něji se současným směřováním těchto vzájemně se doplňujících oborů. Budou schopni orientovat se především v
oblasti metod dálkového průzkumu a jejich uplatnění v projektech moderní archeologie. Předpoklady: Seminář
navazuje na kurz KRAJ.

KAR/KRAS2 Seminář ke krajinné archeologii 2 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seminář se soustředí na ty aspekty krajinné archeologie, které souvisejí s lidským využitím krajiny přede-
vším v období středověku (osídlení, komunikační síť, územní držba, exploatace surovin). Důraz bude kladen na
mezioborové postupy při zkoumání těchto aspektů. Způsobilosti: Po absolvování semináře studenti proniknou
hlouběji do problematiky krajinné a nedestruktivní archeologie a seznámí se detailněji se současným směřováním
těchto vzájemně se doplňujících oborů. Budou schopni se orientovat v otázkách vývoje antropogenního využití
krajiny a budou schopni uplatnit mezioborový přístup v krajinně archeologickém výzkumu. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/KRAS3 Seminář ke krajinné archeologii 3 3 kr. Zp
2 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář je koncipován jako integrální součást kurzu krajinné archeologie, která významným způsobem
rozšiřuje základní znalosti absolventů tohoto kurzu a zároveň tyto znalosti rozšiřuje o speciální témata, jimž se
v současnosti krajinná a nedestruktivní archeologie přednostně věnuje. Největší pozornost je věnována oblasti
metod dálkového průzkumu (letecký průzkum, data z leteckého a družicového snímkování Země, lidar, geofyzi-
kální měření), jejichž vývoj prošel v posledních letech rozsáhlými proměnami. Způsobilosti: Po absolvování
semináře studenti proniknou hlouběji do problematiky krajinné a nedestruktivní archeologie a seznámí se detail-
něji se současným směřováním těchto vzájemně se doplňujících oborů. Budou schopni se orientovat v otázkách
vývoje antropogenního využití krajiny a budou schopni uplatnit mezioborový přístup v krajinně archeologickém
výzkumu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/LAB1 Laboratorní cvičení 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je důkladné praktické seznámení s činností archeologické laboratoře a konzervačního pracoviště.
Způsobilosti: Studenti si manuálně osvojí archeologické laboratorní a konzervační techniky, získají schopnost or-
ganizace práce na laboratorním a konzervačním pracovišti a dokáží samostatně volit vhodné metody k základní a
bezpečné stabilizaci archeologických artefaktů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/LAB2 Laboratorní cvičení 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Praktické, důkladné seznámení s činností v archeologické laboratoři a na konzervačním pracovišti. Způso-
bilosti: Studenti si manuálně osvojí archeologické laboratorní a konzervační techniky, získají schopnost organizace
práce na laboratorním pracovišti a dokáží samostatně volit vhodné metody k prvotní stabilizaci archeologických
artefaktů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/LAB3 Laboratorní cvičení 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Praktické, důkladné seznámení s činností v archeologické laboratoři a na konzervačním pracovišti. Způso-
bilosti: Studenti pochopí význam obrazové dokumentace movitých artefaktů. Budou schopni na základní úrovni
provést kresebnou i fotografickou dokumentaci. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/LAB4 Laboratorní cvičení 4 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Praktické, důkladné seznámení s činností v archeologické laboratoři a na konzervačním pracovišti. Způ-
sobilosti: Studenti pochopí význam terénní dokumentace, budou se v ní orientovat a budou schopni tuto do-
kumentaci základním způsobem dále zpracovat (čistopisy řezů a plánů a jejich digitalizace, scanování a popis
fotodokumentace). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/LETD Soudobé problémy dálkového průzkumu 5 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Jde o kurs doporučený pro doktorské studium archeologie. Jeho cílem je seznámit doktorandy s mož-
nostmi, které archeologii nabízejí data dálkového průzkumu (letecká prospekce/fotografie, fotogrammetrické
letecké snímky, satelitní data) a s jejich aplikací při řešení teoreticky zaměřených výzkumů (sídelní struktura v
pravěku/středověku, dějiny osídlení a jeho formy, vývoj pravěkých ohrazení a jejich formální proměny atd.) a
otázek spjatých s evidencí, ochranou a dokumentací archeologického, architektonického a urbanistického dědictví.
Výrazný zřetel bude brán na nejnovější trendy v oblasti aplikací technologicky vyspělých metod dálkového prů-
zkumu (analýzy multi/hyper-spektrálních snímků, LIDAR, termovize aj.), které dnes výrazně profilují dálkový
průzkum v archeologických projektech.
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Způsobilosti: Studenti získají přehled o soudobých možnostech dálkového průzkumu v archeologii a o zahra-
ničních/mezinárodních projektech a budou schopni se orientovat v tématech, která tento obor v současnosti
profilují.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/MAMK Metody výzkumu keramiky 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představení základních teoretických směrů a přístupů k archeologickému studiu keramiky a
seznámení s moderními analytickými a syntetickými archeologickými metodami.
Způsobilosti: Studenti získají znalost a přehled moderních analytických a syntetických metod ke studiu kera-
miky, na jejichž základě budou schopni formulovat vlastní teoretické otázky a metodologické postupy. Zároveň
se seznámí s problematikou vzniku a datování středověkých a novověkých archeologických kontextů a se základ-
ními regionálními sekvencemi keramiky 13. - 18. století. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/MAMKX

KAR/MESB Metody grafické dokumentace staveb 3 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět se zaměřuje na pořizování grafické dokumentace staveb. Cílem předmětu je nejprve teoretické
seznámení posluchače s grafickou dokumentací formou náčrtu, trojúhelníkové metody, metody ortogonální, me-
tody polární a moderními metodami grafické a fotografické dokumentace. V druhé části je se vyučující zaměření
na praktické pořízení terénních podkladů trojúhelníkové metody, metody ortogonální, metody polární a jejich
vynesení do grafické podoby. Způsobilosti: Studenti si osvojí znalosti nutné k pořízení kvalitní terénní doku-
mentace v podobě náčrtu, za pomoci trojúhelníkové metody, metody ortogonální, metody polární a moderními
metodami grafické a fotografické dokumentace. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/MNG1 Management archeologického dědictví 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Michal Bureš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty základními schopnostmi a dovednostmi péče o archeologické kulturní dědictví.
Způsobilosti: Studenti
orientují se v platných zákonech a podzákonných normách pro ochranu archeologického dědictví a jsou schopni
posoudit klady a zápory stávajících norem
interpretují právní normy pro management archeologického dědictví
vhodně aplikují relevantní zákonné a podzákonné normy v rámci procesu managementu archeologického dědic-
tví,správně posoudí a řeší případy svévolného ničení archeologických památek
srovnají různé přístupy v managementu archeologického dědictví u nás a v zahraničí
rozpoznají současnou úlohu a hierarchii archeologických institucí u nás
kriticky zhodnotí právní a organizační formy archeologických institucí
seznámí se s historií výzkumu ohrožených lokalit a kriticky posoudí význam těchto výzkumů pro archeologické
poznání
rozpoznají zájmy různých zájmových skupin v procesu managementu archeologického dědictví a zaujmou postoj
zajišťující trvale udržitelnou péči o archeologické dědictví
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/MNG

KAR/MNG2 Management archeologického dědictví 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Michal Bureš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro archeologickou praxi v různých typech organizací, pro vedení pracov-
ního týmu, projektu či pracoviště.
Způsobilosti: Studenti:
vysvětlí důvody ochrany archeologického dědictví a jakým způsobem jí lze dosáhnout
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rozliší mezi vizí, posláním, strategiemi a cíli archeologické organizace nebo archeologického pracoviště a jsou
schopni je formulovat
přizpůsobí organizační strukturu pracoviště typu organizace
odhadnou rizika univerzality a specializace archeologických pracovišť a navrhnou řešení vedoucí k optimalizaci
sestaví pracovní tým pro archeologický projekt a stanoví pravidla jeho řízení
vytvoří archeologický projekt a sestaví jeho rozpočet a harmonogram
navrhnou způsob získávání a řízení finančních zdrojů pro projekt nebo pracoviště
zvolí vhodný způsob vztahu s investorem a připraví smlouvu na archeologický výzkum
sestaví PR plán archeologického pracoviště nebo projektu
shrnou podstatné informace do tiskové zprávy o archeologickém projektu a přizpůsobí zprávu cílovému médiu
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/ORG

KAR/MTNSZ Metody terénního výzkumu 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Archeologie.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/MUS Muzeologie a památky 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. František Frýda možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky muzeologie. Seznámit s vývojem muzejnictví v evropském prostoru s důra-
zem na vývoj v českých zemích. Seznámit studenty s metodami a standardy muzejní práce. Seznámit posluchače
s právními úpravami ochrany a nakládání s movitými a nemovitými památkami s důrazem na archeologické
památky a nálezy. Způsobilosti: Studenti shrnou dějiny muzejnictví na území Čech, zvládnou základní metody
spravování muzejní sbírky, orientují se v právních formách upravujících muzejní praxi.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/NMSX1 Archeologie novověku a současnosti 1 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem přednášek je poskytnout studentům základní přehled archeologie vymezeného období v těch oblas-
tech našeho kontinentu, kde je zkoumání sledovaného období archeologickými metodami v posledních desetiletích
rozvíjeno (zejm. Britské ostrovy, Skandinávie, Holandsko, Německo a české země). Zároveň se kurs soustředí na
vymezení této subdisciplíny archeologie, smysl zkoumání kořenů moderní evropské společnosti z hlediska ma-
teriální kultury a hlavní přístupy evropského bádání. Samostatná pozornost je věnována nově se rozvíjející
archeologii 20. století a současnosti. Způsobilosti: Absolvováním kurzu si studenti osvojí problematiku arche-
ologie novověku, moderní doby a současnosti v evropském kontextu. Dobře se zorientují v základních cílech a
přístupech této archeologické specializace a jejího významu pro poznání moderní evropské společnosti. Zároveň
porozumí významu archeologie ve spolupráci s kontaktními disciplínami, zejm. s historií, etnologií a sociální a
kulturní antropologií. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/NMSX2 Archeologie novověku a současnosti 2 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednášek je poskytnout studentům základní přehled archeologie vymezeného období v nejdůle-
žitějších koloniích evropských mocností novověku. Zároveň se kurs soustředí na vymezení této subdisciplíny
archeologie a hlavních přístupů bádání historické archeologie. Způsobilosti: Absolvováním kurzu si studenti
osvojí problematiku archeologického výzkumu kolonií evropských mocností v Americe, Africe a Austrálii. Dobře
se zorientují v základních cílech a přístupech této archeologické specializace a jejího významu pro poznání mo-
derního světa. Zároveň porozumí významu archeologie ve spolupráci s kontaktními disciplínami, zejm. s historií,
etnologií a sociální a kulturní antropologií. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/NMS1 Archeologie novověku a současnosti 1 6 kr. Zk
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednášek je poskytnout studentům základní přehled archeologie vymezeného období v těch oblas-
tech našeho kontinentu, kde je zkoumání sledovaného období archeologickými metodami v posledních desetiletích
rozvíjeno (zejm. Britské ostrovy, Skandinávie, Holandsko, Německo a české země). Zároveň se kurs soustředí na
vymezení této subdisciplíny archeologie, smysl zkoumání kořenů moderní evropské společnosti z hlediska ma-
teriální kultury a hlavní přístupy evropského bádání. Samostatná pozornost je věnována nově se rozvíjející
archeologii 20. století a současnosti. Způsobilosti: Absolvováním kurzu si studenti osvojí problematiku arche-
ologie novověku, moderní doby a současnosti v evropském kontextu. Dobře se zorientují v základních cílech a
přístupech této archeologické specializace a jejího významu pro poznání moderní evropské společnosti. Zároveň
porozumí významu archeologie ve spolupráci s kontaktními disciplínami, zejm. s historií, etnologií a sociální a
kulturní antropologií. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/NMS2 Archeologie novověku a současnosti 2 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem přednášek je poskytnout studentům základní přehled archeologie vymezeného období v nejdůle-
žitějších koloniích evropských mocností novověku. Zároveň se kurs soustředí na vymezení této subdisciplíny
archeologie a hlavních přístupů bádání historické archeologie. Způsobilosti: Absolvováním kurzu si studenti
osvojí problematiku archeologického výzkumu kolonií evropských mocností v Americe, Africe a Austrálii. Dobře
se zorientují v základních cílech a přístupech této archeologické specializace a jejího významu pro poznání mo-
derního světa. Zároveň porozumí významu archeologie ve spolupráci s kontaktními disciplínami, zejm. s historií,
etnologií a sociální a kulturní antropologií. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/NOAR Němčina pro archeology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Připravit studenty pro práci s odbornými německými texty z oblasti archeologie.
Obeznámit s důležitými gramatickými, lexikálními, sémantickými a stylistickými jevy odborného funkčního
stylu.Vést studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu praktickému využití při odborné prezentaci a
vytváření vlastních odborných textů. Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KAG/NPAR.
Kurz je veden převážně v německém jazyce na úrovni B1 - B2.
Způsobilosti: Pochopit a aplikovat zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti archeologie.
Rozpoznat důležité gramatické, lexikální, sémantické a stylistické jevy odborného funkčního stylu.
Číst, překládat a reprodukovat německy psané odborné z oblasti archeologie.
Porozumět otázkám vyučujícího k přečteným textům a adekvátně reagovat v němčině. Předpoklady: Žádné
podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/NH6 , KAG/NOAR

KAR/NPAR Němčina pro archeology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Připravit studenty pro absolvování předmětu KAG/NOAR.
Uvést je do studia odborného jazyka a do práce s autentickými německými texty z oblasti archeologie.
Obeznámit se základními gramatickými, lexikálními a stylistickými jevy odborného funkčního stylu.
Předmět je vyučován zčásti v němčině na úrovni A2 - B1.
Způsobilosti: Pochopit zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti archeologie.
Rozpoznat základní gramatické, lexikální a stylistické jevy odborného funkčního stylu.
Číst jednodušší krátké odborné texty v němčině a s pomocí překladového odborného slovníku je převést do
českého jazyka.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/NH5 , KAG/NPAR

KAR/OPE Archeologie hradů 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]



76

PhDr. Josef Hložek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je podat studentům přehled současného stavu české kastellologie (komplexně pojatého studia
středověkých feudálních sídel). Přehlednou formou se probírá vývoj oboru, jeho současný stav, metodická výbava
a postavení v rámci evropského bádání. Nastíněna je problematika základních prvků hradní dispozice, jejich
morfologie a vývoje, hradní typologie a podává stručný přehled současného stavu poznání vývoje českých hradů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni rozlišit jednotlivé typy hradů, pochopit vývoj hradní architektury a genetické
souvislosti českých hradů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/OZDSZ Oborový základ 0 kr. Sdz

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Archeologie. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti
a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Absolvent se bude
orientovat v problematice probírané během studia a zároveň schopen samostatné vědecké práce. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PAA Přehled archeologie pro antropology 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

PhDr. Jan John, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti získají základní přehled o vývoji archeologie, jejích metodách a možnostech spolupráce s dalšími
vědními obory. Seznámí se s hlavnými pravěkými kulturami a vývojovými etapami na našem území od starší
doby kamenné po pozdní středověk, včetně artefaktů typických pro příslušná období. Způsobilosti: Znalost
základní terminologie a metod archeologie, orientace v chronologii pravěku a středověku, povědomí o movitých
i nemovitých artefaktech pravěkého a středověkého stáří. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/PABV Problémy archeologie Blízkého východu 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přednášky jsou rozděleny do několika kratších, tématicky ohraničených bloků, věnovaných nejprve obecněji
úloze a významu archeologie v bádání o dějinách Blízkého východu, některým důležitým etapám vývoje archeo-
logického výzkumu v dané oblasti, a dále aktuálním otázkám archeologie Blízkého Východu a sousedních regionů,
vyplývajících z výsledků výzkumných projektů domácích i zahraničních archeologických pracovišť. Způsobi-
losti: Studenti porozumějí mnohostranné úloze a významu archeologie v bádání o dějinách Blízkého východu.
Získají rovněž vhled do pravěkých dějin oblasti, zvláště v návaznosti na počátky produktivního hospodářství v
dějinách lidstva, a nabudou přehledu o významu archeologických pramenů pro starověká, středověká i novověká
období dějin Blízkého východu. Absolventi kursu získají znalosti a vědomosti o archeologických pramenech pro
dějiny Blízkého východu a o práci s nimi. Seznámí se s aktuálními problémy archeologie na Blízkém východě, s
probíhajícími projekty i s možnostmi podílení se na nich. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KAR/PAL Evropský paleolit ve světovém kontextu 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz navazuje na přednášku Archeologie pravěku 1 pro bakalářské studium. Jeho cílem je rozšířit získané
vědomosti, prezentovat hlavní vývojové tendence paleolitických kamenných industrií. Důraz bude kladen na
kontext přírodního prostředí, antropologických typů, ekonomiky, symbolické aspekty a sociální strukturu.
Způsobilosti: Studenti:
shrnou hlavní tendence vývoje kamenných industrií, rozšíří si dříve získané povědomí o paleolitu, shrnou vývoj
paleolitu v regionech Evropy. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PETSB Petrologie 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení jeho posluchačů se základy petrologie hornin a využití regionálně specifických
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materiálů při stavební činnosti v období středověku a novověku. Způsobilosti: Studenti získají znalosti vlast-
ností a důvodů využití těchto materiálů . Budou schopni orientovat se v základních typech použitých hornin.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PHSX Poznávání historických staveb 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět seznamuje se stavební podstatou, typologií, funkcemi a historickými transformacemi objektů
v rámci jednotlivých stavebních druhů (např. vesnický dům, městský dům, církevní stavby, šlechtická sídla,
hospodářské a výrobní stavby, atd.); v přehledu seznamuje s historickým vývojem urbanismu; náplň jednotlivých
okruhů je volena se zřetelem k materiálu v rámci ČR. Součástí kursu je odborná exkurse, kde student konfrontuje
teoreticky nabyté vědomosti v kontaktu s konkrétní historickou stavbou.
Způsobilosti: Student v semináři využívá získané informace k samostatnému referování o zvoleném problému z
okruhu probíraných témat, přináší náměty pro diskusi na základě vlastního zájmu či působení v daném oboru.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PMBSZ Přidružené metody v archeologii 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Archeologie. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PROJD Projektová příprava v archeologii 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Cílem předmětu je hlubší seznámení studentů s proble-
matikou projektové přípravy v současné archeologii. Studenti si osvojí zásady přípravy projektů výzkumu tzv.
ohrožených i neohrožených lokalit s ohledem na jejich charakter, stav dochování a výpovědní potenciál a s obec-
nými zásadami přípravy domácích i zahraničních grantových projektů. V rámci předmětu je kladen důraz na
samostatnou práci doktorandů při zpracování modelových projektů a jejich obhajobu. Zvláštní důraz bude kladen
na problematiku archeologického poznání a jeho vztahu k současné archeologické a památkové péči. Způsobi-
losti: Cílem předmětu je hlubší seznámení studentů s problematikou projektové přípravy v současné archeologii.
Studenti si osvojí zásady přípravy projektů výzkumu tzv. ohrožených i neohrožených lokalit s ohledem na je-
jich charakter, stav dochování a výpovědní potenciál a s obecnými zásadami přípravy domácích i zahraničních
grantových projektů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PROS Studium prostoru ve společenských vědách 3 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do teorie a metodologie studia prostorových jevů ve společenských vědách.
Způsobilosti: Studenti:
- navrhnou menší výzkumný projekt
- zvolí vhodné metody výzkumu
- shromáždí odborná pozorování v geodatabázi
- zhodnotí kvalitu dat
- aplikují analytické nástroje z oblasti geografických informačních systémů
- interpretují dosažené výsledky Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PSDSZ Podoborová specializace 0 kr. Sdz

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Archeologie. Způsobilosti: Úspěšné zvlád-
nutí doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, doved-
nosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Absolvent se bude
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orientovat v problematice probírané během studia a zároveň schopen samostatné vědecké práce. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PZU Přednáška zahraničních učitelů 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit na probírané látce metodologická a teoretická specifika převládající v dané
archeologické komunitě. Vlastní téma bude upřesněno v každém konkrétním případě. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni definovat odlišnost českého a zahraničního řešení vybraného problému. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/PZU1D Přednáška zahraničního učitele 1 8 kr. Zk
2 [hod/týd]

James Symonds, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Cílem kurzu je představit na probírané látce metodolo-
gická a teoretická specifika převládající v dané archeologické komunitě. Vlastní téma bude upřesněno v každém
konkrétním případě. Způsobilosti: Studenti jsou schopni definovat odlišnost českého a zahraničního řešení
vybraného problému. Předpoklady: Schopnost absolvovat předmět přednášený v cizím jazyce, schopnost dis-
kutovat přednášenou problematuku v cizím jazyce.

KAR/PZU2D Přednáška zahraničního učitele 2 8 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Cílem kurzu je představit na probírané látce metodolo-
gická a teoretická specifika převládající v dané archeologické komunitě. Vlastní téma bude upřesněno v každém
konkrétním případě. Způsobilosti: Studenti jsou schopni definovat odlišnost českého a zahraničního řešení
vybraného problému. Předpoklady: Schopnost absolvovat předmět přednášený v cizím jazyce, schopnost dis-
kutovat přednášenou problematuku v cizím jazyce.

KAR/REG Archeologie jižních a západních Čech 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti porozumí úkolům a významu regionální archeologie. Osvojí si stručné dějiny archeologického vý-
zkumu jihozápadních Čech a charakteristiku jednotlivých sídlištních forem v rámci vývoje vybraných krajinných
celků od nejstaršího pravěku do počátku novověku. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní znalosti o arte-
faktové minulosti regionu jihozápadních Čech a o vývoji jeho archeologického poznávání. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/RSA Doklady rituálů, symbolů a náboženství 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Petr Menšík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je nástin problematiky odrazu náboženství a symbolů v archeologických pramenech od
pravěku po současnost. Studenti budou seznámeni s možnostmi interpretace vybraných archeologických situací
a dalších jevů dokumentovatelných zejména prostřednictvím archeologických metod v širším kontextu. V rámci
přednášek bude kladen důraz také na teoretické a metodologické přístupy k této problematice. Způsobilosti:
Student získá přehled o problematice odrazu náboženství, rituálů a symbolů zejména v archeologických prame-
nech a architektuře od pravěku po současnost. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SASB Světová a moderní architektura 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámení studentů s vývojem architektury od poloviny 19. století do konce 20. století a
na počátku nového tisíciletí na území České republiky. Přednášky se orientují na vstup moderní architektury do
historických měst a zakládání moderních sídel v ČR, na změny v bydlení, na městskou obytnou zástavbu, na
proměny vesnických staveb v ČR, na zámky, paláce a vily, na veřejné parky, na veřejné budovy a na průmyslovou
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architekturu. Způsobilosti: Studenti získají přehled o vývoji moderní architektury v ČR, o charakteristice
projektů jejich architektů a stavitelů a současných otázkách při studiu moderní architektury. Studenti si osvojí
znalosti z oblasti stavebního vývoje sídel a stavebních typů hodnocených z hlediska konstrukčních technologií,
dispozičního vývoje a autorství architektů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SBSZZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se sestává ze 4 částí: 1) obhajoba bakalářské práce
2) zkouška z Českých a evropských staveb 3) zkouška ze Stavebních technologií 4) zkouška z Teorie a metody
Způsobilosti: Absolvent osvědčí kvalifikaci pro navazující magisterské studium. Předpoklady: Nejsou přede-
psány žádné specifické předpoklady.

KAR/SEA1 Seminář pro archeologii 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory a
přitom respektují názory ostatních. Studenti se učí logickému strukturování různých druhů odborného projevu
a precizní argumentaci. Kurz se vedle této formální stránky zaměřuje i na prohloubení znalostí o konkrétních
tematických okruzích z oboru archeologie. Způsobilosti: Studenti
- rozvinou své schopnosti stylizovat mluvený a písemný odborný projev
- aplikují archeologickou teorii a metodologii na konkrétní témata (v náročnosti odpovídající magisterskému
studiu)
- rozšíří své zkušenosti s obhajováním vlastních výsledků a názorů
- zdokonalí se ve vedení kritické debaty na různá témata Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/SEAA1

KAR/SEA2 Seminář pro archeologii 2 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory a
přitom respektují názory ostatních. Studenti se učí logickému strukturování různých druhů odborného projevu
a precizní argumentaci. Kurz se vedle této formální stránky zaměřuje i na prohloubení znalostí o konkrétních
tematických okruzích z oboru archeologie. Způsobilosti: Studenti
- rozvinou své schopnosti stylizovat mluvený a písemný odborný projev
- aplikují archeologickou teorii a metodologii na konkrétní témata (v náročnosti odpovídající magisterskému
studiu)
- rozšíří své zkušenosti s obhajováním vlastních výsledků a názorů
- zdokonalí se ve vedení kritické debaty na různá témata Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/SEAA2

KAR/SEA3 Seminář pro archeologii 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory a
přitom respektují názory ostatních. Studenti se učí logickému strukturování různých druhů odborného projevu
a precizní argumentaci. Kurz se vedle této formální stránky zaměřuje i na prohloubení znalostí o konkrétních
tematických okruzích z oboru archeologie. Způsobilosti: Studenti
- rozvinou své schopnosti stylizovat mluvený a písemný odborný projev
- aplikují archeologickou teorii a metodologii na konkrétní témata (v náročnosti odpovídající magisterskému
studiu)
- rozšíří své zkušenosti s obhajováním vlastních výsledků a názorů
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- zdokonalí se ve vedení kritické debaty na různá témata Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/SEA4 Seminář pro archeologii 4 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory a
přitom respektují názory ostatních. Studenti se učí logickému strukturování různých druhů odborného projevu
a precizní argumentaci. Kurz se vedle této formální stránky zaměřuje i na prohloubení znalostí o konkrétních
tematických okruzích z oboru
archeologie. Způsobilosti: Studenti
- rozvinou své schopnosti stylizovat mluvený a písemný odborný projev
- aplikují archeologickou teorii a metodologii na konkrétní témata (v náročnosti odpovídající magisterskému
studiu)
- rozšíří své zkušenosti s obhajováním vlastních výsledků a názorů
- zdokonalí se ve vedení kritické debaty na různá témata Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/SESB1 Seminář 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/SESB2 Seminář 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

možný semestr: LS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/SHP Stavebně historický průzkum 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět má v přehledu informovat o metodice stavebně historického průzkumu (SHP), jeho stupních
podrobnosti a v závislosti na tom o formální struktuře výsledného elaborátu. Poskytuje výběr základních znalostí
a dovedností využívaných při SHP - práce s některými základními historickými prameny, způsoby dokumentace
stavebního díla, přehled historických konstrukcí, stavební typologie na jednoduchých příkladech. Součástí kursu
je odborná exkurze, kde student konfrontuje teoreticky nabyté vědomosti v kontaktu s konkrétní historickou
stavbou.
Způsobilosti: Na samostatně zvoleném jednoduchém příkladu student prokáže osvojení dovednosti v dokumentaci
stavebního díla (jedná se o zachycení současného stavu, nikoli o analýzu stavebního vývoje). Při jejím vytváření
využívá konsultace s vyučujícím. Dokumentaci předkládá na závěr kursu jako condicio sine qua non k přístupu
k závěrečnému testu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SHPSB Metody SHP při práci v terénu 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je východiskem pro práci při provádění terénního průzkumu v terénu. Zaměřuje se na průzkum
staveb, které neumožňují odkrytí režného zdiva, na průzkum s možnou omezenou sondáží a na průzkum reliktních
staveb. Informuje o metodických postupech při jejich studiu a zaměřuje se jak na grafickou dokumentaci detailu,
tak i na deskripci verbální, jejich problémy, možnosti komparace, analýz stavebního materiálu, dendrochronologii
a další postupy doplňující terénní průzkum staveb. Způsobilosti: Cílem předmětu je seznámení posluchače s
prácí v terénu, nezbytnými i nadstandardními postupy a s nevhodnými nebo nebezpečnými zásahy do stavby.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SMA1 Archeologický seminář 1 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]



81

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Základní seznámení s metodami vědecké práce a s organizační strukturou oboru. Způsobilosti: Studenti si
osvojí praktické základy práce s informacemi v oblasti archeologie. Budou schopni se orientovat v institucionální,
informační i právní struktuře české a častečně i evropské archeologie. Naučí se rozlišovat a vytvářet základní druhy
odborného textu (anotace, souhrny, recenze), budou schopni si budovat vlastní odborné informační systémy. Plně
si osvojí
pravidla vědeckého aparátu a etická pravidla vědecké práce. Budou procvičovat schopnosti rétoriky a diskuse.
Budou pravidelně informováni o nových odborných publikacích, zejéma didaktického charakteru. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/PRO1

KAR/SMA2 Archeologický seminář 2 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s právní rámcem archeologie a osobnostmi bádání. Způsobilosti:
Studenti si osvojí zásady vytváření pokročilejších forem odborných textů, budou seznámeni se společenským
a legislativním rámcem archeologie, základními mezníky dějin oboru, jeho organizační strukturou a s novou
literaturou. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/PRO2

KAR/SMA3 Archeologický seminář 3 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory a
přitom respektují názory ostatních. Studenti se učí logickému strukturování různých druhů odborného projevu a
precizní argumentaci. Kurz se vedle této formální stránky zaměřuje i na prohloubení znalostí o konkrétních tema-
tických okruzích z oboru archeologie. Část seminární výuky může být organizována formou řízeného samostudia.
Způsobilosti: Studenti
- rozvinou své schopnosti stylizovat mluvený a písemný odborný projev
- aplikují archeologickou teorii a metodologii na konkrétní témata (v náročnosti odpovídající bakalářskému
studiu)
- rozšíří své zkušenosti s obhajováním vlastních výsledků a názorů
- zdokonalí se ve vedení kritické debaty na různá témata
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/SEM1

KAR/SMA4 Archeologický seminář 4 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory a
přitom respektují názory ostatních. Studenti se učí logickému strukturování různých druhů odborného projevu a
precizní argumentaci. Kurz se vedle této formální stránky zaměřuje i na prohloubení znalostí o konkrétních tema-
tických okruzích z oboru archeologie. Část seminární výuky může být organizována formou řízeného samostudia.
Způsobilosti: Studenti
- rozvinou své schopnosti stylizovat mluvený a písemný odborný projev
- aplikují archeologickou teorii a metodologii na konkrétní témata (v náročnosti odpovídající bakalářskému
studiu)
- rozšíří své zkušenosti s obhajováním vlastních výsledků a názorů
- zdokonalí se ve vedení kritické debaty na různá témata Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/SEM2

KAR/SMA5 Archeologický seminář 5 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory
a přitom respektují názory ostatních. Kurz se vedle této formální stránky zaměřuje i na prohloubení znalostí o
konkrétních tematických okruzích z oboru archeologie. Součástí semináře jsou krátké prezentace studentů týkající
se jejich postupu při tvorbě bakalářských prací. Část seminární výuky může být organizována formou řízeného
samostudia. Způsobilosti: Studenti
- rozvinou své schopnosti stylizovat mluvený a písemný odborný projev
- aplikují archeologickou teorii a metodologii na konkrétní témata (v náročnosti odpovídající bakalářskému
studiu)
- rozšíří své zkušenosti s obhajováním vlastních výsledků a názorů
- zdokonalí se ve vedení kritické debaty na různá témata Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/SEM3

KAR/SMA6 Archeologický seminář 6 3 kr. Zp
3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seminář je zaměřen na diskutování aktuálních témat české archeologie. Způsobilosti: Cílem semináře je
rozvíjet schopnosti studentů vést otevřenou kritickou debatu, ve které hájí své názory a přitom respektují názory
ostatních. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SMRT1 Smrt v minulosti 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Porozumět vývoji sociálních zvyklostí spojených se smrtí člověka a identifikovat různé formy pohřebního
ritu v dlouhém časovém horizontu od paleolitu po dobu římskou. Způsobilosti: Studenti:
- rozliší mezi základními formami pohřebního ritu, jak je dokumentován v archeologických, antropologických a
historických pramenech
- zapamatují si důležité pojmy z oblasti studia pravěkého pohřbívání
- identifikují důležité trendy v pohřebních zvyklostech jednotlivých období pravěku
- uvedou do kulturních souvislostí důležité empirické nálezy
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SMRT2 Smrt v minulosti 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Porozumět vývoji sociálních zvyklostí spojených se smrtí člověka a identifikovat různé formy pohřebního
ritu v dlouhém časovém horizontu od závěru pravěku po novověk.
Obeznámit se s některými speciálními technikami výzkumu minulosti na základě pramenů pohřebního charak-
teru. Způsobilosti: Studenti:
- rozliší mezi základními formami pohřebního ritu, jak je dokumentován v archeologických, antropologických a
historických pramenech
- zapamatují si důležité pojmy z oblasti studia středověkého a novověkého pohřbívání
- identifikují důležité trendy v pohřebních zvyklostech dílčích období
- uvedou do kulturních souvislostí důležité empirické nálezy
- vysvětlí vybrané analytické metody spojené s předmětem studia Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAR/SNM1 Seminář novověku a modernity 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář je určen pro studenty specializující se na období novověku - modernity (16. - 20. století). Cílem
semináře je vést studenty k metodologicky a teoreticky propracovanému archeologickému výzkumu artefaktuální
kultury sledovaného období, s důrazem na 19. - 20. století. Archeologický přístup bude srovnáván s výsledky
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dalších kontaktních disciplín (historie, antropologie, etnografie). V semináři budou studenti seznamováni pro-
střednictvím referátů s odbornou literaturou odpovídajících archeologických subdisciplín (historical archaeology,
industrial archaeology, contemporary archaeology) a v diskusích budou zaujímat stanoviska k různým metodic-
kým přístupům a teoretickým směrům. Praktickou složkou bude zapojení studentů do seminárního terénního
výzkumu a v jehož rámci realizují vlastní menší terénní projekt, ze kterého zpracují závěrečnou zprávu. Způso-
bilosti: Studenti si osvojí základní teoretické předpoklady a metodické postupy využívané archeologií novověku
a moderní doby. Naučí se prezentovat vlastní názory, výsledky svých výzkumů, vést kritickou debatu a obhájit
vlastní stanoviska prostřednictvím precizní argumentace.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SNM2 Seminář novověku a modernity 2 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seminář je určen pro studenty specializující se na období novověku - modernity (16. - 20. století). Cílem
semináře je vést studenty k metodologicky a teoreticky propracovanému archeologickému výzkumu artefaktuální
kultury sledovaného období, s důrazem na 19. - 20. století. Archeologický přístup bude srovnáván s výsledky
dalších kontaktních disciplín (historie, antropologie, etnografie). V semináři budou studenti seznamováni pro-
střednictvím referátů s odbornou literaturou odpovídajících archeologických subdisciplín (historical archaeology,
industrial archaeology, contemporary archaeology) a v diskusích budou zaujímat stanoviska k různým metodic-
kým přístupům a teoretickým směrům. Praktickou složkou bude zapojení studentů do seminárního terénního
výzkumu a v jehož rámci realizují vlastní menší terénní projekt, ze kterého zpracují závěrečnou zprávu. Způso-
bilosti: Studenti si osvojí základní teoretické předpoklady a metodické postupy využívané archeologií novověku
a moderní doby. Naučí se prezentovat vlastní názory, výsledky svých výzkumů, vést kritickou debatu a obhájit
vlastní stanoviska prostřednictvím precizní argumentace. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/SNM3 Seminář novověku a modernity 3 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář je určen pro studenty specializující se na období novověku ? modernity (16. - 20. století). Cílem
semináře je vést studenty k metodologicky a teoreticky propracovanému archeologickému výzkumu artefaktuální
kultury sledovaného období, s důrazem na 19. - 20. století. Archeologický přístup bude srovnáván s výsledky
dalších kontaktních disciplín (historie, antropologie, etnografie). V semináři budou studenti seznamováni pro-
střednictvím referátů s odbornou literaturou odpovídajících archeologických subdisciplín (historical archaeology,
industrial archaeology, contemporary archaeology) a v diskusích budou zaujímat stanoviska k různým metodic-
kým přístupům a teoretickým směrům. Praktickou složkou bude zapojení studentů do seminárního terénního
výzkumu a v jehož rámci realizují vlastní menší terénní projekt, ze kterého zpracují závěrečnou zprávu. Způso-
bilosti: Studenti si osvojí základní teoretické předpoklady a metodické postupy využívané archeologií novověku
a moderní doby. Naučí se prezentovat vlastní názory, výsledky svých výzkumů, vést kritickou debatu a obhájit
vlastní stanoviska prostřednictvím precizní argumentace. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/SNM4 Seminář novověku a modernity 4 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seminář je určen pro studenty specializující se na období novověku ? modernity (16. - 20. století). Cílem
semináře je vést studenty k metodologicky a teoreticky propracovanému archeologickému výzkumu artefaktuální
kultury sledovaného období, s důrazem na 19. - 20. století. Archeologický přístup bude srovnáván s výsledky
dalších kontaktních disciplín (historie, antropologie, etnografie). V semináři budou studenti seznamováni pro-
střednictvím referátů s odbornou literaturou odpovídajících archeologických subdisciplín (historical archaeology,
industrial archaeology, contemporary archaeology) a v diskusích budou zaujímat stanoviska k různým meto-
dickým přístupům a teoretickým směrům. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické předpoklady
a metodické postupy využívané archeologií novověku a moderní doby. Naučí se prezentovat vlastní názory, vý-
sledky svých výzkumů, vést kritickou debatu a obhájit vlastní stanoviska prostřednictvím precizní argumentace.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SPPS1 Stavební prostředí pravěku-středověku 1 4 kr. Zk
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2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je orientován na stavební vývoj od pravěku do závěru gotiky na území evropského kulturního
okruhu. Cílem předmětu je seznámit jeho posluchače s celým rozsahem tématu v základních rysech. Důraz je
kladen především na základní rysy architektury, se kterou se v reliktní podobě může archeolog setkat již při
své praxi v terénu a následně při hodnocení nálezových okolností. Způsobilosti: Absolventi mají základní
přehled o vývoji staveb evropského kulturního okruhu a seznámí se se specifiky české architektury a otázkami s
ní souvisejícími. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické

KAR/SPPS2 Stavební prostředí pravěku-středověku 2 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je orientován na stavební vývoj od pravěku do závěru gotiky na území evropského kulturního
okruhu. Cílem je seznámit posluchače s celým rozsahem tématu v základních rysech. Důraz je kladen především
na základní rysy architektury, se kterou se v reliktní podobě může archeolog setkat již při své praxi v terénu a
následně při hodnocení nálezových okolností. Způsobilosti: Absolventi mají základní přehled o vývoji staveb
evropského kulturního okruhu a seznámí se se specifiky české architektury a otázkami s ní souvisejícími.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SPSB1 Stavby v písemných pramenech 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače se správními institucemi a písemnými prameny zejména středověké
provenience a jejich možnou vypovídací hodnotou pro studium archeologických pramenů. Způsobilosti: Studenti
získají přehled o jednotlivých typech písemných pramenů, jejich třídění a klasifikaci. Důraz bude kladen na
praktickou práci s pramenem, jeho kritiku a interpretaci zejména ve vztahu k jednotlivým typům archeologických
lokalit. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SPSB2 Stavby v písemných pramenech 2 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení posluchačů se správními institucemi a písemnými prameny raně novověké
provenience a jejich možnou vypovídací hodnotou pro studium archeologických pramenů. Způsobilosti: Studenti
získají přehled o jednotlivých typech písemných pramenů, jejich třídění a klasifikaci. Důraz bude kladen na
praktickou práci s pramenem, jeho kritiku a interpretaci zejména ve vztahu k jednotlivým typům archeologických
lokalit. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SPSB3 Stavby v písemných pramenech 3 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle:
Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/SPSB4 Stavby v písemných pramenech 4 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

možný semestr: LS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/STHS1 Seminář ke stavební archeologii 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář je určen pro studenty, kteří přicházejí do kontaktu se specializací dějiny staveb, dějiny staveb-
ního prostředí, architektury a urbanismu. Cílem semináře je provázat výzkum stavebních artefaktů v nejširším
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časovém i geografickém rámci s archeologickou teorií a metodami, a to jak v úrovni teoretické (studium vy-
brané odborné literatury, převážně zahraniční, prezentace referátů a seminárních prací na určený okruh témat
a následná diskuse), tak formou praktického procvičování (terénní exkurze). Způsobilosti: Studenti si osvojí
základní teoretické předpoklady a metodické postupy archeologické analýzy staveb, naučí se používat základní
stavební terminologii několika příbuzných oborů a získají představu o současném směřování takto orientova-
ného studia staveb. Předpoklady: Společně se seminářem by bylo vhodné absolvovat přednášky KAR/PHS,
KAR/DOP a KAR/APRA.

KAR/STHS2 Seminář ke stavební archeologii 2 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seminář je určen pro studenty, kteří přicházejí do kontaktu se specializací dějiny staveb, dějiny stavebního
prostředí, architektury a urbanismu. Cílem semináře je prohlubovat komplexní archeologický přístup k výzkumu
stavebních artefaktů a architektury, tématicky je seminář zaměřen na novověk a moderní dobu.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické předpoklady a metodické postupy archeologické analýzy sta-
veb, naučí se používat základní stavební terminologii několika příbuzných oborů a získají představu o současném
směřování takto orientovaného studia staveb. Předpoklady: Společně se seminářem by bylo vhodné absolvovat
přednášky KAR/PHS, KAR/DOP a KAR/APRA.

KAR/STHS3 Seminář ke stavební archeologii 3 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář je určen pro studenty, kteří přicházejí do kontaktu se specializací dějiny staveb, dějiny staveb-
ního prostředí, architektury a urbanismu. Cílem semináře je prohlubovat komplexní archeologický přístup k
výzkumu stavebních artefaktů a architektury, a to zejména v úrovni teoretické (studium vybrané odborné lite-
ratury, převážně zahraniční, prezentace referátů a následná diskuse), ale i praktickým, aplikovaným výzkumem.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické předpoklady a metodické postupy archeologické analýzy a
interpretace staveb, naučí se používat základní stavební terminologii několika příbuzných oborů a získají před-
stavu o současném směřování takto orientovaného studia staveb. Předpoklady: Společně se seminářem by bylo
vhodné absolvovat přednášky KAR/PHS, KAR/DOP a KAR/APRA.

KAR/STSB Základy statiky 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/STU1D Studie 1 10 kr. Zp

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium archeologie. Cílem je naučit studenty napsat studii v publikova-
telné formě (článek, popřípadě přednáška na odborné konferenci). Způsobilosti: Studenti se naučí vytvořit
strukturovaný text, splňující standardy vědecké práce a formální požadavky odborných časopisů. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/STU2D Studie 2 10 kr. Zp

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium archeologie. Cílem je zdokonalení schopnosti napsat studii v
publikovatelné formě (článek, popřípadě přednáška na odborné konferenci). Způsobilosti: Studenti prohloubí
své znalosti v oblasti tvorby strukturovaného textu, splňujícího standardy vědecké práce a formální požadavky
odborných časopisů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/STU3D Studie 3 10 kr. Zp
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Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium archeologie. Cílem je naučit studenty napsat v publikovatelné formě
studii založenou na vlastním výzkumu (článek, popřípadě přednáška na odborné konferenci). Způsobilosti:
Studenti se naučí vytvořit strukturovaný text založený na vlastním výzkumu. Text bude splňovat standardy
vědecké práce a formální požadavky odborných časopisů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/SULS1 Struktura a události lidského světa 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními momenty lidské společnosti, které vyplývají z pojetí člověka
jako tvůrce, především tvůrce artefaktů.
Způsobilosti: Studenti analyzují úlohu artefaktů v lidské společnosti. Jsou schopni definovat základní pojmy
související s přednášenou problematikou. Formulují teorie o příčinách změn ve společnosti apod. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/SLS

KAR/SULS2 Struktura a události lidského světa 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmy struktura a událost v archeologii a se souvisejícími teoriemi.
Způsobilosti: Studenti definují hlavní pojmy teorie archeologických událostí, jsou schopni uvést netriviální pří-
klady událostí v archeologii. Rozliší různá řešení souvztažných problémů v tradiční a procesuální archeologii.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/TAU

KAR/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Státní závěrečná zkouška se sestává ze 4 částí: 1) obhajoba bakalářské práce 2) zkouška z Archeologie
pravěku, středověku a časného novověku (UDA 1-2, PRA 1-4, ASN 1-4) 3) zkouška z Archeologické teorie,
metody a terénního výzkumu (TEM 1-2, FPA 1-2, LET) 4) volitelná část a) zkouška z Archeologie pohřbívání
(SMRT 1-2, ANT 1-2), b) Přidružené metody (EXP, ENV)
Způsobilosti: Absolvent osvědčí kvalifikaci pro navazující magisterské studium. Předpoklady: Nejsou přede-
psány žádné specifické předpoklady.

KAR/SZZD Státní doktorská zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Podmínkou řádného ukončení studijního oboru je vyko-
nání státní doktorské zkoušky a obhajoba disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z oboru, který
souvisí s tématem disertační práce. Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba předložené práce, zpravidla
již publikované vlastní studie. Způsobilosti: Absolvent je schopen na vysoké úrovni, veřejně prezentovat své
znalosti a výsledky své odborné práce. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/SZZN Státní závěrečná zkouška magisterská 0 kr. Zk

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní závěrečné bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor,
že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti,
znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní
závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti
a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
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Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané magisterským studijním plánem oboru Archeologie
garantovaného Katedrou archeologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské
univerzity v Plzni.

KAR/TA Teoretická archeologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit studentům teoretickou strukturu české a světové archeologie od počátku 20.století
(paradigmata evolucionistické, kulturně historické, procesuální a postprocesuální). Způsobilosti: Studenti jsou
schopni: - kriticky pracovat s odbornou literaturou - rozpoznávat hlavní archeologická paradigmata i specifické
myšlenkové směry - uvědomovat si rozdíl mezi archeologickou teorií a metodou - připravit a prezentovat referát
s pomocí audiovizuální techniky - připravit návrh teoretické části odborného projektu Předpoklady: Studenti
dokáží charakterizovat základní archeologické pojmy a přístupy v archeologii. Studenti znají základní chronologie
minulosti. Studenti jsou schopni číst a porozumět archeologické literatuře (včetně cizojazyčné). Studenti jsou
schopni odlišit literaturu různých časových úseků vývoje disciplíny.

KAR/TABSZ Teorie a metoda 0 kr. Szv

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Archeologie staveb. Způso-
bilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s pořadavky příslušného studijního programu a studijního
oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné speecifické předpoklady.

KAR/TAM1 Teorie a metoda 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmětem kurzu je úvod do nedestruktivní archeologie. Sleduje teoretické cíle a metody moderního terén-
ního archeologického výzkumu vedeného takovými postupy, které jsou ohleduplné k archeologickému dědictví.
Vedle přehledu nejdůležitějších terénních postupů (povrchový průzkum, letecká prospekce a dálkový průzkum,
geofyzika, geochemie atd.) a zpracování dat je v kurzu věnována pozornost také procesům, způsobojícím změny
na povrchu terénu a ovlivňující ukládání a přemisťování archeologických pramenů a možnosti jejich identifikace
prostřednictvím nedestruktivních postupů. Způsobilosti: Studenti se po absolvování kurzu dokáží orientovat
v praktické aplikaci základních metod nedestruktivního průzkumu při výzkumu historické krajiny, obzvláště
v oblasti teoretických východisek a praktických postupů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/TEM1

KAR/TAM2 Teorie a metoda 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je důkladně seznámit frekventanty s destruktivním archeologickým výzkumem a jeho me-
todami. V rámci cvičení se studenti seznámí s metodou dokumentace archeologických situací a zúčastní se
dvoudenní výuky v terénu. Způsobilosti: Studenti si po teoretické stránce osvojí všechny náležitosti terénního
výzkumu odkryvem. Jsou schopni rozlišit typy terénních situací, zvolit vhodné metody výzkumu a plánovat
jednotlivé jeho etapy. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/TEM2

KAR/TAM3 Teorie a metoda 3 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přednáška pojednává o formálních a prostorových vlastnostech artefaktů a jejich studiu v současné arche-
ologii prostřednictvím tradičních i matematických metod.
Způsobilosti: Student:
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orientuje se v základní terminologii archeologické metody, dokáže srozumitelně popsat a aplikovat jednotlivé
kroky při řešení archeologického projektu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/FPA1

KAR/TAM4 Teorie a metoda 4 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Přednáška pojednává o formálních a prostorových vlastnostech artefaktů a jejich studiu v současné archeo-
logii prostřednictvím tradičních i matematických metod. Pokračování přednášky TAM3. Způsobilosti: Studenti
se orientují v základní teoretické terminologii, kriticky hodnotí získané informace a jsou schopni sepsat stručný
odborný text. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/FPA2

KAR/TAM5 Teorie a metoda 5 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Dreslerová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem cyklu přednášek je seznámení s pravěkým a raně středověkým přírodním prostředím a poznání
interakce mezi člověkem a přírodou. Způsobilosti: Studenti získají přehled o historii oboru. Budou schopni
rozlišit a popsat jednotlivé metody zkoumání přírodního prostředí a ekofaktů a naturfaktů v archeologickém
kontextu. Na základě demonstrací analyzují možnosti praktického použití jednotlivých metod. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/ENV

KAR/TAM6 Teorie a metoda 6 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je podat přehled o historii a současném stavu leteckého a dálkového průzkumu v archeologii,
o základních cílech tohoto oboru v kontextu soudobých potřeb archeologie, o principech, na nichž je založena
identifikace archeologických pramenů na povrchu a v povrchových vrstvách terénu, o zpracování dat získaných
uvedenými postupy. Část kurzu je věnována aplikaci moderních geofyzikálních metod terénního výzkumu. Před-
mět je podpořen elektronickým tzv. e-learningovým kurzem dostupným na univerzitním serveru. Za určitých
okolností může být kurz doplněn praktickým cvičením (tréninkové průzkumné lety). Způsobilosti: Studenti
se po absolvování kurzu dokáží orientovat v aplikaci základních metod dálkového průzkumu při výzkumu histo-
rické krajiny, obzvláště v oblasti teoretických východisek a praktických postupů letecké prospekce a geofyziky.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/LET

KAR/TEA Terénní aktivity 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Přednáška seznamuje obecným výkladem i sledem příkladů s pojetím archeologického výzkumu jako konti-
nuálního poznávacího procesu s přesně definovanými fázemi. Důraz je kladen na terminologii a základy některých
hlavních analytických a syntetických postupů v terénní archeologii i postexkavaci.
Přednáška je doplněna cvičením, v němž studenti prezentují, výlučně na základě studia doporučené zahraniční
literatury, příklady použití progresivních archeologických metodologických postupů a podrobují je následné dis-
kusi. Způsobilosti: Student získá podněty k samostatnému, praktickému řešení archeologického terénního
projektu jako kontinuálního poznávacího procesu. Osvojí si terminologii a základy některých hlavních analytic-
kých a syntetických postupů v terénní archeologii i postexkavaci. Měl by být schopen samostatného rozhodování
o přiměřenosti a efektivnosti použitých metod. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/TEPS Základy technologie pravěku a středověku 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Josef Hložek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Význam a problémové okruhy technologicky orientované archeologie. Metody lokalizace a průzkumu zanik-
lých těžebních areálů, technologické principy historické metalurgie a zpracování nekovových surovin. Přednáška
vychází z archeologického studia technologií Starého světa od mladšího pravěku do předprůmyslového období.



89

Způsobilosti: Student získá úvodní znalosti o technologicky orientované archeologii. V rámci navazujícího cvičení
se student prakticky seznámí se některými dostupnými analytickými metodami, s podobou archeometalurgických
materiálů a s typickou podobou zaniklých středověkých montánních areálů. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAR/TEP1 Terénní praxe 1 10 kr. Zp
Terénní cvičení 15 [dnů/sem]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro studenty navazujícího studijního programu.
Cílem kurzu je seznámit frekventanty s terénním výzkumem v praxi, a to za reálných podmínek na archeologické
lokalitě. Způsobilosti: Po absolvování kurzu jsou studenti schopni plánovat a řešit archeologický výzkum
ve všech jeho fázích. Kurz je orientován prakticky, studenti tak realizují především vlastní odkryv a provedou
následnou dokumentaci zkoumané situace. Osvojí si však veškeré metody archeologického výzkumu, které budou
schopni dále samostatně používat. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/TEP2 Terénní praxe 2 4 kr. Zp
Praxe 5 [dnů/sem]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro studenty navazujícího studijního programu. Cílem kurzu je seznámit frekventanty s
terénním nedestruktivním výzkumem v praxi, a to za reálných podmínek na archeologické lokalitě, resp. při prů-
zkumu větších prostorových celků (krajiny s výskytem archeologických památek). Důraz je kladen na zvládnutí
základů praktického používání alespoň dvou nedestruktivních metod. Kurz je zařazen z důvodů vědomí velkého
významu nedestruktivních postupů v terénním archeologickém výzkumu, které patří mezi prioritní zaměření
KAR.
Kurz je určen výhradně pro studenty magisterského navazujícího stupně. Způsobilosti: Po absolvování kurzu
jsou studenti schopni připravit a provést nedestruktivní archeologický výzkum prostřednictvím alespoň dvou
metod. Během kurzu, který je rozšířením kurzu TEP1 získají jeho absolventi praktické dovednosti v oblasti
aplikace vybraných neinvazních terénních postupů, které budou schopni dále samostatně používat.
Předpoklady: Spolu s kurzem TEP2 je třeba absolvování kurzu TEP1.

Podmiňující předměty: KAR/TEP1

KAR/TER1 Terénní praxe 1 10 kr. Zp
Praxe 3 [týd/sem]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit frekventanty s terénním výzkumem v praxi, a to za reálných podmínek na arche-
ologické lokalitě. Důraz je kladen na samostatné rozhodování v taktice odkryvu. Způsobilosti: Po absolvování
kurzu jsou studenti schopni plánovat a řešit archeologický výzkum ve všech jeho fázích. Kurz je orientován
prakticky, studenti tak realizují především vlastní odkryv a provedou následnou dokumentaci zkoumané situ-
ace. Osvojí si však veškeré metody archeologického výzkumu, které budou schopni dále samostatně používat.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/TER2 Terénní praxe 2 7 kr. Zp
Praxe 3 [týd/sem]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit frekventanty s terénním výzkumem v praxi, a to za reálných podmínek na arche-
ologické lokalitě. Důraz je kladen na samostatné rozhodování v taktice odkryvu. Způsobilosti: Po absolvování
kurzu jsou studenti schopni plánovat a řešit archeologický výzkum ve všech jeho fázích. Kurz je orientován
prakticky, studenti tak realizují především vlastní odkryv a provedou následnou dokumentaci zkoumané situace.
Osvojí si však veškeré metody archeologického výzkumu, které budou schopni dále samostatně používat.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Podmiňující předměty: KAR/TER1

KAR/TESB1 Terénní praxe 1 10 kr. Zp
3 [týd/sem]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s provedením náčrtu, výkresu měření trojúhelníkovou
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metodou, metodou ortogonální a metodou polární při dokumentaci staveb. Studenti si osvojí tradiční i moderní
metody dokumentace staveb v reálných podmínkách. Praxe navazuje na předmět ”Metody grafické dokumentace
staveb”. Způsobilosti: Po absolvování kurzu jsou studenti schopni samostatně provádět geodetickou dokumen-
taci staveb.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/TMNSZ Teorie a metody archeologie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Archeologie.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/TMSB Terminologie 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přednášky jsou východiskem pro pochopení vývoje architektury, pro možnost profesionálního popisu staveb
i pro komunikaci s objednateli SHP. Jsou orientovány na terminologii urbanistických celků a staveb. Termíny pro
verbální deskripci jsou uváděny v logických celcích. Je upozorněno na problémy v terminologii. Způsobilosti:
Studenti získají přehled o užívaných termínech při verbální deskripci staveb. Naučí se popisovat urbanistické
celky (vesnici, město, hrad, klášter) a typy sídel (horizontální prvky průčelí, vertikální prvky průčelí, dispozice,
okenní otvory a okna, dveřní otvory a dveře, vertikální komunikace, dlažba a podlahy, ploché stropy a klenby,
termíny krovů, zdiva, dřevěných stěn a stěn z jiného materiálu). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KAR/TSBSZ Stavební technologie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Archeologie staveb. Způso-
bilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s pořadavky příslušného studijního programu a studijního
oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/TSB1 Stavební technologie1 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/TSB2 Stavební technologie 2 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

možný semestr: LS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/UKSB Urbanismus a architektura v krajině 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

možný semestr: LS

Cíle: Způsobilosti: Předpoklady:

KAR/USPSB Úvod do studia pramenů 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je orientován na studium teoretické roviny hmotných pramenů. Věnuje se postavení hmotných
pramenů v historii, problému jejich konfrontace s písemnými prameny a zapojení modelů hmotných pramenů do
historie, tvořené z pramenů písemných. Zabývá se metodami dokumentace hmotných pramenů formou grafické
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dokumentace, archeologickým výzkumem a stavebně historickým průzkumem. Způsobilosti: Cílem přednášek je
seznámení posluchače s různými metodami dokumentace a studia hmotných pramenů a nabízí základní orientaci
při provádění grafické dokumentace, archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/UTA Úvod do terénních aktivit v archeologii 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Nevyplněno 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se seznámí s významem současné archeologie pro poznání minulosti, metodami terénního archeo-
logického výzkumu a možnostmi dokumentace archeologických památek v současné kulturní krajině. Studenti si
osvojí základní pojmy archeologie: archeologické prameny, archeologické transformace apod. Seznámí se přehle-
dem základních paradigmat, které ovlivňovaly kladení otázek v archeologii, osvojí si základy současné legislativy,
archeologické teorie a metodologie.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní pojmy archeologie: archeologické prameny, archeologické transformace
apod. Seznámí se přehledem základních paradigmat, které ovlivňovaly kladení otázek v archeologii, osvojí si
základy současné legislativy, archeologické teorie a metodologie. Studenti získají přehled o typech archeologických
lokalit a možnostech jejich výzkumu, interpretace a ochrany. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KAR/UVSB Umělecký výraz staveb 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vést studenta k poznání vnější architektonického výrazu, uměleckého zpracování a
ikonografického a symbolického výrazu staveb evropského středověku. Způsobilosti: Student získá znalosti o
proměnách tvarosloví architektonických prvků, na základě čehož bude schopen jejich typologického a uměleckého
zařazení a datace. Součástí předmětu budou exkurze v terénu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAR/UVSB1

KAR/VASB1 Vazba mezi funkcí a typem staveb 1 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět připravuje k pochopení vztahu mezi účelem stavebního díla a jeho stavební podobou. Výuka bude
vycházet z historického pohledu na to, jak, kdy a v jakých souvislostech vznikají, trvají a zanikají různé druhy
účelů, jimž stavby sloužily a slouží. Ukáže roli funkce jako důležitého faktoru, který podstatně ovlivňuje podobu
architektonického díla. V rámci předmět bude věnována pozornost jak kulturně společenským motivům proměny
ve škále funkcí, tak civilizačnímu a technickému vývoji způsobů, jimiž se realizují funkce dlouhodobě životné.
Problematika vztahu mezi funkcí a stavbou, která této funkci slouží, se bude demonstrována na vybraných
příkladech stavebních typů zastoupených především v našem historickém stavebním fondu (bydlení různých
sociálních vrstev, stavby fortifikační, kultovní, funerální, technické, výrobní apod.). Způsobilosti: Absolvováním
předmětu získá student průpravu ve studiu historických stavebních typů a představu o možnostech využití těchto
znalostí pro studium konkrétních historických stavebních struktur, s nimiž se v praxi setká. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/VASB2 Vazba mezi funkcí a typem staveb 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět připravuje k pochopení vztahu mezi účelem stavebního díla a jeho stavební podobou. Výuka bude
vycházet z historického pohledu na to, jak, kdy a v jakých souvislostech vznikají, trvají a zanikají různé druhy
účelů, jimž stavby sloužily a slouží. Ukáže roli funkce jako důležitého faktoru, který podstatně ovlivňuje podobu
architektonického díla. V rámci předmět bude věnována pozornost jak kulturně společenským motivům proměny
ve škále funkcí, tak civilizačnímu a technickému vývoji způsobů, jimiž se realizují funkce dlouhodobě životné.
Problematika vztahu mezi funkcí a stavbou, která této funkci slouží, se bude demonstrována na vybraných
příkladech stavebních typů zastoupených především v našem historickém stavebním fondu (bydlení různých
sociálních vrstev, stavby fortifikační, kultovní, funerální, technické, výrobní apod.). Způsobilosti: Absolvováním
předmětu získá student průpravu ve studiu historických stavebních typů a představu o možnostech využití těchto
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znalostí pro studium konkrétních historických stavebních struktur, s nimiž se v praxi setká. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/VOBA Významné objevy evropské archeologie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled o významných archeologických objevech z území Evropy,
které měly význam pro posun archeologického poznání pravěku.
Způsobilosti: Studenti:
Formulují a hodnotí informační potenciál významných archeologických nálezů a možnosti jeho využití. Jsou
schopni identifikovat moderní metody výzkumu, které byly při odkryvu a zpracování některých nálezů aplikovány.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/VS1D Vedení seminářů 1 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je zabezpečit samostatnou výuku realizovanou studenty doktorandského studia. Způsobilosti:
Doktorandi moderují diskuzi na semináři, vybírají vhodná témata do diskuze, řeší aktuální odborné problémy
frekventantů kurzu, jsou schopni předávat své znalosti dalším studentům. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAR/VS2D Vedení seminářů 2 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Pod vedením garantů si doktorandi připraví a realizují
magisterské semináře podle plánu magisterského studia s použitím vlastních námětů. Soustředí se mimo jiné na
vyvolání diskuse a její usměrňování. Zúčastní se hodnocení studentů v seminářích. Způsobilosti: Doktorandi
získávají schopnost účelně a efektivně vést seminář studentů archeologie. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KAR/VS3D Vedení seminářů 3 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Pod vedením garantů si doktorandi připraví a realizují
magisterské semináře podle plánu magisterského studia s použitím vlastních námětů. Soustředí se mimo jiné na
vyvolání diskuse a její usměrňování. Zúčastní se hodnocení studentů v seminářích.
Způsobilosti: Doktorandi moderují diskuzi na semináři, vybírají vhodná témata do diskuze, řeší aktuální odborné
problémy frekventantů kurzu, jsou schopni předávat své znalosti dalším studentům. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KAR/ZSD Zahraniční stáž 10 kr. Zp
4 [týd/sem]

James Symonds, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen výhradně pro studenty doktorského oboru Archeologie. V rámci předmětu absolvuje
student stáž na zahraničním univerzitním pracovišti s archeologickým zaměřením. Způsobilosti: Studenti
se seznámí s chodem a organizační strukturou zahraničních univerzitních pracovišť, seznámí se s aktuálními
řešenými teoretickými a metodologickými problémy. Předpoklady: Odpovídající jazykové znalosti.
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4 KBS-Katedra blízkovýchodních studií

KBS/AI Antisemitismus, islamofobie 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je analýza dvou negativních společenských fenoménů, antisemitismu a islamofobie. Studenti
se seznámí s počátky antijudaismu v křesťanské teologii a základními protižidovskými ”mýty”, anti-judaismem
v hospodářství a vznikem lichvy v raně novodobé společnosti od konce středověku do konce 18. století, s prvními
politickými projevy antijudaismu, s vývojem v 19. a v první polovině 20. století (asimilace, nacionalismus a
sekulární antisemitismus) s přihlédnutím k některým specifickým projevům v Německu, ve Francii, ve střední
a východní Evropě, s vývojem v hitlerovské ”Třetí říší” (vlivy klasického anti-judaismu na ”konečné řešení”
a holocaust), v SSSR a satelitních zemích (zrod ”komunistického” antisionismu), v soudobých společnostech v
Evropě a na Blízkém východě. Dále je kurz zaměřen na vznik a vývoj fenoménu islamofobie, na jeho definice,
hlavní rysy, na vědecké uchopení fenoménu, na diskuse o jeho povaze a projevech, na konkrétní projevy fenoménu
zejména v evropských zemích včetně České republiky.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Student je schopný rozlišovat
mezi jednotlivými podobami antijudaismu, antisemitismu a antisionismu a rozumí jejich kontextu v rámci tota-
litních ideologií. Má přehled o dějinách, významu a souvislostech různých podob antisemitismu a o jeho přežívání
do současnosti.
Frekventanti definují pojmy antisemitismus, antijudaismus, antisionismus. Popíší vznik pojmu antisemitismus
a srovnají způsob, jakým byl používán v 19. století a jakým je používán nyní. Zhodnotí význam antijudaismu
v rámci křesťanské věrouky pro vývoj rasového antisemitismu 19. století. Analyzují pozici antisemitismu v
ideologiích evropského nacionalismu a identifikují ideové zdroje sekulárního antisemitismu. Vysvětlí průběh nej-
známějších antisemitských incidentů konce 19. a začátku 20. století a zhodnotí jejich dopad na pozdější vývoj.
Analyzují moderní antisemitské incidenty a diskutují možné pozadí a motivy. Reflektují události holocaustu a
zasadí je do celkového dějinného kontextu. Diskutují soudobý antisionismus a jeho vztah k antisemitismu. Re-
flektují používání antisionismu a antisemitismu, jakožto propagandistické zbraně v blízkovýchodním konfliktu.
Dále studenti popíší vznik pojmu islamofobie, definují koncept, analyzují povahu fenoménu i slabá místa samot-
ného konceptu. Znají různé projevy fenoménu především v evropských zemích včetně České republiky. Umějí
identifikovat a analyzovat islamofobní projevy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/AK1 Akkadština 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o akkadském jazyce. Studenti se
seznámí se starobabylónskou fází akkadského jazyka, získají základní znalosti o gramatice a slovní zásobě, pře-
devším s ohledem na nominální flexi. Rovněž budou zasvěceni do základů klínového písma monumentálního
typu. Způsobilosti: Student zná a používá dostupné informační zdroje pro studium akkadštiny. Ovládá zá-
kladní zkratky a terminologii používanou v odborné literatuře. Přečte a přeloží slova a krátké věty v akkadském
jazyce. Zná pravidla pro zápis a použití klínového písma. Používá základní sadu znaků monumentálního písma.
Orientuje se ve flexi substantiv a adjektiv. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/AKK1

KBS/AK2 Akkadština 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchačům informace o flexi jednotlivých slovních druhů akkad-
ského jazyka. Studenti budou rovněž uvedeni do verbální flexe (pozornost bude věnována flexi silných sloves) a
prohloubí si své znalosti o flexi substantiv a adjektiv. Budou rovněž rozšiřovat své znalosti monumentální verse
klínového písma. Způsobilosti: Student dokáže číst středně obtížné texty v akkadském jazyce. Má přehled o flexi
zájmen a dalších slovních druhů, dokáže vytvářet présentní, préteritní a perfektní tvary akkadských pravidelných
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silných sloves. Předpoklady: Znalost jazyka na předchozích úrovních.
Vylučující předměty: KBS/AKK2

KBS/AK3 Akkadština 3 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchačům další informace o verbální flexi, zejména o modálních
tvarech silných sloves. Studenti se seznámí s některými skupinami slabých sloves. Budou rovněž rozšiřovat své
znalosti monumentální verse klínového písma a seznámí se s kursivním klínovým písmem. Způsobilosti: Student
dokáže číst středně obtížné texty v akkadském jazyce v monumentálním písmu a má základní přehled o kursivním
písmu. Orientuje se ve vytváření tvarů všech silných sloves i některých skupin slabých sloves. Předpoklady:
Znalost jazyka na předchozích úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AKK3

KBS/AK4 Akkadština 4 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Posluchač se seznámí s flexí některých skupin slabých sloves a rovněž získá přehled o vytváření rozšířených
kmenů akkadského slovesa a o jejich funkcích. V rámci tohoto předmětu budou studenti rovněž uvedeni do
zásad vytváření II. slovesného kmene u jednotlivých skupin sloves. Bude pokračovat četba akkadských textů v
monumentálním a kursivním písmu.
Způsobilosti: Student dokáže číst středně obtížné texty v akkadském jazyce (v monumentálním i kursivním
písmu). Dokáže vytvářet tvary nepravidelných sloves a orientuje se v problematice rozšířených kmenů akkadského
slovesa. Předpoklady: Znalost jazyka na předchozích úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AKK4

KBS/AK5 Akkadština 5 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět pokračuje v probírání rozšířených kmenů akkadského slovesa, přičemž pozornost bude
věnována II. a III. kmeni u jednotlivých skupin sloves. Studenti se seznámí s hlavními zásadami vytváření
těchto rozšířených kmenů a budou rovněž pokračovat v prohlubování svých znalostí písma. Pozornost bude
věnována především četbě různých skupin textů, zapsaných kursivním písmem (zejména starobabylónských
dopisů). Způsobilosti: Student dokáže číst středně obtížné texty v akkadském jazyce (v monumentálním i
kursivním písmu). Dokáže vytvářet tvary II. a III. kmenů u jednotlivých skupin sloves. Předpoklady: Znalost
jazyka na přechozích úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AKK5

KBS/AK6 Akkadština 6 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Výuka se zaměří na III. a IV. kmeny u jednotlivých skupin akkadského slovesa. Pozornost bude věnována
rovněž dalším typům rozšířených kmenů a posluchači budou také uvedeni do základů akkadské syntaxe. Způ-
sobilosti: Student dokáže číst středně obtížné texty v akkadském jazyce (v monumentálním i kursivním písmu).
Dokáže vytvářet tvary III. a IV. kmenů u jednotlivých skupin sloves a orientuje se rovněž v základech akkadské
syntaxe. Předpoklady: Znalost jazyka na předchozích úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AKK6

KBS/AK7 Akkadština 7 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Výuka se zaměří na procvičování znalostí, jež studenti získali během výuky předmětů AKK1-6. Pozornost
se zaměří především na verbální flexi, zejména s ohledem na rozšířené kmeny (II.-IV. kmen). Těžiště výuky bude
spočívat především v četbě textů psaných kursivním klínovým písmem. Výběr akkadských textů bude volen tak,
aby posluchačům umožnil seznámit se s různými skupinami akkadských textů a současně rozšířit slovní zásobu
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akkadského jazyka. V rámci tohoto předmětu se posluchači seznámí především s neliterárními texty. Posluchači
rovněž získají základní znalosti dalších vývojových fází akkadského jazyka.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Student dokáže číst texty
neliterárního charakteru, které jsou zaznamenány v kursivním klínovém písmu (dopisy, smlouvy); případně v
monumentálním písmu (královské nápisy). Orientuje se rovněž v problematice dalších vývojových fází akkadského
jazyka (středobabylónština, novobabylónština). Předpoklady: Znalost jazyka na přechozích úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AKK7

KBS/AK8 Akkadština 8 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Těžiště výuky bude spočívat především v četbě textů psaných kursivním klínovým písmem. V rámci tohoto
předmětu se posluchači seznámí zvláště s písemnými prameny literárního charakteru, zejména s mytologickými
a epickými skladbami, případně s texty odborného charakteru. Posluchači rovněž získají základní znalosti o
asyrském dialektu akkadského jazyka. Způsobilosti: Student dokáže číst texty literárního charakteru, které
jsou zaznamenány v kursivním klínovém písmu (mytologické, epické skladby), orientuje se rovněž v problematice
odborných textů ze starověké Mezopotámie. Má přehled o základních rysech asyrského dialektu akkadského
jazyka. Předpoklady: Znalost jazyka na předchozích úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AKK8

KBS/AOBS Angličtina pro Blízkovýchodní studia 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Alok Kumar, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Tento předmět je určen studentům studijního oboru Blízkovýchodní stu-
dia. Předpokládá středně pokročilé znalosti jazyka, především dále rozvíjí schopnost porozumět širokému spektru
původních anglo-amerických odborných textů z oblasti Blízkého východu. Kurz bude zaměřen na práci s odbor-
ným textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu praktickému využití při odborné prezentaci
a vytváření vlastních odborných textů. Způsobilosti: Student bezpečně rozumí relevantním odborným textům
v angličtině. Zná a správně aplikuje odbornou anglickou terminologii z oblasti antropologie, religionistiky, his-
torie a archeologie Předního východu. V angličtině samostatně prezentuje svůj názor na vybrané téma z oblasti
Blízkého východu a dokáže o něm diskutovat.
Předpoklady: Schopnost číst anglické texty.

KBS/ARA7 Arabština 7 5 kr. Zk
4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento kurs je ve velké míře založen na četbě a diskusi o textech týkajících se mezinárodních vztahů,
historie, islámu a soudobých událostí. Kromě rozsáhlé četby procvičuje i samostatný písemný projev, rozšiřování
arabské gramatiky, poslechová cvičení a konverzaci. Zvláštní pozornost bude věnována aktuální situaci v arabsky
hovořících zemích.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Student čte a interpretuje
arabskou prózu a náročnější novinové články. Obsah čtených textů vysvětlí v arabštině. Při práci s morfologií
jazyka plně aplikuje arabskou terminologii. Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AR7

KBS/ARA8 Arabština 8 5 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Pokročilý kurs arabského jazyka koncipovaný pro zdokonalení komunikativních schopností studentů v arab-
ském jazyce. Zahrnuje také samostatný písemný projev, rozbor arabské prózy, mediálních materiálů, důraz je
kladen na schopnost překladu z českého do arabského jazyka a naopak.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Student čte a interpretuje
arabskou prózu a náročnější novinové články. Obsah čtených textů vysvětlí v arabštině. Při práci s morfologií
jazyka plně aplikuje arabskou terminologii. Čte a interpretuje úryvky z Koránu.
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Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.
Vylučující předměty: KBS/AR8

KBS/ARA9 Arabština 9 5 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz se zabývá analýzou vybraných literárních textů, článků z novin a časopisů, zdokonaluje dovednosti
v překládání a tlumočení. Pozornost bude věnována překladům odborných textů z oblasti humanitních oborů a
porozumění jazyku médií (televize, rozhlas, tisk).
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Student je schopen konverzace
na odborná témata z oblasti politiky, ekonomiky a společnosti, překládá odborné texty, interpretuje slyšený
projev jak v arabském, tak v českém jazyce. Student je schopen písemného projevu na odborné téma.
Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

KBS/AS Asýrie 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Šašková, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přehled historického vývoje státu od staroasyrského až po novoasyrské období se zvláštním důrazem na
období vlády dynastie Sargonovců. Pozornost bude rovněž věnována asyrskému vojsku, válečné taktice a správě
dobytých území, stejně jako úloze asyrského panovníka, asyrskému královskému dvoru, hospodářství státu, ře-
meslům, nejvýznamnějším uměleckým památkám a zákonům. Další oblastí, jíž se bude kurs zabývat, je asyrské
náboženství a duchovní kultura (nejvyšší božstvo Aššur, asyrský pantheon, Aššurův chrám, kultický kalendář,
démoni, duchové mrtvých a ochranná božstva). Způsobilosti: Student bude schopen sestavit časovou osu stě-
žejních událostí dějin starověké Asýrie. Rozliší jednotlivá období, charakterizuje odlišnosti v jejich materiální
kultuře, společenské organizaci a duchovním životě. Zasadí dějiny starověké Asýrie do celkového kontextu dě-
jin Předního východu. Porovná charakter a obsah staroasyrských zákonů s ostatními známými právními texty
starověkého Předního východu. Na základě dostupných pramenů rekonstruuje duchovní život starověké Asýrie
a královskou ideologii asyrských vladařů v jednotlivých obdobích. Předpoklady: Schopnost číst anglické texty.
Schopnost pracovat s elektronickými informacemi.

Vylučující předměty: KBS/ASY

KBS/A1 Arabština 1 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs se soustřeďuje na získání základních dovedností v moderní spisovné arabštině. Začíná výukou zvuko-
vého a grafického systému jazyka a postupně pracuje se širokým spektrem textů a témat, jež poskytují slovní
zásobu, představují základní gramatické jevy a obecné schopnosti komunikace. Důraz bude kladen na správnou
výslovnost, získání základní slovní zásoby, rozlišení rodů, pádů a pádových koncovek, ovládnutí předložek, shod-
ného přívlastku, zájmen, jmenné věty, duálu, plurálu, časování sloves v přítomném a minulém čase. Způsobilosti:
Student ovládá grafický a zvukový systém jazyka, ovládat jednoduchou slovní zásobu, základní konverzační věty
a fráze, být schopen utvořit jednoduché jmenné i slovesné věty, správně časovat sloveso v přítomném a minulém
čase a utvářet duály a plurály.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/AR1

KBS/A2 Arabština 2 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs pokrývá témata a situace související s každodenním životem. Soustředí se na složitější gramatické
struktury, rozšiřování slovní zásoby, řečových dovedností a rozvoj komunikativních schopností v širokém spektru
situací.
Způsobilosti: Překládá jednoduché věty a souvětí. Používá pravidelná slovesa I. kmene. Čte a překládá souvislejší
články z učebnice. Hovoří v krátkých větách o základních tématech (rodina, denní režim, studium, domov, město).
Používá základní a řadové číslovky. Předpoklady: Znalost jazyka na předcházející úrovni.

Vylučující předměty: KBS/AR2

KBS/A3 Arabština 3 7 kr. Zk
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Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs se zaměřuje na opakování, upevňování a rozšiřování znalostí gramatiky moderní spisovné arabštiny
probrané v předchozích kurzech, zejména složitější větné struktury. Kromě lingvistických znalostí se snaží o roz-
šíření slovní zásoby, zlepšení chápání čteného i slyšeného textu a rozvoj jazykových dovedností obecně. Studenti
budou průběžně samostatně vyhledávat a zpracovávat informace a v semináři vystoupí s vlastními prezenta-
cemi. Způsobilosti: Identifikuje rozšířené kmeny pravidelných sloves. Sestaví souvislejší souvětí a používá při
tom náležité spojky. Arabsky interpretuje obsah poslechových cvičení z učebnice,
příp. jednoduchých hlasových nahrávek z médií. Bezpečně vyhledává neznámá slova v kořenově řazeném slovníku.
Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AR3

KBS/A4 Arabština 4 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz se zaměřuje na prohloubení gramatických znalostí z předchozích kurzů, stejně tak klade důraz na
konverzační schopnosti. Náplň kurzu zahrnuje četbu a překlad textů pro pochopení psaného a mluveného slova,
diskuse o tématech týkajících se aktuálních událostí, politiky, hospodářství, společnosti a kultury. Studenti budou
průběžně samostatně vyhledávat a zpracovávat informace a v semináři vystoupí s vlastními prezentacemi.
Způsobilosti: Student dokáže vyjádřit svůj názor vyjádřit svůj názor ve větách. Je schopen interpretace textu
i slyšeného projevu. Bezpečně ovládá rozšířené slovesné ve tvaru perfekta i imperfekta, rozkazu, participií a
masdaru. Identifikuje masdar, je schopen vyjádřit složitější vztažná souvětí.
Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AR4

KBS/A5 Arabština 5 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento kurz je ve velké míře založen na interpretaci textů, zaměřuje se na četbu a diskuse o textech týkajících
se mezinárodních vztahů, historie, islámu a soudobých událostí. Kromě rozsáhlé četby procvičuje i samostatný
písemný projev, opakuje a rozšiřuje gramatiku a klade důraz na konverzaci. Studenti budou průběžně samostatně
vyhledávat a zpracovávat informace a v semináři vystoupí s vlastními prezentacemi. Způsobilosti: Student
čte a vlastními slovy v arabštině interpretuje obsah novinových článků. Používá rozšířené slovesné kmeny ne-
pravidelných sloves. Sestaví větu s nereálnou podmínkou. Napíše krátký esej na zadané téma. Odvodí masdary
a participia rozšířených slovesných kmenů. Je schopen konverzovat na úrovni mediálních témat.
Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AR5

KBS/A6 Arabština 6 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Pokročilý kurs arabského jazyka koncipovaný pro zdokonalení komunikativních schopností studentů v arab-
ském jazyce. Zahrnuje také samostatný písemný projev a seznamuje studenty s idiomy, obrazy a symboly po-
užívanými v arabském jazyce. Studenti budou průběžně samostatně vyhledávat a zpracovávat informace a v
semináři vystoupí s vlastními prezentacemi. Způsobilosti: Student čte a interpretuje zprávy z novin, internetu
v arabštině, je rovněž schopen kvalitního překladu. O obsahu čtených textů v arabštině samostatně hovoří. Shrne
vybrané téma z problematiky islámu či Blízkého východu ve formě delšího eseje. Odvodí masdary a participia
rozšířených slovesných kmenů, ovládá uslúb at- taadžub, užití al-mafúl al-mutlaq, správně užívá slabá slovesa.
Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/AR6

KBS/BAB Babylónie 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem této přednášky je souhrnně popsat dějiny, společnost a kulturu starověké Babylónie v období od
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vytváření prvních státních útvarů na tomto území (ve 3. tis. př. n. l.) až do zániku novobabylónského státu v 6.
stol. př. n. l. Zvláštní pozornost bude věnována kontaktům Babylónie se sousedními oblastmi, jakož i struktuře
babylónského státu, úloze panovníka, babylónskému zákonodárství a kultické sféře. Způsobilosti: Student inter-
pretuje dějiny starověké Mezopotámie prizmatem dějin babylónských a vyhodnotí roli státních útvarů na území
Babylónie pro dějiny oblasti starověkého Předního východu. Identifikuje charakteristické rysy státní správy, roz-
dělení moci, královské ideologie a náboženského života v jednotlivých obdobích babylónských dějin a zasadí je
do celkového kontextu dějin Předního východu. Bude schopen zhodnotit charakter a obsah babylónských zákonů
a porovnat je s ostatními známými právními texty starověkého Předního východu. Předpoklady: Schopnost
číst anglické texty. Schopnost pracovat s elektronickými informacemi.

Vylučující předměty: KBS/BABY

KBS/BPBV Bakalářská práce 12 kr. Zp

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Student analyzuje vybrané téma ve formě obsáhlejšího odborného textu.
Aplikuje náležitý úzus k podložení, prezentaci a obhajobě svého stanoviska.
Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům bakalářského oboru Blízkovýchodní studia garantovaného
Katedrou blízkovýchodních studií. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních
a kvantitativních výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závě-
rečných prací.

KBS/BVA Blízký východ a Afrika 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz se zaměří na obecné společné rysy Blízkého východu a Afriky v historických, kulturních a nábo-
ženských souvislostech. Součástí předmětu bude i exkurz do problematiky percepce obou regionů jako součásti
takzvaného Orientu především v evropském intelektuálním prostoru (v literatuře, filmu, aj.).
Způsobilosti: Student si osvojí znalosti o historické, náboženské a kulturní interakci Afriky a Blízkého východu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/BVK Blízký východ a křesťanství 5 kr. Zk
4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikem a vývojem křesťanství od prvního až do sedmého století.
Kurz se zaměří na textové prameny jako Nový zákon, Didaché, spisy apoštolských otců, církevní apologety a
filozofy rané církve - východní tradice. Dále bude představen vnější historický kontext utvářející podmínky pro
šíření křesťanství z Palestiny do oblasti Malé Asie, Persie, Indie, Egypta a dalších oblastí starověkého Předního
východu. V kurzu se dále bude prezentovat vývoj vztahu východního křesťanství k císařské moci - caesaropa-
pismus. Budou představeny ekumenické koncily a zápasy rané církve o ortodoxii, nicejsko-cařihradské vyznání,
chalcedonská formule, spor o ikony. Bude též zmíněn fenomén východního mnišství a jeho hlavní představitelé,
centra. Definice východního křesťanství a jeho odlišnosti od latinského křesťanství, základní pojmy východní
tradice. Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v událostech, místech a osobnostech podstatných pro for-
mování východního křesťanství do jeho dnešní rozmanité podoby. Zhodnotí vliv židovských kořenů, helenismu,
gnostických učení a tzv. ”heretických” učení na formování charakteru dnešních forem křesťanství. Srovnají cha-
rakteristiky východních a západních církví. Vysvětlí příčiny či záminky významných teologických rozporů a
schizmat v raném křesťanství. Zasadí vývoj a tříbení věrouky východních církví do celkového historického a
politického kontextu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/BVM Blízký východ - metody výzkumu 7 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti metodologie i úžeji konkrétních metodik vy-
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braných společenských věd. Důraz bude kladen na teoretické i praktické zvládnutí metodiky kvalitativního a
kvantitativního výzkumu. Seznámeni budou i s prováděním základních mediálních výzkumů a analýzy sociálních
sítí. Kurs doplní informace z výzkumu náboženství v sociálních vědách.
Způsobilosti: Studenti díky přednáškám i samostatnému studiu vybraných textů disponují znalostmi přístupů
konkrétních společenských věd k různým výzkumným otázkám spojeným s regionem Blízkého východu. Rozumějí
hlavním metodologickým problémům, dokáží identifikovat slabá místa v metodikách uplatněných v analyzova-
ných případových studiích. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/BVTV Blízký východ - terénní výzkum 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: V rámci předmětu se studenti seznámí se základními náležitostmi či nároky a metodami realizace terénního
výzkumu s důrazem na specifika, která musí výzkumník zohlednit v souvislosti s regionem Blízkého Východu. Se-
známí se s možností využití dalších metod, zejména s terénním výzkumem. Pozornost bude věnována praktickým
případovým studiím a sdílení zkušeností s terénním výzkumem.
Způsobilosti: Studenti rozumí povaze antropologie, jejím cílům, metodám, možnostem i omezením. Znají stě-
žejní autory zabývající se regionem Blízkého východu v antropologické perspektivě, dokáží charakterizovat dílčí
disciplíny jako antropologii islámu či antropologii judaismu. Chápou rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním
výzkumem. A co je podstatné, jsou teoreticky vybaveni pro realizaci terénního výzkumu na Blízkém východě,
znají jeho dílčí metody, jsou si však vědomi i jistých omezení, které s sebou pobyt v terénu a jeho následné
zhodnocování nese.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/CIRA Starověký Írán 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Šašková, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti budou seznámeni s historickým vývojem a povahou státních celků v oblasti dnešního Íránu od
konce 4. tisíciletí př. n. l. po dynastii Sásánovců na základě písemných pramenů a výsledků archeologického
bádání. Přihlédnuto bude rovněž k etnické struktuře území a jejím změnám v průběhu dějin, vztahům k okolním
oblastem, zejména k území Mezopotámie, jež je s oblastí starověkého Íránu neodmyslitelně spjato od nejstarších
historických období. Shrnuty budou rovněž pozdější kontakty s Řeckem a Římem. Způsobilosti: Student bude
schopen sestavit časovou osu stěžejních událostí starověkých dějin státních útvarů na území dnešního Íránu.
Rozliší jednotlivé státní celky v konkrétních obdobích a zhodnotí jejich historický vývoj, vztahy se sousedními
oblastmi, zvláště s oblastí Mezopotámie, později pak s oblastmi obývanými Řeky a s Římem. Bude rovněž schopen
charakterizovat odlišnosti v jejich materiální kultuře, společenské organizaci a kultické sféře. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/CMAS Starověká Malá Asie a Syropalestina 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Šašková, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami a charakterem státních celků v oblasti Malé Asie a Syro-
palestiny od konce 4. tisíciletí př. n. l. po římskou éru na základě písemných pramenů a výsledků archeologického
bádání. Přihlédnuto bude rovněž k etnické struktuře regionu, vztahům k okolním oblastem, zvláště pak k území
Mezopotámie a Egypta ve starších obdobích a ke státům Řecka a k Římu v obdobích mladších. Způsobilosti:
Student bude schopen sestavit časovou osu stěžejních událostí dějin starověké Malé Asie a syropalestinského
území. Rozliší jednotlivé státní celky v konkrétních obdobích a zhodnotí jejich historický vývoj, vztahy se sou-
sedními oblastmi, zejména s Egyptem a se státy na území Mezopotámie ve starších obdobích a s Řeky a Římany
v obdobích mladších. Bude rovněž schopen charakterizovat odlišnosti v jejich materiální kultuře, společenské or-
ganizaci a duchovním životě. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/DD Dizertační práce 50 kr. Zp

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Vypracování disertační práce je nutnou podmínkou pro završení celého studia. Téma práce oficiálně za-
dává oborová rada na začátku studia. Se školitelem student podrobně konzultuje teoretické a metodologické
aspekty práce a dodržuje školitelem stanovený harmonogram zpracování. V průběhu práce student prezentuje
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před svými kolegy hlavní rysy svého výzkumu v předmětu Prezentace výzkumu. Obecné požadavky na disertační
práci stanovuje Studijní a zkušební řád ZČU, specifické školitel. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu
je student schopen, samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat důležité informace týkající
se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je, shromažďovat empirická data, systemizovat je a me-
todologicky správně je zpracovávat, analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických
základů,číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie, sepsat písemnou zprávu na základě
zadaných bodů, obhájit svůj projekt. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studij-
ním plánem doktorského oboru Blízký východ a Afrika Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky
stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/DIBV1 Blízkovýchodní divadlo 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz se zabývá počátky, podmínkami vzniku a vývojem divadla na Blízkém východě. Věnuje zvláštní
pozornost prostředí divadelního umění v Egyptě a Sýrii. Soustředí se na výrazné osobnosti divadelního života v
regionu. Zabývá se divadlem jako součástí arabské kultury a jeho specifiky v arabském prostředí. Způsobilosti:
Student disponuje obecným přehledem o vzniku a vývoji divadelního umění na Blízkém východě a jeho výrazných
osobnostech. Je schopen pohovořit o roli divadla ve společenském životě Arabů, stejně tak je schopen rozeznat
specifika blízkovýchodního divadla v komparaci s divadlem evropským. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/DIBV2 Blízkovýchodní divadlo 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Issam Ramadan možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na předmět Blízkovýchodní divadlo 1, zabývá se současný divadelním uměním, krizí divadla
jako uměleckého a literárního žánru v zemích Blízkého východu. Věnuje především pozornost současnému diva-
delnímu prostředí Egypta a Sýrie. Seznamuje posluchače s problémy, se kterými se potýká současná divadelní
scéna. Rovněž se zabývá analýzou vlivu současných forem zprostředkování dramatické tvorby na popularitu
klasického divadla. S vybranými přednáškami bude spojena projekce divadelních her.
Způsobilosti: Student disponuje obecným přehledem o současné divadelní tvorbě a nejvýznamnějších osobnostech
tohoto umění na Blízkém východě. Rovněž je schopen pohovořit o roli současného divadla ve společenském životě
lidí na Blízkého východě a diskutovat o vlivu událostí na Blízkém východě na současnou divadelní tvorbu regionu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/DPBV Diplomová práce 18 kr. Zp

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Student samostatně analyzuje vybraný problém a své závěry prezentuje
formou souvislého odborného textu.
Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům navazujícího magisterského oboru Blízkovýchodní studia
garantovaného Katedrou Blízkovýchodních studií. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost
kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se
typografie závěrečných prací.

Vylučující předměty: KBS/DPPV

KBS/DSBV1 Dějiny starověkého Blízkého východu 1 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled dějin Blízkého východu od nejstarších dokladů
o přítomnosti člověka až do konce 4. tis. př. n. l. Přírodní podmínky, etnická a jazyková struktura. Pravěk
na Blízkém východě. Domestikace rostlin a živočichů, vznik zemědělství a pastevectví. Kultura chassúnská,
chaláfská, sámarrská a obejdská. Vznik městské civilizace a písma v jižní Mezopotámii v období kultury urucké.
Raně dynastické období a vznik teritoriálních států (stát akkadský).
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Způsobilosti: Student sestaví časovou osu nejstarší fáze dějin starověkého Předního východu. Rozliší charakte-
ristiky jednotlivých kultur a vývojových fází. Popíše, jaké dopady na život obyvatel Předního východu měla
neolitická revoluce, používání keramiky, objev písma a vznik teritoriálních států. Identifikuje nejdůležitější udá-
losti, místa a osoby v daném úseku dějin. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KBS/DSBV2 Dějiny starověkého Blízkého východu 2 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o dějinách Blízkého východu (Me-
zopotámie, Anatolie, Syropalestina, Írán) v období od poloviny 2. tisíciletí př. n. l. až do období parthského a
sásánovského (7. stol. n. l.). Výklad se soustředí na nastínění hlavních rysů politického, ekonomického a sociál-
ního vývoje uvedeného regionu v tomto období. Způsobilosti: Student bude mít základní přehled o historickém
vývoji Blízkého východu v období od poloviny 2. tisíciletí př. n. l. až do období sásánovského a dokáže se oriento-
vat v pramenech i odborné literatuře k dějinám starověkého Blízkého východu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/DSNB1 Dějiny Blízkého východu od středověku 1 5 kr. Zk
4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do dějin regionu Blízkého východu v období
od vzniku islámu v sedmém století do příchodu Mongolů ve století třináctém. Studenti se seznámí s hlavními
dějinnými mezníky a procesy v co možná nejširších souvislostech, s okolnostmi vlády různých dynastií, s vý-
znamnými politickými a společenskými trendy daného období. Stranou nezůstávají také vztahy se středověkou
Evropou, jejichž ráz kromě středomořského obchodu významně určovaly také dobyvatelské ambice jednotlivých
muslimských dynastií či křížové výpravy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni vyjmenovat a v širším kontextu
analyzovat jednotlivé dějinné události i širší historické procesy v rámci regionu. Umí identifikovat zásadní his-
torické mezníky a interpretovat jejich význam. Dokáží vystihnout specifika jednotlivých dějinných období, vlád
různých vládnoucích dynastií a podobně. Disponují ucelenou představou o historii regionu v daném období a
všech stěžejních souvislostech. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/DSNB2 Dějiny Blízkého východu od středověku 2 5 kr. Zk
4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do dějin regionu Blízkého východu v období od
příchodu Mongolů do období první světové války. Studenti se seznámí s hlavními dějinnými mezníky a pro-
cesy v co možná nejširších souvislostech, s okolnostmi vlády různých dynastií, s významnými politickými a
společenskými trendy daného období. Důležitým tématem jsou v rámci přednášek vztahy západních velmocí s
jednotlivými zeměmi či vládnoucími dynastiemi Blízkého východu, zvláště od počátku devatenáctého století.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni vyjmenovat a v širším kontextu analyzovat jednotlivé dějinné události i širší
historické procesy v rámci regionu. Umí identifikovat zásadní historické mezníky a interpretovat jejich význam.
Dokáží vystihnout specifika jednotlivých dějinných období, vlád různých vládnoucích dynastií a podobně. Dis-
ponují ucelenou představou o historii regionu a všech stěžejních souvislostech. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/DZJ1 Dějiny Židů - Judaismus 1 4 kr. Zk
3 [hod/týd]

Doc. Pavel Hošek, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Úvod do dějin izraelského a později židovského národa, jak se postupně formoval na základě náboženského
společenství, amfiktyonie. Vědecké teorie vzniku Izraele, monoteismu, koncept lineárních dějin v knize Dvarim,
vyjití z Egypta jako archetypální příběh ustanovení národa. Soudci, království, Šalomounův chrám, centralizace
moci, význam Jeruzaléma, reformátoři na trůně, moc aristokracie, kněžstva, proroků a vzdělanců. Babylónské
zajetí jako zlomová událost, vznik judaismu a židovstva. Poexilní situace. Způsobilosti: Studenti dobře ovládají
relevantní data a terminologii z oblasti judaismu, rabínské literatury, mystiky apod. a umějí ji správně použí-
vat. Identifikují charakteristiky jednotlivých názorových, duchovních a ideologických proudů v rámci judaismu.
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Uvedou do kontextu historický vývoj judaismu s jeho dějinným pozadím. Rozlišují historický rámec a jeho
mýtopoetickou interpretaci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/FBV1 Blízkovýchodní film 1 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz seznamuje studenty s kinematografickou tvorbou vybraných regionů Blízkého východu. Během kurzu
bude studentům představen historický vývoj izraelské, palestinské, íránské a
egyptské kinematografie. Jednotlivé snímky, s nimiž se studenti seznámí, jsou zasazeny do dobového kontextu.
Prostřednictvím snímků se tak studenti seznamují s konkrétními problémy daného prostředí a doby. V rámci in-
terpretace konkrétních snímků jsou studentům představeny specifické rysy kinematografické tvorby jednotlivých
regionů Blízkého východu. Na probranou látku navazuje kurz Blízkovýchodní film 2. Způsobilosti: Student zná
stěžejní autory a díla izraelské, palestinské, íránské a egyptské kinematografie. Vybraná díla kriticky recenzuje.
Zasadí děj zvolených filmů do jejich dobového kontextu. Interpretuje symboliku a sdělení vybraných filmů. Iden-
tifikuje použité výrazové prostředky a vysvětlí jejich smysl. Provede srovnání blízkovýchodních filmů se snímky
z jiných oblastí a vysvětlí jejich charakteristické rysy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KBS/FBV2 Blízkovýchodní film 2 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na předmět Film a BV1 a seznamuje studenty s kinematografickou tvorbou vybraných re-
gionů Blízkého východu. Během kurzu bude studentům představen historický vývoj turecké, syrské, libanonské,
jordánské a irácké kinematografie a stručně rovněž vývoj kinematografií zemí Arabského poloostrova. Jednot-
livé snímky, s nimiž se studenti seznámí, jsou zasazeny do dobového kontextu. Prostřednictvím snímků se tak
studenti seznamují s konkrétními problémy daného prostředí a doby. V rámci interpretace snímků jsou studen-
tům představeny specifické rysy kinematografické tvorby jednotlivých regionů Blízkého východu. Způsobilosti:
Student zná stěžejní autory a díla turecké, syrské, libanonské, jordánské a irácké kinematografie. Vybraná díla
kriticky recenzuje. Zasadí děj zvolených filmů do jejich dobového kontextu. Interpretuje symboliku a sdělení
vybraných filmů. Identifikuje použité výrazové prostředky a vysvětlí jejich smysl. Provede srovnání vybraných
filmů se snímky z jiných oblastí a vysvětlí jejich charakteristické rysy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/ISA Islám v subsaharské Africe 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům přehled dějin islámu ve východní a západní Africe, způsoby jeho
šíření, jakož i jeho místní specifika.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru.
Způsobilosti: Student zná základní události, místa a osoby důležité pro šíření a formování islámské kultury v
subsaharské Africe a tyto uvede do širšího dějinného kontextu. Zhodnotí význam předislámských kmenových
tradic pro soudobý africký islám. Identifikuje specifické rysy subsaharských islámských hnutí a porovná je s
podobnými hnutími v oblasti Blízkého východu.
Předpoklady: Schopnost číst anglické texty.

KBS/ISBSZ Islám 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Blízkovýchodní studia. Hlavním
cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blíz-
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kovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a
zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/ISE Islám a Evropa 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do historie vztahů zemí Evropy s islámským civilizačním okruhem
od středověku po současnost a představit různé aspekty dnešní muslimské přítomnosti v Evropě. Předmět je
určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Kurz se vyučuje pouze v angličtině. Způsobilosti:
Studenti popíšou vývoj vztahů mezi křesťanským a islámských civilizačním okruhem a identifikují hlavní příčiny
i důsledky vzájemného soupeření. Srovnají zkušenosti vybraných evropských zemí s muslimskými menšinami
a uvedou je do souvislosti s konkrétními politickými přístupy daných států. Analyzují v příslušném kontextu
pojmy multikulturalismus, integrace, exkluze, asimilace, sekularismus, islamofobie a další.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/ISL1 Islám 1 4 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je vytvořit základní přehled o islámském náboženství sunnitského směru a seznámit studenty
s jeho duchovními, morálními, právními a kulturními základy. Hlavní pozornost bude věnována následujícím
tématům: Korán, koránská exegeze, tradice soustředěné kolem proroka Muhammada a jeho druhů, ortopraxe,
právní regulace vztahů mezi člověkem a Bohem. U každého diskutovaného jevu islámského náboženství bude
zohledněn nejen jeho historický vývoj, ale také jeho význam pro každodenní život praktikujících muslimů. Způ-
sobilosti: Identifikuje hlavní zdroje islámského náboženství. Vyjmenuje nejvýznamnější události náboženských
dějin islámu. Analyzuje vybrané fenomény klasického islámu a zhodnotí jejich význam pro každodenní život
věřících. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/ISNSZ Islám 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Blízkovýchodní
studia. Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je určen pro navazující magisterské studium. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky
prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v
souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit
všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blízkovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkový-
chodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/IS1 Islám 1 7 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je vytvořit základní přehled o islámském náboženství sunnitského směru a seznámit studenty
s jeho duchovními, morálními, právními a kulturními základy. Hlavní pozornost bude věnována následujícím
tématům: Korán, koránská exegeze, tradice soustředěné kolem proroka Muhammada a jeho druhů, ortopraxe,
právní regulace vztahů mezi člověkem a Bohem. U každého diskutovaného jevu islámského náboženství bude
zohledněn nejen jeho historický vývoj, ale také jeho význam pro každodenní život praktikujících muslimů. Způ-
sobilosti: Identifikuje hlavní zdroje islámského náboženství. Vyjmenuje nejvýznamnější události náboženských
dějin islámu. Analyzuje vybrané fenomény klasického islámu a zhodnotí jejich význam pro každodenní život
věřících. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/IS2 Islám 2 7 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs navazuje na předmět ISL1 a rozšiřuje základní přehled o islámském náboženství. Pozornost je vě-
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nována zejména šíitské formě zbožnosti a mystickým proudům. Student se rovněž seznámí s dnes tolik disku-
tovaným jevem islámského fundamentalismu. Rozmanitost a barvitost současného islámu dokládají případové
studie zaměřené na lidový islám. Způsobilosti: Získá povědomí o pluralitě islámského náboženství. Vyjmenuje
nejvýznamnější události dějin šíitského islámu a nejvýznamnější postavy súfijské tradice. Analyzuje vybrané
fenomény šíitského islámu, súfismu a současného islámského fundamentalismu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/ISL2

KBS/IVR7 Ivrit 7 5 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 6 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopnosti dosažené v předcházejících úrovních. Studenti se v jeho průběhu seznámí s tvořením podmínkových
vět a naučí se vytvářet a používat podstatná jména se zájmennými sufixy.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Používá podmínkové věty.
Připojuje zájmenné sufixy k podstatným jménům. Vytváří věty uvozené spojkou ve’ilu. Používá spojení lo
rak. . ., ela gam. Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/IV7

KBS/IVR8 Ivrit 8 5 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 7 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopností dosažené v předcházejících úrovních. V jeho průběhu se studenti seznámí s tvořením tvarů přítomného,
minulého a budoucího času sloves konjugací pu’al a huf’al.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Vytváří tvary přítomného,
minulého a budoucího času sloves konjugace pu’al a huf’al. Používá věty, v nichž se vyskytují tvary sloves
konjugace pu’al a huf’al. Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/IV8

KBS/IVR9 Ivrit 9 5 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 8 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopností dosažené v předcházejících úrovních. V jeho průběhu studenti procvičují nepravidelné slovesné tvary.
V hodinách jsou čteny a překládány původní texty izraelské literatury.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Vytváří nepravidelné slovesné
tvary a používá je ve větách. Samostatně je schopen číst texty izraelské literatury a tisku. Předpoklady: Znalost
jazyka na předcházejících úrovních.

KBS/IZR Stát Izrael 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je předat studentům různorodé informace o dějinných podmínkách založení Státu Izrael, o
náboženském vztahu Židů k Erec Jisrael, o haskale, sionismu, antisemitismu a o hnutích alija, o podílu šoa
na vzniku Izraele a o geografických, politických, sociálních, přírodních a kulturních poměrech ve Státu Izrael.
Studenti budou částečně pracovat formou samostudia a svými projekty a referáty budou prezentovat získané
znalosti. Způsobilosti: Studenti dokáží vysvětlit události, důvody a motivace, které vedly ke vzniku sionismu
v 19. století a srovnat ideologii sionismu s ostatními myšlenkovými proudy v rámci judaismu. Pochopí klíčové
události v dějinách moderního státu Izrael a zhodnotí roli ostatních aktérů v těchto událostech. Seznámí se s
významnými osobnostmi izraelské společnosti. Na základě svého studia identifikují současné problémy Izraelské
společnosti, izraelsko-palestinských vztahů a zahraniční politiky státu Izrael. Mohou o Státu Izrael diskutovat
a publikovat statě bez ideologické jednostrannosti, s věcností a na základě hlubokých znalostí. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/SIZ

KBS/I1 Ivrit 1 7 kr. Zk
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4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz studentům poskytuje seznámení s hebrejským písmem a základní přehled gramatického systému
hebrejštiny - systém jmen, systém zájmen. Studenti se v něm dále naučí samostatně pracovat s hebrejským
slovníkem a slovesnými tabulkami. Součástí kurzu je rovněž výuka základních konverzačních obratů.
Způsobilosti: Student čte hebrejské písmo. Časuje základní pravidelná slovesa konjugace pa’al v přítomném čase.
Sestaví jednoduchou jmennou a slovesnou větu. Vyjádří opis sloves ”mít” a ”být” v přítomném čase. Používá
základní číslovky 1-10. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/IV1

KBS/I2 Ivrit 2 7 kr. Zk
4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 1 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopnosti dosažené v předcházející úrovni. Studenti budou seznámeni s tvořením infinitu sloves konjugace pa’al,
přítomného času sloves konjugace pi’el a hif’il a infinitivu sloves konjugace pi’el a hif’il. Způsobilosti: Časuje
pravidelná slovesa konjugace pa’al, piel a hif’il v přítomném čase a používá je ve větách. Dokáže vytvořit infinitiv
u sloves konjugací pa’al, pi’el a hif’il. Používá základní konverzační obraty, samostatně se vyjadřuje v krátkých
větách. Čte a překládá články z učebnice a jednodušší články z novin pro přistěhovalce. Samostatně hovoří o
jednodušších tématech (rodina, sport, cestování, studium). Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících
úrovních.

Vylučující předměty: KBS/IV2

KBS/I3 Ivrit 3 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 2 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopnosti dosažené v předcházejících úrovních.Studenti budou seznámeni s přítomným časem a tvořením infini-
tivu sloves konjugace hitpa’el a s minulým časem sloves konjugace pa’al. Naučí se dále používat řadové číslovky
a genitivní spojení.
Způsobilosti: Vytváří tvary přítomného času a infinitivu sloves konjugace hitpa’el. Používá řadové číslovky.
Vytváří minulý čas sloves konjugace pa’al. Používá genitivní spojení.
Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/IV3

KBS/I4 Ivrit 4 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 3 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopnosti dosažené v předcházejících úrovních. Studenti budou v jeho průběhu seznámeni s tvořením minulého
času sloves konjugace pi’el, hif’il a hitpa’el. Naučí se taktéž používat genitivní spojení ve jmenné větě a ve
shodném přívlastku určeném. Způsobilosti: Tvoří minulý čas sloves konjugace pi’el, hif’il a hitpa’el. Používá
genitivní spojení ve jmenné větě a ve shodném přívlastku. Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících
úrovních.

Vylučující předměty: KBS/IV4

KBS/I5 Ivrit 5 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 4 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopnosti dosažené v předcházejících úrovních. Studenti se v jeho průběhu seznámí s tvořením budoucího času
sloves konjugace pa’al, pi’el a hif’il. Dále bude pozornost věnována vyjadřování opakované činnosti v minulosti a
tvoření časových vět. Způsobilosti: Vytváří tvary budoucího času sloves konjugace pa’al, pi’el a hif’il. Používá
opakovanou činnost v minulosti a časové věty.
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Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.
Vylučující předměty: KBS/IV5

KBS/I6 Ivrit 6 7 kr. Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Ivrit 5 a rozšiřuje znalosti gramatiky a slovní zásoby. Rozvíjí rovněž komunikační
schopnosti dosažené v předcházejících úrovních. V jeho průběhu se studenti seznámí s tvořením budoucího
času sloves konjugace hitpa’el. Pozornost bude dále věnována tvoření tvarů přítomného, minulého a budoucího
času sloves konjugace nif’al. Způsobilosti: Používá tvary budoucího času sloves konjugace hitpa’el. Tvoří
tvary přítomného, minulého a budoucího času sloves konjugace nif’al. Tvoří infinitiv sloves konjugace nif’al.
Předpoklady: Znalost jazyka na předcházejících úrovních.

Vylučující předměty: KBS/IV6

KBS/JUBSZ Judaismus 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Blízkovýchodní studia. Hlavním
cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blíz-
kovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním
a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/JUNSZ Judaismus 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Blízkovýchodní
studia. Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je určen pro navazující magisterské studium. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky
prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v
souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit
všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blízkovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkový-
chodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/KMB1 Dějiny a kultura moderního BV 1 5 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami a kulturou blízkovýchodních zemí v období od první světové
války do bezprostřední současnosti. Nejprve seznamuje se zásadními momenty 20. a 21. století, ovlivňujícími
celý region, s jejich příčinami, průběhem a důsledky. Pak probírá jednotlivé země regionu Arab East s hlavním
zaměřením na politický vývoj. Pozornost je také věnována vztahům zemí Blízkého východu zejména se západními
státy. V rámci tohoto předmětu jde především o vytvoření znalostního základu.
Způsobilosti: Studenti disponují základními znalostmi o dějinách blízkovýchodních zemí ve dvacátém století.
Rozumějí specifikám těchto zemí i příčinám daných odlišností. Identifikují stěžejní historické mezníky a jsou
schopni analyzovat hlavní společenské procesy. Orientují se také v nejnovějších dějinách daných zemí v 21.
století. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/KMB2 Dějiny a kultura moderního BV 2 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs navazuje na předmět KMB1 dalšími dějinami zemí regionu - oblast severní Afriky, Arabského polo-
ostrova, Středního Východu. Soustředí se na politický vývoj, sociální transformaci, roli náboženství, ekonomiku
i mezinárodní vztahy jednotlivých zemí. Způsobilosti: Studenti dokáží po absolvování kurzu rozvíjet různá
témata z dějin a kultury Blízkého východu ve dvacátém století. Disponují hlubšími znalostmi o vybraných
fenoménech či společenských procesech daného období. V příslušných kontextech analyzují problémy jako mo-
dernizace BV, globalizace na BV, migrace, ideologie a jejich vztah k náboženství, vzdělávání v zemích BV, povaha
moderního umění a podobně. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/KSB1 Kultura starověkého Blízkého východu 1 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs seznamuje s jazyky starověkého Blízkého východu, jejich znovuobjevením a rozluštěním, které bylo
zásadním předpokladem pro bádání na poli starých blízkovýchodních kultur. Zmapovány budou rovněž pan-
theony a náboženské představy jednotlivých kulturních okruhů, nejvýznamnější mythologické, epické a kultické
texty, věštebné a magické praktiky, představy o podsvětí a kult předků. Pozornost bude věnována také chrámům
a jejich personálu, ať už kněžstvu či hospodářskému a administrativnímu, a kultovnímu roku spolu s jeho nej-
významnější svátky. Způsobilosti: Student je schopen zařadit a charakterizovat jednotlivé jazyky starověkého
Blízkého východu. Identifikuje nejvýznamnější sumerská, akkadská, chetitská a kanaánská božstva a parafrázuje
a interpretuje obsah nejdůležitějších mythologických, epických a kultických textů. Student porovná jednotlivé
fenomény náboženského života kultur starověkého Blízkého východu a stručně popíše průběh nejdůležitějších
náboženských obřadů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/KSB2 Kultura starověkého Blízkého východu 2 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurs navazuje na předmět Kultura starověkého Blízkého východu 1 a postupně seznamuje s obecným chá-
páním státu na starověkém Blízkém východě, jeho funkcemi, povinnostmi obyvatel vůči němu a vztahy mezi
usedlou a kočovnou složkou populace. Následně je zmapována role panovníka a královské ideologie, správa státu
a administrativní aparát, vojsko, právo a soudnictví, obchod, zemědělství, řemesla, umění a blízkovýchodní ar-
chitektura. Další oddíl přednášek bude věnován mezinárodním vztahům a diplomacii, královské korespondenci,
textům s historickým pozadím a mudroslovné a milostné literatuře. V závěru kurs seznamuje s oblastí počátků
vědeckých disciplin na starověkém Blízkém východě. Způsobilosti: Student charakterizuje pojetí státu na sta-
rověkém Blízkém východě, popíše jeho základní funkce a složky populace. Porovná roli panovníka a královskou
ideologii v jednotlivých státech a obdobích, zmapuje chod a strukturu administrativy, hospodářství a ozbrojených
sil. Zhodnotí a srovná zásadní zákonodárné texty a rozliší a popíše nejvýznamnější umělecké a architektonické
památky z různých period a lokalit. Nastíní povahu mezinárodních vztahů a královské korespondence, interpre-
tuje důležité skladby s historickým pozadím, jakož i texty mudroslovné a milostné literatury, a shrne významné
objevy na poli starověkých blízkovýchodních vědních oborů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/KSN1 Kultura Blízkého východu od středověku 1 5 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům všechny významné dimenze intelektuální a umělecké produkce
muslimských společností od sedmého do devatenáctého století. Ty zahrnují různé formy literární tvorby, vědecká
díla, architekturu a různá užitná umění, hudbu a podobně. Jednotlivá díla či umělecké trendy jsou interpreto-
vány s důrazem na kontext vzniku, výklad je v rámci tohoto kurzu doprovázen podle potřeby četbou textů a
diskusemi. Díla s převažujícím náboženským charakterem, tedy ta teologická, právnická a jiná, jakož i různé
podoby společenského života obyvatel Blízkého východu v daných obdobích, jsou studentům představována v
jiných specializovaných předmětech. Součástí přednášek je také promítání tematických dokumentárních filmů
doplňujících přednášenou látku. Způsobilosti: Studenti disponují základními znalostmi o vybraných odvětvích
středověké a novověké blízkovýchodní intelektuální a umělecké produkce, umějí vystihnout jejich základní cha-
rakteristiky související s osobnostmi autorů, danými obdobími a místy vzniku. Orientují se v obsazích zásadních
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děl. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/KSN2 Kultura Blízkého východu od středověku 2 5 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je pokračováním kurzu Kultura středověkého a novověkého BV 1, jeho cílem je představit stu-
dentům všechny významné dimenze umělecké produkce muslimských společností od sedmého do devatenáctého
století. Ty zahrnují především architekturu a různé druhy užitného umění. Jednotlivá díla či umělecké trendy
jsou interpretovány s důrazem na kontext vzniku, výklad je doprovázen promítáním relevantních fotografií, ná-
kresů, plánů a podobně. Součástí přednášek je také promítání tematických dokumentárních filmů doplňujících
přednášenou látku.
Způsobilosti: Studenti disponují základními znalostmi o vybraných odvětvích středověké a novověké blízkový-
chodní umělecké produkce, umějí vystihnout jejich základní charakteristiky v závislosti na období, místech vzniku
a dalších determinantech. Orientují se v hlavních uměleckých tradicích, dokáží identifikovat hlavní stavební druhy
architektury Blízkého východu, hlavní techniky používané v užitném umění a podobně. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/LIBV1 Blízkovýchodní literatura 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je vytvořit povědomí o literárním odkazu blízkovýchodních společností prostřednictvím
rozborů vybraných klasických textů přeložených do českého jazyka a napomoci tak hlubšímu poznání středověké
kultury tohoto regionu. Student se seznámí s významnými autory a dobovými žánry poetické a prozaické tradice,
zkoumány budou také literární prostředky přítomné v dílech tradičně pojímaných zejména v kontextu jejich
liturgické funkce. V rámci analýzy textů dojde k rozšíření či uplatnění již získaných znalostí o dějinách, kultuře
a náboženství blízkovýchodního regionu. Způsobilosti: Student získá základní povědomí o literárním odkazu
blízkovýchodních společností. Zasadí přečtená díla do jejich historického kontextu. Analyzuje použité jazykové
a vyjadřovací prostředky. Identifikuje typické motivy a zdroje inspirací. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/LIBV2 Blízkovýchodní literatura 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem semináře je vytvořit povědomí o literárním odkazu blízkovýchodních společností prostřednictvím
rozborů vybraných moderních a postmoderních textů přeložených do českého jazyka a napomoci tak hlubšímu
poznání současné kultury tohoto regionu. Student se seznámí s významnými autory a dobovými žánry proza-
ické (povídka, román) a částečně také poetické tradice a dramatu. V rámci analýzy textů dojde k rozšíření či
uplatnění již získaných znalostí o dějinách, kultuře a náboženství blízkovýchodního regionu. Způsobilosti:
Student zná nejvýznamnější osobnosti moderní a postmoderní arabské literatury. Jejich život a dílo uvede do
historického kontextu. V přečtených úryvcích vysvětlí použité symboly a metafory. Vzájemně porovná autory a
díla jednotlivých okruhů a pojmenuje jejich charakteristiky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/MAHB1 Moderní dějiny Afriky 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s historií afrického kontinentu od rozkladu koloniálních pan-
ství evropských zemí až do současnosti, tedy období zhruba posledních padesáti let. Způsobilosti: Studenti
vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí v moderních dějinách Afriky, srovnají proces deko-
lonizace v jednotlivých oblastech ovládaných různými evropskými státy, jednotlivé klíčové události uvedou do
souvislosti s dějinami evropských zemí, zhodnotí dopady dekolonizace na další vývoj jednotlivých oblastí Afriky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/MAHB2 Moderní dějiny Afriky 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s moderní a současnou historií afrického kontinentu. Důraz
bude kladen zejména na období hlubokých změn 90. let 20. století a na přelom tisíciletí. Způsobilosti: Studenti
vytvoří přehled nejvýznamnějších problémů afrických dějin od 90. let 20. stol. do současnosti, analyzují úlohu
programu NEPAD na rozvoj afrického světadílu, zhodnotí fungování vzdělávání a rozvoje zdravotnictví v boji s
HIV/AIDS, predikují rozvoj zaostalých regionů Afriky v souvislosti s mezinárodní pomocí. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.
Kurz tematicky navazuje na předmět Moderní dějiny Afriky 1 (KSA/MAHB1).

KBS/MRBV Mediální reflexe Blízkého východu 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs má seznámit studenty s různými aspekty mediálního obrazu blízkovýchodních problémů a má posílit
jejich mediální gramotnost, tedy schopnost kritického přístupu ke
zprostředkovaným informacím. Zvláštní pozornost je věnována vlivu ideologie ve zpravodajství a v komentářích.
Studenti budou také konfrontováni s informacemi, komentáři a manipulacemi prostřednictvím internetu. Značný
prostor je v rámci seminářů věnován vlastní práci a prezentaci studentů, kteří analyzují mediální produkci
týkající se regionu Blízkého východu, tu nejaktuálnější i starší.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolvent posílí mediální gra-
motnost, dobře se orientuje v mediálním světě, umí kriticky posuzovat předložený text, je odolný vůči manipulaci
a propagandě. Umí rozlišit relevantní informaci od propagandistického textu či obrazu. Zná nejdůležitější medi-
ální agentury se vztahem k Blízkému východu, umí těžit z jejich nabídky informací, ale také kriticky hodnotit
jejich slabší místa. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/MTRA Mystické tradice Blízkého východu 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs představuje základní mystické směry v nejvýznamnějších kulturních okruzích blízkovýchodního regi-
onu, zejména v helénismu a ve třech monoteistických náboženstvích. Ukazuje vliv mystiky na filozofii, nábožen-
skou praxi, na všední život a podobně. Během seminářů je dán podstatný prostor prezentacím studentů, kteří
seznamují své kolegy s výsledky samostatné práce se zadanými texty.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolvent se orientuje v
dějinách antické i středověké až raně novověké mystiky, zná její kořeny a historické souvislosti. Rozumí pozici
mystických učení a skupin v současných blízkovýchodních společnostech. Dokáže představit hlavní charakteristiky
všech hlavních probíraných mystických škol či proudů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KBS/NSB Náboženství a společnost moderního BV 4 kr. Zk
3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět dává základní přehled o vývoji islámského myšlení od 19. století, s hlavním důrazem na trendy 20.
a 21. století. Důraz je kladen zejména na období posledních dvou dekád, neboť studenti by se měli při vědomí
souvislostí bezpečně orientovat především v současném a bezprostředně minulém dění v regionu. Přednášky jsou
zaměřeny na role, které různé náboženské formy či proudy sehrávají jak v denním chodu dané společnosti či
komunity, tak kupříkladu ve formulování určitých ideologií nebo politických programů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni vytvořit a komentovat ”náboženskou mapu” Blízkého východu, neboť dis-
ponují příslušnými znalostmi o diferencované náboženské scéně v regionu. Dokáží popsat různé proudy v rámci
islámu, křesťanství a judaismu, lokalizovat je a zhodnotit jejich vliv na běžný život obyvatel, politiku, vztahy
mezi společenskými skupinami a podobně. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KBS/ODBSZ Dějiny a kultura BV od středověku 0 kr. Szv

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Blízkovýchodní studia. Hlavním
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cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Blízkovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních
studií a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/PBV1 Praxe bakalářská 1 6 kr. Zp
10 [dnů/sem]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Jde o kurz, v jehož rámci studenti získávají praktické zkušenosti s aktivitami přímo souvisejícími se studiem
oboru Blízkovýchodní studia. Po domluvě s garantem předmětu, který stanovuje podrobné podmínky pro danou
aktivitu, mohou pro splnění předmětu volit mezi jiným vzhledem k oboru relevantní pracovní stáž, aktivní
pomoc při organizování akcí zaštítěných katedrou, publikování článku v odborném časopise, účast na odborné
konferenci či kolokviu, specializovaný výjezdní seminář, odborné prezentace na střední či základní škole, katedrou
organizovaný vzdělávací výjezd, specifický zahraniční pobyt, terénní výzkum, samostatný výzkumný projekt a
podobně. Aktivity související s přípravou bakalářské práce nemohou být v rámci plnění kurzu uznány. O splnění
podmínek rozhoduje garant předmětu.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou
vědeckou práci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/PBV2 Praxe bakalářská 2 7 kr. Zp
10 [dnů/sem]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Jde o kurz, v jehož rámci studenti získávají praktické zkušenosti s aktivitami přímo souvisejícími se studiem
oboru Blízkovýchodní studia. Po domluvě s garantem předmětu, který stanovuje podrobné podmínky pro danou
aktivitu, mohou pro splnění předmětu volit mezi jiným vzhledem k oboru relevantní pracovní stáž, aktivní pomoc
při organizování akcí zaštítěných katedrou, publikování článku v odborném časopise, účast na odborné konferenci
či kolokviu, specializovaný výjezdní seminář, odborné prezentace na střední či základní škole, katedrou organizo-
vaný vzdělávací výjezd, specifický zahraniční pobyt, terénní výzkum, samostatný výzkumný projekt a podobně.
Aktivity související s přípravou bakalářské práce nemohou být v rámci plnění kurzu uznány. O splnění podmínek
rozhoduje garant předmětu. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické předpoklady
a znalosti pro samostatnou vědeckou práci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KBS/PER2 Perština 2 3 kr. Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Alena Tomková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je rozšířit slovní zásobu a gramatickou vybavenost studentů. V tomto navazujícím kurzu
dokážou studenti konverzovat o rodině, bydlení, cestování, počasí, o tom, co mají rádi a svém denním rozvrhu.
Naučí se základní časové údaje, dny v týdnu a měsíce v roce. Z gramatického hlediska si mimo jiné osvojí minulý
čas jednoduchých a složených sloves a seznámí se s užitím akuzativní částice rá. V kurzu bude postupně věnována
pozornost arabským gramatickým jevům v perštině. Součástí kurzu jsou praktická jazyková a poslechová cvičení.
Vedle závěrečného písemného přezkoušení je součástí celkového hodnocení aktivní účast na výuce, vypracování
domácích zadání a průběžné testování znalostí.
Způsobilosti: Student čte a píše perským písmem. Sestaví jednodušší souvětí a zapíše je perským písmem. Dokáže
se představit a komunikovat v jednodušších situacích (rodina, studium, volný čas, apod.). Používá základní slovní
zásobu. Samostatně vyhledává neznámá slova v perském slovníku. Orientuje se v základních reáliích (historii,
místopisu) soudobého i historického Íránu. Sám si vyhledává a s pomocí slovníku překládá krátké zprávy psané
v perštině. Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat s elektronickými informacemi.
Znalost jazyka na předcházející úrovni.

Vylučující předměty: KBS/PERS2

KBS/PMG1 Praxe magisterská 1 5 kr. Zp
10 [dnů/sem]
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Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Jde o kurz, v jehož rámci studenti získávají praktické zkušenosti s aktivitami přímo souvisejícími se studiem
oboru Blízkovýchodní studia. Po domluvě s garantem předmětu, který stanovuje podrobné podmínky pro danou
aktivitu, mohou pro splnění předmětu volit mezi jiným vzhledem k oboru relevantní pracovní stáž, aktivní
pomoc při organizování akcí zaštítěných katedrou, publikování článku v odborném časopise, účast na odborné
konferenci či kolokviu, specializovaný výjezdní seminář, odborné prezentace na střední či základní škole, katedrou
organizovaný vzdělávací výjezd, specifický zahraniční pobyt, terénní výzkum, samostatný výzkumný projekt a
podobně. Aktivity související s přípravou diplomové práce nemohou být v rámci plnění kurzu uznány. O splnění
podmínek rozhoduje garant předmětu. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické
předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou práci.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/PMG2 Praxe magisterská 2 5 kr. Zp
10 [dnů/sem]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Jde o kurz, v jehož rámci studenti získávají praktické zkušenosti s aktivitami přímo souvisejícími se studiem
oboru Blízkovýchodní studia. Po domluvě s garantem předmětu, který stanovuje podrobné podmínky pro danou
aktivitu, mohou pro splnění předmětu volit mezi jiným vzhledem k oboru relevantní pracovní stáž, aktivní
pomoc při organizování akcí zaštítěných katedrou, publikování článku v odborném časopise, účast na odborné
konferenci či kolokviu, specializovaný výjezdní seminář, odborné prezentace na střední či základní škole, katedrou
organizovaný vzdělávací výjezd, specifický zahraniční pobyt, terénní výzkum, samostatný výzkumný projekt a
podobně. Aktivity související s přípravou diplomové práce nemohou být v rámci plnění kurzu uznány. O splnění
podmínek rozhoduje garant předmětu. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické
předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou práci.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/P1 Perština 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Alena Tomková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti tohoto kurzu si aktivně a pasivně osvojí perskou abecedu a písmo a zvládnou perskou výslovnost.
Získají základní slovní zásobu nutnou ke konverzaci při setkání, oslovování druhých, v restauraci, na univerzitě a
naučí se vyjadřovat základní slovní společenské obraty při komunikaci (taárof). Z gramatického hlediska si mimo
jiné osvojí ezáfetovou vazbu, přivlastňování, množné číslo a přítomný čas základních jednoduchých i složených
sloves. Součástí kurzu jsou praktická jazyková a poslechová cvičení. Vedle závěrečného písemného přezkoušení je
součástí celkového hodnocení aktivní účast na výuce, vypracování domácích zadání a průběžné testování znalostí.
Způsobilosti: Student zařadí soudobou perštinu do příslušné jazykové rodiny. Rozlišuje slovní druhy v perštině,
sestaví jednodušší krátké věty a zapíše je foneticky v latince. Používá nejzákladnější slovní zásobu (nejdůležitější
podstatná jména, osobní zájmena apod.). Orientuje se v základních reáliích (historii, místopisu) soudobého i
historického Íránu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/PERS1

KBS/P3 Perština 3 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Alena Tomková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je obohatit slovní zásobu studentů a rozšířit jejich gramatickou vybavenost. V tomto nava-
zujícím kurzu se studenti naučí popsat lidské tělo, rozšíří si paletu barev, názvy oblečení a vyjadřování číslovek
základních a řadových. Mimo jiné se naučí zorientovat na poště, v bance a při nakupování v obchodě i na bá-
záru. Z gramatického hlediska se studenti naučí vyjádřit komparativ a superlativ adjektiv a příslovcí, rozkaz,
a dále vyjádřit základní vazby modálních sloves se subjunktivem (tavánestan, chástan, bájad, šájad). Kromě
toho se naučí vyjádřit přítomný průběhový čas sloves a budoucí čas. Součástí kurzu jsou praktická jazyková a
poslechová cvičení. Vedle závěrečného písemného a ústního přezkoušení je součástí celkového hodnocení aktivní
účast na výuce, vypracování domácích zadání a průběžné testování znalostí. Způsobilosti: Obohacení slovní
zásoby a rozšíření gramatické vybavenosti. Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat s
elektronickými informacemi.
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Znalost jazyka na předcházející úrovni.
Vylučující předměty: KBS/PERS2

KBS/P4 Perština 4 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Alena Tomková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je výrazně obohatit slovní zásobu studentů a rozšířit jejich gramatickou vybavenost. V této
části se studenti naučí vyjadřovat v telefonu, komunikovat u lékaře. Podstatnou náplní kurzu budou geografické,
kulturní a společenské reálie (v perštině) Íránu a perskojazyčných oblastí (Afghánistán, Tádžikistán). Z grama-
tického hlediska si studenti prohloubí využití subjunktivu při vyjadřování možnosti, pravděpodobnosti, nutnosti,
přání atd. (momken ast, emkán dárad, ehtemál dárad, lázem ast, dúst dáštan, madžbúr búdan, omídvár búdan,
qarár ast,. . .). Dále se naučí předpřítomný čas sloves a minulý čas trvací (gozašte-je naqlí, gozašte-je estemrárí).
Po lexikální stránce bude předmětem tohoto kurzu využití slovotvorných sufixů -eš, -á, -ná, - áne, -mand, -gáh,
-gín, atd při tvorbě substantiv a adjektiv. Nedílnou součástí obsahu kurzu bude bližší seznamování s hovorovou
podobou jazyka (zabán-e goftarí). Součástí kurzu jsou praktická jazyková a poslechová cvičení. Vedle závěrečného
písemného a ústního přezkoušení je součástí celkového hodnocení aktivní účast na výuce, vypracování domácích
zadání
a průběžné testování znalostí. Způsobilosti: Obohacení slovní zásoby a rozšíření gramatické vybavenosti.
Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat s elektronickými informacemi.
Znalost jazyka na předcházející úrovni.

Vylučující předměty: KBS/PERS2

KBS/P5 Perština 5 3 kr. Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Alena Tomková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Obsah kurzu výrazně rozšiřuje znalosti získané v kurzech Perština 1-4. Slovní zásoba bude obohacována
četbou a poslechem autentických publicistických a literárních textů. Kromě toho si studenti blíže osvojí hovorový
styl jazyka (zabán-e goftarí). Z gramatického hlediska se studenti naučí vyjadřovat podmínku reálnou a další
minulé časy - průběhový minulý čas, předminulý čas (gozašte-je nátamám, gozašte-je dúr). Součástí gramatického
nácviku bude osvojení si impersonálních sloves, tedy sloves v neosobním tvaru (choš ámadan, bad ámadan,
jád raftan, cháb bordan,. . .). Součástí kurzu jsou praktická jazyková a poslechová cvičení. Vedle závěrečného
písemného a ústního přezkoušení je součástí celkového hodnocení aktivní účast na výuce, vypracování domácích
zadání a průběžné testování znalostí. Způsobilosti: Obohacení slovní zásoby a rozšíření gramatické vybavenosti.
Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat s elektronickými informacemi.
Znalost jazyka na předcházející úrovni.

Vylučující předměty: KBS/PERS2

KBS/P6 Perština 6 3 kr. Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Alena Tomková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz pokračuje v získávání nové slovní zásoby a završuje gramatické znalosti studentů. Slovní zásobu si
studenti obohatí četbou a poslechem autentických textů, díky čemuž si budou prohlubovat znalosti získané v
předchozích kurzech perštiny. Gramatický nácvik bude zaměřen zejména na syntax. Studenti se nadále naučí
vyjadřovat podmínku nereálnou a další jevy. Součástí kurzu jsou praktická jazyková a poslechová cvičení. Vedle
závěrečného písemného a ústního přezkoušení je součástí celkového hodnocení aktivní účast na výuce, vypracování
domácích zadání a průběžné testování znalostí. Způsobilosti: Obohacení slovní zásoby a rozšíření gramatické
vybavenosti. Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat s elektronickými informacemi.
Znalost jazyka na předcházející úrovni.

Vylučující předměty: KBS/PERS2

KBS/SABV Severovýchodní Afrika a Blízký východ 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz se zaměří na mnohočetné vzájemné vlivy severovýchodní Afriky a Blízkého východu od starověku
po současnost. Součástí předmětu bude i exkurz do problematiky náboženství, kultur a jazyků, které spojují
oba regiony. Hlavní těžiště práce tak bude spočívat v analýze společných jmenovatelů a trajektorií sdružujících
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severovýchodní Afriku a země Blízkého východu v širší kulturní celek. Způsobilosti: Student si osvojí znalosti
o historické a kulturní interakci Rohu Afriky a Blízkého východu od starověku po současnost. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/SBVO Starověký BV - vybrané otázky 4 kr. Zk
3 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: V rámci tohoto předmětu se posluchači seznámí s vybranými aspekty vývoje ekonomiky a společnosti
starověkého Blízkého východu, zejména Mezopotámie, v období starověkých dějin (3. - 1. tisíciletí př. n. l.).
Pozornost bude zaměřena především na problémy související s organizací ekonomické činnosti a se strukturou
mezopotamské společnosti. Způsobilosti: Posluchači budou mít přehled o problémech, které souvisejí s ekono-
mikou a společností starověkého Blízkého východu, zejména Mezopotámie, a budou se orientovat v současném
stavu vědeckého výzkumu této problematiky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KBS/SBV1 Současný Blízký východ 1 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je podrobně zmapovat politický a společenský vývoj zemí Blízkého východu po roce 1967.
Při důrazu na znalost relevantních souvislostí je detailní pozornost věnována zejména vývoji v jednadvacátém
století. Přednášky, zabývající se postupně všemi blízkovýchodními zeměmi, jsou zaměřeny zejména na politiku,
povahu politické soutěže, demokratizační trendy, různé náboženské projekty, vztahy zemí Blízkého východu se
Západem, mírový proces, různé kulturní projevy daných společností a tak dále. Navazující kurz Současný Blízký
východ 2 se pak zabývá podrobněji vybranými jevy, procesy a podobně.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Studenti disponují rozsáhlými
znalostmi o dějinách regionu Blízký východ po roce 1967. Orientují se spolehlivě ve všech podstatných procesech,
uvědomují si širší souvislosti historických událostí a dějů. Identifikují specifika jednotlivých zemí, jejich pozici v
regionu i v širších mezinárodních vztazích. Dokáží pohovořit o roli náboženství v současných blízkovýchodních
společnostech, analyzují průběh demokratizace regionu a podobně. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/SBV2 Současný Blízký východ 2 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je podrobně zmapovat politický a společenský vývoj zemí Blízkého východu po roce 1967.
Při důrazu na znalost relevantních souvislostí je detailní pozornost věnována zejména vývoji v jednadvacátém
století. Přednášky, zabývající se postupně všemi blízkovýchodními zeměmi, jsou zaměřeny zejména na politiku,
povahu politické soutěže, demokratizační trendy, různé náboženské projekty, vztahy zemí Blízkého východu se
Západem, mírový proces, různé kulturní projevy daných společností a tak dále. Značná pozornost je věnována
vývoji Blízkého východu od tzv. Arabského jara. Způsobilosti: Studenti disponují rozsáhlými znalostmi o
dějinách regionu Blízký východ po roce 1967. Orientují se spolehlivě ve všech podstatných procesech, uvědomují
si širší souvislosti historických událostí a dějů. Identifikují specifika jednotlivých zemí, jejich pozici v regionu i v
širších mezinárodních vztazích. Dokáží pohovořit o roli náboženství v současných blízkovýchodních společnostech,
analyzují průběh demokratizace regionu a podobně. Disponují také znalostmi o různých metodách či přístupech
ke zkoumání současných blízkovýchodních společností. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KBS/SI1 Současný islám 1 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentům vytvoření hlubší orientace ve vývoji islámského myšlení i praxe
od druhé poloviny 19. století do současnosti. Studenti se seznámí s hlavními duchovními, ale také souvisejícími
politickými proudy či trendy, získají bližší představu o stěžejních postavách tohoto období, o jejich východiscích
i projektech. Jsou jim přiblížena specifika různých nejen blízkovýchodních náboženských scén, nabídnuto několik
variant typologií moderních islámských myslitelů či aktivistů, vysvětlena je také související terminologie.
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Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Studenti disponují hlubší
orientací ve vývoji islámského myšlení ve dvacátém a jednadvacátém století. Znají nejdůležitější postavy is-
lámského myšlení, významná hnutí a organizace s jejich programy. V tomto rámci dokáží identifikovat hlavní
témata i různé související přístupy a argumentace. Dokáží charakterizovat náboženské scény v jednotlivých,
zejména blízkovýchodních zemích, jsou si zároveň vědomi významu různých islámských myslitelů mimo tento
region. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/SI2 Současný islám 2 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět Současný islám 2 prohlubuje a rozvíjí znalosti studentů nabyté v kurzu Současný islám 1. Studenti
se nyní skutečně podrobně seznámí s významnými reprezentanty různých proudů islámského myšlení ve 20. a
21. století, s jejich východisky, projekty, argumenty, specifickou terminologií a podobně. Tyto znalosti nabývají
primárně skrze četbu a následnou analýzu konkrétních děl daných autorů. Texty, které se dotýkají vymezených
témat a jež studenti analyzují, jsou vždy rámcově rozděleny do tří hlavních bloků. Ty odrážejí tři obecněji identi-
fikované trendy současného či moderního islámu, tj. proud modernistický, islamistický a liberální. Na seminářích
je také prostor pro diskuse nad vybranými texty, pro jejich komparaci a podobně. Přednášky jsou koncipovány
spíše obecněji, vymezují vybraná témata, jako jsou například islám a politika, právo, postavení menšin, demokra-
cie, některé ideologie, postavení ženy a podobně. Přednášky mají poskytnout základní vodítka pro samostatnou
práci studentů. Kromě jiného ovšem nabízejí také určitý přesah, především pokud jde o představení reflexe
trendů či děl konkrétních muslimských autorů v rámci nemuslimského odborného prostředí.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Studenti znají nejvýznamnější
postavy islámského myšlení ve 20. a 21. století, jsou schopni vystihnout jejich stěžejní postoje, přístupy a ar-
gumenty. Na základě analýzy textů těchto autorů dokáží identifikovat hlavní myšlenkové proudy v současném
islámu, rozumí všem důležitým souvislostem. Znají a umějí vysvětlit různé přístupy islámských myslitelů či ak-
tivistů k důležitým konceptům, ideologiím, společenským problémům a podobně, včetně související terminologie
a konkrétní argumentace. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/SJU Současný judaismus 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Pavel Hošek, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs ukáže rozdílné přístupy k náboženství a víře u moderních Židů v různých komunitách v Izraeli, v
Evropě, v USA a v jiných zemích, představí pestrou paletu možných přístupů k zachování židovské identity a
tradice i problémy spojené se soužitím se sekulární majoritou. Frekventanti se seznámí s transformací židovských
idejí do moderní filozofie a etiky, ale poznají také styčné body tradiční kabaly a moderní vědy. Předmět je určen
pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolvent zná nejdůležitější události, místa a
osobnosti novodobého judaismu od haskaly po dnešní situaci. Má přehled o mnoha proudech současného judaismu
a zná jejich charakteristické rysy i směřování. Orientuje se v náboženské filozofii současnosti a umí zhodnotit vliv
judaismu na novodobou evropskou kulturu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/ZPBV

KBS/SKBV Současné křesťanství na Blízkém východě 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Pavel Hošek, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurs představí současné formy křesťanského života a teologie zejména v oblasti Blízkého východu. V
této oblasti navazují křesťanské obce na staré tradice a zachovávají si původní prvky, na druhé straně jsou
vystaveny naléhavým výzvám a tlakům v politicky nestabilním a kulturně velmi pestrém regionu. Jejich vazby
na euroatlantickou křesťanskou společnost jsou nevyhnutelné, ale nikoliv bezproblémové. V kursu se frekventanti
seznámí s různými aspekty života křesťanských komunit na Blízkém východě.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolvent zná nejdůležitější
události, místa a osobnosti východního křesťanství. Orientuje se v rozdílech a teologických důrazech hlavních
předovýchodních denominací. Rozumí vztahu mezi křesťany a příslušníky ostatních náboženství, chápe jeho
problémy i perspektivy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/SNDZ Dějiny Židů od středověku 4 kr. Zk
3 [hod/týd]
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Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs představí formování židovské identity, vlastní pojetí náboženského práva, filozofie a etiky. Témati-
zován bude antický i křesťanský antijudaismus, prolínání židovské kultury s islámskou a křesťanskou, význam
přenosu vědeckých a kulturních informací mezi třemi monoteistickými kulturami, význam Andalúzu, křižác-
kých válek, vyhnání Židů z křesťanských států, jejich význam v renesanční a humanistické společnosti, přínos
haskaly, fenomén sionismu a nástup modernity. Způsobilosti: Absolvent zná nejdůležitější události, místa a
osobnosti středověkých a novověkých dějin Židů. Uvede tyto dějiny do celkového kontextu historie Evropy a
Blízkého východu. Zhodnotí roli a postavení židovské komunity v Českých zemích. Zná základní fakta o kultuře
aškenázských a sefardských Židů. Orientuje se v novodobé historii židovského národa. Předpoklady: Žádné
podmiňující předměty.

KBS/SNNSZ Dějiny a kultura BV od středověku 0 kr. Szv

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Blízkovýchodní
studia. Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je určen pro navazující magisterské studium.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné
míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu
a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blíz-
kovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a
zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/SNSZ Dějiny a kultura BV ve starověku 0 kr. Szv

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Blízkovýchodní
studia. Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je určen pro navazující magisterské studium.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné
míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu
a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blíz-
kovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a
zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/SSBV1 Studium starověkého Blízkého východu 1 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: V tomto kursu se student seznámí s názory na vznik státu a s civilizacemi užívajícími písmo ve starověké
Mezopotámii. Získá rovněž vhled do archeologických a historických pramenů
osvětlujících nejstarší dějiny Blízkého východu a nabyde přehledu o významu archeologických a uměnovědných
pramenů pro řešení historických problémů.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolventi kursu získají
znalosti a vědomosti o archeologických a uměnovědných pramenech pro dějiny Blízkého východu a o práci s
nimi. Předpoklady: Základní znalosti dějin starověkého Blízkého východu.

KBS/SSBV2 Studium starověkého Blízkého východu 2 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: V tomto kursu se student seznámí s názory na povahu, teorii a praxi náboženství starověké Mezopotámie.
Získá rovněž vhled do archeologických a historických pramenů osvětlujících vznik a rozvoj nejstarších nábožen-
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ských soustav klínopisné Mezopotámie. Nabyde přehled o těch složkách mezopotamského náboženství, které žily
dál v jiných světonázorových soustavách.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolventi kursu získají
znalosti a vědomosti o rázu náboženství starověké Mezopotámie a o duchovním odkazu jejích civilizací dalším
světonázorovým soustavám. Předpoklady: Základní znalosti dějin starověkého Blízkého východu.

KBS/STBSZ Společnost a kultura na starověkém BV 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Blízkovýchodní studia. Hlavním
cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blíz-
kovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a
zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/STNSZ Společnost a kultura na starověkém BV 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Blízkovýchodní
studia. Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je určen pro navazující magisterské studium. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky
prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v
souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit
všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blízkovýchodní studia garantovaného Katedrou blízkový-
chodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KBS/SZZB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní závěrečné bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že
umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti
a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v oboru
Blízkovýchodní studia. Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blízkovýchodní
studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Vylučující předměty: KBS/SZZBV

KBS/SZZN Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní závěrečné magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že
umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti
a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné
míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu
a studijního oboru.
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Předpoklady: Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v oboru
Blízkovýchodní studia. Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Blízkovýchodní
studia garantovaného Katedrou blízkovýchodních studií a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Vylučující předměty: KBS/SZZPV

KBS/UBVS Úvod do Blízkovýchodních studií 5 kr. Zk
4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je jednak poskytnout studentům všestranný úvod do problematiky zkoumání Blízkého
východu, zejména jeho fyzické a sociální geografie a jednak je naučit základům odborné práce. Studenti se poučí
o základních faktech o regionu Blízkého východu. Seznámí se s povahou různých odborných zdrojů, které mohou
během studia využít a naučí se základům vědecké práce, kam patří zejména pravidla pro využívání cizích textů,
vlastnosti odborného stylu, bibliografické odkazy, cíle vědecké práce a základní metody. Způsobilosti: Studenti
mají představu o šíři témat, která pro odbornou práci region Blízkého východu nabízí. Rozumějí rozdílům v
perspektivách různých společenskovědních oborů, které se tímto regionem zabývají, rozdílům v přístupech, me-
todách a podobně. Osvojili si základní znalosti a dovednosti nutné k vytváření odborného textu. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KBS/ZPBV

KBS/VEBSZ Dějiny a kultura BV ve starověku 0 kr. Szv

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Blízkovýchodní studia. Hlavním
cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/VOST Vybrané otázky ze starověku 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurs seznamuje s vybranými okruhy z dějin a kultury starověkého Blízkého východu, Pozornost bude
věnována státům Mezopotámie, Íránu, Malé Asie a Sýrie, jejich dějinnému vývoji a kontaktům se sousedními
oblastmi. Způsobilosti: Student bude schopen sestavit časovou osu stěžejních událostí starověkého Blízkého
východu, rozliší jednotlivé státní celky v konkrétních obdobích a zhodnotí jejich historický
vývoj a vztahy se sousedními oblastmi. Bude rovněž schopen charakterizovat základní odlišnosti v jejich kultuře
a společenské organizaci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/VVBV1 Významní vzdělanci Blízkého východu 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs má seznámit studenty s osobnostmi, které formovaly základy starověké a středověké učenosti v oblasti
Blízkého východu, dále ji kultivovaly a sdílely se sousedními regiony. Zvláštní pozornost je věnována myslitelům
z islámského kulturního rámce. Během seminářů je dán podstatný prostor prezentacím studentů, kteří seznamují
své kolegy s výsledky samostatné práce se zadanými texty.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolvent zná nejdůležitější
osobnosti a objevy spojené s počátky filozofického myšlení na Blízkém východě. Orientuje se v historii islámské
filozofického myšlení, zná jeho nejvýznamnější postavy, koncepty a podobně. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/VVBV2 Významní vzdělanci Blízkého východu 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]
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Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit dílo významných středověkých a novověkých vědců, učenců, duchovních, historiků,
spisovatelů, filosofů a podobně, a to zejména v kontextu islámské civilizace. Podstatnou roli v rámci kurzu hraje
samostatná práce a prezentace studentů. Způsobilosti: Absolvent zná nejdůležitější osobnosti a objevy spojené
s počátky vědeckého bádání. Zná mezopotamskou a egyptskou astronomii, astronomické teorie alexandrijské
školy, vědu klasického Řecka, objevy v matematice, medicíně, technice. Zná vývoj všech stěžejních věd v rámci
islámského kulturního rámce, umí vyjmenovat jejich nejvýznamnější reprezentanty a zhodnotit jejich dílo i
význam. Vidí souvislosti s rozvojem vědeckého myšlení starověkého a středověkého Blízkého východu a moderní
euroatlantické civilizace. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/ZITI Žitý islám 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a přístupy ke zkoumání muslimské religiozity v jejích
nejrůznějších formách. V různých blízkovýchodních společnostech či jejich segmentech se v rámci náboženských
učení i praxí projevuje množství specifik, bez jejichž uchopení nelze současné islámské scéně dostatečně rozumět.
Islám ve své každodennosti není prostým odrazem oficiálních náboženských interpretací al-Azharu či jiných
významných reprezentantů ”ortodoxie”. Muslimové plní tytéž formy často velmi odlišným obsahem, disponují
různými náboženskými zkušenostmi, jako jednotlivci i jako celé komunity. Studenti se v rámci předmětu seznámí
především s možnostmi antropologie při studiu žitého islámu, s jejími metodami výzkumu, způsoby formulování
výpovědí a podobně. Příslušné znalosti a inspiraci získávají hlavně jednak skrze studium již tradičních prací
významných postav antropologie, jednak skrze analýzu kvalitních recentních případových studií zkoumajících v
terénu nejrůznější aspekty náboženského života muslimů.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Studenti si uvědomují, že
islám ve svých konkrétních žitých podobách nabývá různých forem, které je třeba jednotlivě zkoumat, interpre-
tovat, porovnávat a podobně. Znají významné i méně známé antropologické práce zabývající se muslimy, dokáží
zhodnotit jejich přínos i slabá místa. Dokáží se kvalitně připravit na hypotetický terénní výzkum v muslimských
komunitách. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/ZITJ Žitý judaismus 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs ukáže judaismus nikoliv jako soubor doktrín, nebo historický fenomén, ale jako živou kulturu v
jejích rozmanitých podobách. Frekventanti se seznámí s každodenní praxí judaismu i s kulturními fenomény
provázejícími náboženský život. Tyto fenomény se s časem proměňují a v současné době dochází k jejich radikální
reinterpretaci. Tyto proměny budou studenti mapovat a studovat nejen teoreticky, ale i v terénu.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Absolvent zná judaismus v
jeho praktických projevech jako antropologický fenomén. Orientuje se nejen v náboženských pravidlech, ale zná
jejich aplikaci do každodenního života a umí jej rozpoznat v kulturních projevech, zejména v literatuře a umění
v českém kontextu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/ZJ1 Dějiny Židů - Judaismus 1 5 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Pavel Hošek, Th.D. možný semestr: ZS

Cíle: Úvod do dějin izraelského a později židovského národa, jak se postupně formoval na základě náboženského
společenství, amfiktyonie. Vědecké teorie vzniku Izraele, monoteismu, koncept lineárních dějin v knize Dvarim,
vyjití z Egypta jako archetypální příběh ustanovení národa. Soudci, království, Šalomounův chrám, centralizace
moci, význam Jeruzaléma, reformátoři na trůně, moc aristokracie, kněžstva, proroků a vzdělanců. Babylónské
zajetí jako zlomová událost, vznik judaismu a židovstva. Poexilní situace. Způsobilosti: Studenti dobře ovládají
relevantní data a terminologii z oblasti judaismu, rabínské literatury, mystiky apod. a umějí ji správně použí-
vat. Identifikují charakteristiky jednotlivých názorových, duchovních a ideologických proudů v rámci judaismu.
Uvedou do kontextu historický vývoj judaismu s jeho dějinným pozadím. Rozlišují historický rámec a jeho
mýtopoetickou interpretaci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KBS/ZJ2 Dějiny Židů - Judaismus 2 5 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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Doc. Pavel Hošek, Th.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurs navazuje na Dějiny Židů - Judaismus 1. Představí pokračování formování židovského náboženství v
období po zničení druhého chrámu v roce 70, formování rabínského pojetí náboženského práva, filozofie a etiky.
Seznámí s vývojem farizejského proudu judaismu a s proměnami náboženských představ v pozdně antické a
raně středověké společnosti. Tématizován bude antický i křesťanský antijudaismus, prolínání židovské kultury
s islámskou a křesťanskou, význam přenosu vědeckých a kulturních informací mezi třemi monoteistickými kul-
turami, význam Andalúzu, křižáckých válek, renesanční a humanistické společnosti, haskaly, mesiášských hnutí,
sionismu a nástupu modernity s oddělením reformního a liberálního judaismu.
Způsobilosti: Absolvent zná nejdůležitější události, místa a osobnosti středověkých a novověkých dějin Židů.
Uvede tyto dějiny do celkového kontextu historie Evropy a Blízkého východu. Zhodnotí roli a postavení židovské
komunity v Českých zemích. Zná základní fakta o kultuře aškenázských a sefardských Židů. Orientuje se v
novodobé historii židovského národa a v současných směrech judaismu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.
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5 KČJ-Katedra českého jazyka a literatury

KČJ/CPH Čeština pro humanisty 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s celkovou charakteristikou českého jazyka a s různými přístupy v jazykovědném bádání.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- funkčně užívat lingvistickou terminologii,
- odborně popsat strukturu českého jazyka,
- vymezit češtinu v rámci jazyků indoevropských,
- navrhnout metodu zkoumání jazyka,
- rozlišit jednotlivé útvary národního jazyka a vhodně je využívat v konkrétní komunikační situaci. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KAJ/CPH

KČJ/KJPH Kultura jazykového projevu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Vaňková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky funkčních stylů češtiny (se zvláštním zřetelem na
funkční styl odborný a administrativní). Seznámit studenty se slohovými postupy a slohovými útvary. Naučit
je orientovat se v otázkách příznakovosti a bezpříznakovosti jazykových prostředků a ve výběru jazykových
prostředků v konkrétních komunikátech. Způsobilosti: Student se orientuje ve stylové diferenciaci jazykových
prostředků, při tvorbě textu dokáže volit jazykové prostředky odpovídající funkčně stylovému zařazení textu.
Umí rozčlenit odborný text z hlediska jeho kompoziční výstavby. Předpoklady: Základy normativní mluvnice,
základní diferenciace z hlediska funkčních stylů.

Vylučující předměty: KČJ/KJP

KČJ/USL Úvod do studia literatury 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi pro chápání literárního díla z hledisek recepčních, komparativních, souvis-
lostních a estetických. Způsobilosti: Studenti jsou schopni vnímat a interpretovat literární dílo v souvislotech
estetických, informativních a formativních, a to při reflexi kontinuity literárního vývoje. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
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6 KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod

KEM/ECHB1 Ekonomické dějiny českých zemí 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Čestmír Jarý možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s ekonomickým vývojem českých zemí od Národního obrození po 80. léta 20. století.
Způsobilosti: Student je schopen:
- uvést základní etapy vývoje české ekonomiky
- identifikovat základní problémy české ekonomiky v jednotlivých historických etapách
- vysvětlit příčiny vývoje hospodářské politky v jednotlivých historických etapách
- uvést do souvislostí politická a ekonomická opatření v jednotlivých historických etapách Předpoklady:
Předmět nevyžaduje žádné speciální předchozí znalosti.

KEM/ECHB2 Ekonomické dějiny českých zemí 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Čestmír Jarý možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty s ekonomickým vývojem českých zemí od 80. let 20. století po současnost. Způsobilosti:
Studenti je schopen:
- vysvětlit základní etapy vývoje české ekonomiky v období po WW2
- vysvětlit příčiny vývoje hospodářské politky v období po WW2
- uvést do souvislostí politická a ekonomická opatření v období po WW2
Předpoklady: Vhodné jsou znalosti předmětu ECHB1.

KEM/ZMI Základy mikroekonomie 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s tržním mechanismem a s chováním jednotlivých tržních subjektů: domácností, firem
a státu (s jeho mikroekonomickou politikou) Způsobilosti: Student je schopen:
- zapamatovat si základní ekonomické principy rozhodování dílčích ekonomických subjektů
- vysvětlit fungování různých tržních struktur z hlediska jejich efektivnosti a stability
- aplikovat základní ekonomické modely na vybrané situace Předpoklady: Předmět nemá žádné vstupní
požadavky.
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7 KFI-Katedra filozofie

KFI/ABSZ Antropologie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/AFF Antická filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní filosofické koncepce období antiky. Studenti budou uve-
deni do ontologické, epistemologické či etické problematiky daného období. Na základě seminární práce se obe-
známí s jednotlivými texty, pomocí nichž budou zkoumat konkrétní rysy antického filosofického myšlení. Způso-
bilosti: Absolvováním kurzu studenti budou schopni vyznat a orientovat se v problematice dějin antické filosofie.
Díky kritickému studiu původních pramenů dokáží zařadit dílčí směry, které se v průběhu dějin západního myš-
lení etablovaly, do pozdější podoby jednotlivých filosofických systémů. To jim umožní pochopit celkový proces i
jednotlivé vlivy na utváření evropského filosofického diskurzu, což je nezbytným východiskem k dalšímu studiu
filosofie. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KFI/AFNSZ Analytická filozofie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie
a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/AFP Analytická filosofie práva 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoho kurzu je uvést do současné analytické jurisprudence jako jednoho z odvětví analytické filosofie.
Tento kurz má prezentovat hlavní teorie analytické jurisprudence: právní positivismus, právní naturalismus,
americký právní realismus, skandinávský právní realismus, právní pragmatismus, právní formalismus, právní
instrumentalismus. Také má prezentovat hlavní problematická témata analytické jurisprudence: platnost práva,
závaznost práva, normativita práva, právní pojmy. Tento kurz bude věnovat zvláštní pozornost vztahu analytické
jurisprudence a metaetiky. Způsobilosti: Studenti budou schopni v přehledu uvést a vysvětlit hlavní teorie a
problémy analytické filosofie práva. Naučí se používat základní terminologii analytické filosofie práva. Budou znát
nejvýznamnější postavy současné analytické jurisprudence (např. Herbert Hart, Joseph Raz, Ronald Dworkin,
Robert Alexy, Jules Coleman, Matthew Kramer). Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/AIF1 Četba anglických filozofických textů 1 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]
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Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty práci s anglicky psanými texty z oboru filosofie jakožto doplňujícím
materiálem při interpretaci zejména pramenného filosofického textu v českém překladu a naučit je tak základním
pravidlům kritické práce s textem a principům kritického překladu. Proto budou studenti rovněž seznámeni s
charakteristickou anglickou filosofickou terminologií stejně jako s problematikou tradiční filosofické terminologie
převedené do angličtiny. Způsobilosti: Student umí dohledat v anglickém textu citovanou pasáž a ověřit
formální i věcnou správnost citace. V sekundární literatuře najde či ověří konkrétní faktografickou znalost.
Umí vysvětlit základní anglickou filosofickou terminologii a charakterizovat její hlavní specifika. Umí k českému
překladu v originálním textu dohledat příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině.

KFI/AIF2 Četba anglických filozofických textů 2 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty základní orientaci v anglicky psaných textech zejména sekundární
(popř. i primární) filosofické literatury tak, aby dokázali zformulovat jeho základní myšlenky - vyhledat tezi a
zrekonstruovat argumenty. Kurz by měl studenty naučit používat cizojazyčné texty jakožto rovnocenné zdroje
informací při vypracovávání referátů a seminárních prací. Způsobilosti: Studenti si osvojí práci s anglicky
psaným filozofickým textem. Naučí se v něm orientovat, analyzovat jej a interpretovat. Jsou schopni shrnout a
vysvětlit klíčové pasáže textu a formulovat jeho hlavní myšlenky. Dokážou vypracovat referát s použitím anglicky
psaných zdrojů sekundární literatury. Umí v pramenném anglicky psaném textu vyhledat tezi a zrekonstruovat
použité argumenty. Vysvětlí dobové a filosofické souvislosti textu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině.

KFI/AIF3 Četba anglických filozofických textů 3 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout u studentů schopnost rozumět anglicky psanému filozofickému textu a in-
terpretovat jej. Práce s texty se bude orientovat zejména na práci s texty pramennými. Soustředit se bude na
detailní rozbor konkrétních pasáží a jejich překlad. Studenti budou seznámeni s anglickou tradicí kritických edic
klasických filozofických textů. Způsobilosti: Student umí interpretovat konkrétní pasáž pramenného anglicky
psaného filozofického textu bez pomoci českého překladu. Je schopen identifikovat použitou terminologii a kri-
ticky zhodnotit její překlad. Dokáže přeložit text pro potřeby citace ve vlastní práci. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině a angličtině.

KFI/AKV1 Antické kořeny evropské kultury 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům odkaz starověkých mediteránních kultur, zejména antického Řecka. Dále pak uvést
studenty k osvojení nezbytného minima historicko-geografických souvislostí, jazykovědy, kunsthistorie a zejména
architektury i religionistiky. Na základě seminární práce s vybranými pasážemi textů daného období budou
studenti zkoumat a hodnotit rozličné vlivy klasické kultury na evropskou filosofii, vědu a umění. Způsobilosti:
Studenti se naučí používat pramennou literaturu klasické kultury a budou schopni uvést do souvislostí jednotlivá
fakta kulturní historie doby antického Řecka. Tato dovednost jim navíc usnadní studium textů antické filosofie,
a lépe jim tak porozumět. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/AKV2 Antické kořeny evropské kultury 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky okolo zásadní proměny přístupu ke světu, k níž do-
šlo nejen ve vědě, ale i v kultuře starověkého Řecka. Především půjde o to představit fakt, že tato radikální
metodologická změna, která vyvrcholila založením logiky jako nauky o čistých formách myšlení, je pro Evropu
nejdůležitějším odkazem starověkého Řecka. Na základě seminární práce s texty daného období budou studenti
zkoumat tuto proměnu a hodnotit, jakým způsobem evropská věda a kultura toto dědictví interpretovala a
dále rozvíjela. Způsobilosti: Studenti se naučí používat pramenné zdroje zaměřené na problematiku antického
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formálního myšlení. Budou schopni vysvětlit principy axiomaticko-deduktivní metody, která je pro evropskou
vědu tak typická. Získají podrobné znalosti antické logiky a metodologie, které budou schopni shrnout a uvést
do souvislostí s klíčovými tendencemi v dějinách evropského myšlení. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ALF Analytická filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky analytické filozofie a představit jim souvislý přehled
analytické filozofie, od jejího založení (G. Frege, B Russell, L. Wittgenstein, G, E. Moore) až po současné
rozdělení analytické filozofie na filozofii jazyka, filozofii logiky a filozofii mysli. Podat jim systematický přehled
témat, jimiž se analytická filozofie zabývá. Představit filozofické problémy jako problémy jazyka. Rozebrat a
zhodnotit zásadní směry a systémy uvnitř analytické filozofie, jejich hlavní představitele, myšlenky a pohled na
svět. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit zásadní problémy analytické filozofie. Získají
představu o souvislém přehledu jejích dějin a přehled témat, jimiž se analytická filozofie zabývá. Do hloubky
prozkoumají a zhodnotí některé z významných systémů spojených s analytickou filozofií, seznámí se s jejich
hlavními představiteli a s jejich pohledem na člověka, vědu, jazyk, filozofii atd. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ANFK Analytická filozofie 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky předmětu analytické filosofie. Formou přednášek budou studentům před-
staveny základní koncepce z dějin a současnosti tohoto dnes dominantního směru filosofického zkoumání. Prací
v seminářích budou studenti pomocí původních textů zkoumat jednotlivé koncepce analytické filosofie, postana-
lytické filosofie a filosofie jazyka.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní koncepce analytické filosofie. Osvojí si prin-
cipy práce v diskurzu analytické filosofie, které budou moci používat jakožto základních schopností filosofování
a komunikace v analytickém duchu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/AOH Angličtina pro humanistiku 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty analyzovat a interpretovat odborné anglické texty z oblasti humanitních věd, především
filosofie, religionistiky, estetiky a historie. Upevnit orientaci studentů v pramenném textu pochopením jeho logické
výstavby, porozuměním struktuře vět a osvojením si odborné terminologie. Posílit jejich schopnost shrnout a
vyjádřit hlavní teze čteného textu. Přivést studenty k zájmu o pramennou literaturu oboru, který studují.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientace v odborných anglických textech z oblasti humanitních věd a
budou umět shrnout a vyjádřit jejich hlavní teze. Budou mít znalosti humanitně- vědné anglické terminologie
na solidní úrovni a budou motivováni k využívání pramenné literatury k dalšímu studiu ve svém odborném
zaměření. Předpoklady: Předpokládá se pokročilá znalost jazyka (B2). Doporučuje se nejprve absolvovat
předmět KFI/APH.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/AH6 , KAJ/AOH

KFI/APH Angličtina pro humanistiku - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do četby odborných anglických textů z oblasti humanitních věd, především filosofie, reli-
gionistiky, estetiky a historie. Aktivovat jejich dosavadní znalosti anglického jazyka a upevnit je četbou méně
náročných odborných textů, na nichž si student osvojí základní odbornou anglickou terminologii humanitních
věd. Připravit studenty k úspěšnému zvládnutí předmětu KFI/AOH.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientovat se v méně náročných anglických textech z oblasti humanitních
věd. Budou obeznámeni se základní anglickou terminologií svého odborného zaměření a budou umět shrnout
hlavní teze čteného textu v anglickém jazyce. Budou připraveni pro další studium odborného anglického jazyka v
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rámci předmětu KFI/AOH. Předpoklady: Předpokládá se středně pokročilá znalost jazyka (B1). Doporučuje
se nejprve absolvovat obecně zaměřený kurz anglického jazyka.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/APH

KFI/ARD Argumentační diskurz 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cilem předmětu je uvést studenty do teorie a praxe argumentačního diskurzu. Během přednášek budou pre-
zentována tato témata: Teorie argumentace v kontextu ”nové rétoriky” a ”neformální logiky”. Interdisciplinární
povaha argumentačního diskurzu z pohledu lingvistiky, psychologie, logiky, teorie vědy. Argumentační strategie.
Analýza obsahové a formální stránky argumentace z hlediska jejího jazykového, psychologického, logického a
teoretického založení. Polemika jako nástroj řešení problémů. Etické aspekty argumentace.
Způsobilosti: Na základě získaných znalostí budou studenti schopni používat jednotlivé způsoby argumentačního
diskurzu a tyto praktické dovednosti zároveň aplikovat v dané situaci z hlediska jazykového, psychologického i
etického. Zároveň dovedou rozpoznat rozličné argumentační i kvaziargumentační akcenty v mluveném i psaném
projevu a přizpůsobit tomu svou vlastní strategii jednání. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ARI Aristoteles 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Aristotelův život. Aristotelova filozofie. Rozdělení díla. Logika. Kritika. Metafysika. Kosmologie. Teodicea.
Etika. Politika. Poetika. Platon a Aristoteles (základní filozofické rozdíly). Učení o přítomnosti idejí. Aristoteles
a sv. Tomáš Akvinský. Komentáře sv. Tomáše Akvinského k Aristotelovu dílu. Spor o universalia (realisté a
nominalisté). Výuka Aristotelovy filozofie na středověkých univerzitách. Předmět je nabízen jednou za dva roky!
Způsobilosti: Studenti se seznámí s Aristotelovou filosofií jako základem evropské filosofie, theologie, vědy a
západního myšlení vůbec. Získají schopnost užívat současné interpretační postupy a samozřejmě získají vhled
do problematiky antického odkazu stejně jako schopnost kritického odstupu od současných filosofických pozic.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ASFS Antická a středověká filozofie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní filosofické koncepce období antiky a středověku. Stu-
denti budou formou přednášek uvedeni do ontologické, epistemologické či etické problematiky daného období.
Na základě seminární práce se obeznámí s jednotlivými texty, pomocí nichž budou zkoumat konkrétní rysy an-
tického a středověkého filosofického myšlení. Způsobilosti: Absolvováním kurzu studenti budou schopni vyznat
a orientovat se v problematice dějin antické a středověké filosofie. Díky kritickému studiu původních pramenů
dokáží zařadit dílčí směry, které se v průběhu dějin západního myšlení etablovaly, do pozdější podoby jednot-
livých filosofických systémů. To jim umožní pochopit celkový proces i jednotlivé vlivy na utváření evropského
filosofického diskurzu, což je nezbytným východiskem k dalšímu studiu filosofie. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/ASFH , KFI/ASFP

KFI/ATI Analýza textu a interpretace 5 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přimět studenty tvůrčím a experimentálním způsobem využít poznatky logiky, teorie významu, formální
sémantiky, hermeneutiky a teorie interpretace při četbě a zpracování textů odborných i publicistických. Naučit
studenty vizualizovat, prezentovat a sdílet výsledky logické analýzy a intepretace textů různých žánrů. Představit
a aplikovat teoretické principy pojmového a myšlenkového mapování a zhodnotit možnosti využití dostupných
freewarových nástrojů pro jeho tvorbu.
Způsobilosti: Studenti budou umět logicky analyzovat a interpretovat texty různých žánrů a obtížností. Budou
schopni výsledky svého úsilí schematizovat, vizualizovat, prezentovat a sdílet pomocí strukturovaných diagramů
a pojmových a myšlenkových map. Osvojí si práci s freewarovými nástroji Cayra, SciPlore, FreeMind a XMind.
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Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/BFC Biomedicínské aspekty filozofie člověka 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky pojetí lidského fenoménu v dějinách myšlení se zaměře-
ním na biologické, psychologické a sociální aspekty těchto přístupů. Kurz představuje formou přednášek přehled
vlivných koncepcí pojetí člověka ve 20. století, především psychoanalýzy, analytické psychologie, behaviorismu a
sociobiologie. Přirozenou součástí probírané látky je též obeznámení se s otázkami vztahu tělesného a mentálního
či pohlavní komplementarity lidství. Způsobilosti: Absolvování kurzu umožní studentům rozpoznat jednotlivé
koncepce přístupu k fenoménu člověka tak, jak se formovaly během 20. století včetně schopnosti pochopit jejich
základní teoretická východiska. Takto získané znalosti budou moci aplikovat především v dalším studiu filosofické
antropologie či bioetiky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/BPF Bakalářská práce 12 kr. Zp

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů
Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům bakalářského oboru Filozofie garantovaného Katedrou filo-
zofie. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných
metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací.

KFI/BPH Bakalářská práce 12 kr. Zp

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt. Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům bakalářského oboru Humanistika
garantovaného Katedrou filozofie. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a
kvantitativních výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěreč-
ných prací.

KFI/CAF Četba textů antické filozofie 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je zaměřen na práci s texty vybraných antických autorů. Kurs by měl přispět k lepšímu osvojení
daného pojmosloví, výrazových prostředků, zachování textů, atp. Tato znalost bude prohlubována na příkladech
daných textových dokladů. Nedílnou součástí kurzu je výklad textů a komentář.
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Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k prohloubení znalostí faktických písemných památek antické filosofie
a jejich obsahových vrstev, což umožňuje studentům lepší vhled do problematiky antické filosofie jako celku.
Znalost původních pramenů napomáhá hlouběji rozeznat a pochopit četné myšlenkové souvislosti filosofických
systémů dané doby. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/CDBSZ České dějiny v evropském kontextu 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/CRO Církevní rok 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou dělení času, vzniku kalendáře a úlohou křesťanství
v kalendářním cyklu. Během přednášek bude nastíněn cyklus církevních svátků včetně specifik jednotlivých
křesťanských proudů a vysvětlena problematika jejich doxografického pozadí v teologicko - kulturním kontextu.
Způsobilosti: Absolvováním kurzu student získá přehled o stěžejních ohniscích křesťanského života v kalendářním
cyklu. Navíc lépe porozumí ideovému obsahu a motivům slavení církevních svátků včetně schopnosti vymezení
jejich kulturně ? náboženské funkce v dějinách. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KFI/DD Dizertační práce 50 kr. Zp

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném
oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či badatelskému zaměření. Hlavní důraz je kladen na kri-
tický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických
podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen, samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené
problémy, získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je, shromaž-
ďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat, analyzovat empiricky získaný
materiál s využitím potřebných teoretických základů,číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné
teorie, sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů, obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Teorie a dějiny
vědy a techniky garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/DEK1 Evropská kinematografie 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Kastner možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je především seznámit posluchače se základními etapami vývoje evropské kinematografie.
Během přednášek doplněných ukázkami stěžejních děl osobností evropského filmu studenti získají vhled do stylové
a tvůrčí rozmanitosti evropského filmového umění jakožto integrální součásti evropské kultury. Způsobilosti:
Absolvováním předmětu student získá přehled o formování a jednotlivých etapách evropské kinematografie. Bude
se orientovat v problematice filmové kultury a jejího místa v evropské umělecké tradici.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DEK2 Evropská kinematografie 2 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
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Mgr. Jan Kastner možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je především uvést posluchače do problematiky tvorby jednotlivých osobností evropské kinema-
tografie. Během přednášek doplněných ukázkami jejich stěžejních děl studenti získají vhled do principů filmové
řeči a faktorů, které se během dějin kinematografie otiskly na filmovém plátně. Způsobilosti: Absolvováním
předmětu student získá vhled do principů a motivů práce jednotlivých tvůrců evropské kinematografie. Bude se
schopen zorientovat v rozmanitých způsobech především evropského filmového jazyka a jeho vypovídajícím cha-
rakteru v různých společenských kontextech. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KFI/DFBSZ Dějiny filozofie 0 kr. Szv

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Filozofie. Hlavním cílem baka-
lářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a
poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či
v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Filozofie garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/DKNSZ Dějiny evropské kultury 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Evropská kulturní
studia. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Evropská kulturní studia garantovaného Katedrou filozofie a všechny
podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/DNH Dějiny náboženství 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky spojené s dějinami religionistiky a jejich vývojem. Před-
nášky jsou zaměřeny na analýzu jednotlivých teorií vzniku, formování a vývoje náboženství, stejně jako na jejich
komparativní dějiny. Seminární práce s texty rozšiřuje znalosti přednášené látky. Způsobilosti: Absolvování
předmětu umožní studentovi orientaci v problematice religionistických studií se zaměřením na vývoj a formy
jednotlivých náboženských směrů. Na základě získaných znalostí bude schopen pochopit náboženskou problema-
tiku v širší perspektivě, a lépe tak kriticky zhodnotit jeho nezanedbatelnou pozici v kulturních kontextech lidské
civilizace. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/DN , KFI/DNU , KFI/REP

KFI/DPE Diplomová práce 18 kr. Zp

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
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- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt. Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům navazujícího magisterského oboru
Evropská kulturní studia garantovaného Katedrou filozofie. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá
znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající
se typografie závěrečných prací.

KFI/DPN Diplomová práce 18 kr. Zp

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt. Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům navazujícího magisterského oboru
Analytická filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie. Předpokládá se dovednost psát odborný
text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní
znalost týkající se typografie závěrečných prací.

KFI/DPT Diplomová práce 18 kr. Zp

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt. Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům navazujícího magisterského oboru
Teorie a filozofie komunikace garantovaného Katedrou filozofie. Předpokládá se dovednost psát odborný text a
dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost
týkající se typografie závěrečných prací.

KFI/DS1D Doktorský seminář 1 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia na FF. Náplní a cílem semináře je prezentace postupů a
výsledků práce na disertaci. Doktorandi v průběhu studia pravidelně prezentují výsledky své práce, diskutují své
výstupy (recenze, příspěvky na konferencích, studie, části své disertace). V semináři mají možnost diskutovat a
řešit společné a specifické problémy svých disertačních prací. Seminář poskytuje také prostor pro diskusi k novým
publikacím. Předmět se nabízí též v angličtině. Způsobilosti: Na základě společného setkávání na seminářích
doktorandi pronikají do efektivnějších způsobů přístupu a řešení specifické problematiky svých disertací. Díky
pluralitě přístupů spojených s různorodým charakterem jednotlivých zaměření získávají lepší vhled do zásad
vědecké práce a postupně si osvojují aplikaci potřebných metodologických dovedností.
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Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DS2D Doktorský seminář 2 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia na FF. Náplní a cílem semináře je prezentace postupů a
výsledků práce na disertaci. Doktorandi v průběhu studia pravidelně prezentují výsledky své práce, diskutují své
výstupy (recenze, příspěvky na konferencích, studie, části své disertace). V semináři mají možnost diskutovat a
řešit společné a specifické problémy svých disertačních prací. Seminář poskytuje také prostor pro diskusi k novým
publikacím. Předmět se nabízí též v angličtině. Způsobilosti: Na základě společného setkávání na seminářích
doktorandi pronikají do efektivnějších způsobů přístupu a řešení specifické problematiky svých disertací. Díky
pluralitě přístupů spojených s různorodým charakterem jednotlivých zaměření získávají lepší vhled do zásad
vědecké práce a postupně si osvojují aplikaci potřebných metodologických dovedností. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DS3D Doktorský seminář 3 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia na FF. Náplní a cílem doktorských seminářů je prezentace
postupů a výsledků práce na disertaci. V tomto případě doktorandi prezentují výsledky a zkušenosti ze zahra-
ničních studijních stáží. Každý student během studia absolvuje zahraniční stáž v délce minimálně jeden měsíc.
Pro tyto účely je třeba využít program Erasmus+, INTER (FreeMovers). Předmět se nabízí též v angličtině.
Způsobilosti: Předpoklady: Zahraniční studijní stáž absolvovaná v průběhu doktorského studia.

KFI/DT1 Dramatická tvorba 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům cyklus téměř samostatných přednášek týkajících se významných
osobností spjatých s divadlem J. K. Tyla. Přednášky povedou např. Jan Burian, Antonín Procházka, Ladislav
Smoček, Pavel Pavlovský, Petr Kofroň, Roman Meluzín, Marie Caltová, Nina Vangeli.
Způsobilosti: Studenti se naučí používat základní pojmy z oblasti dramatické tvorby. Na základě teoretických
přednášek významných osobností ze současné divadelní praxe studenti budou schopni analyzovat různá divadelní
představení. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DT2 Dramatická tvorba 2 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům cyklus téměř samostatných přednášek týkajících se významných
osobností spjatých s divadlem J. K. Tyla. Přednášky povedou např. Jan Burian, Antonín Procházka, Ladislav
Smoček, Pavel Pavlovský, Petr Kofroň, Roman Meluzín, Marie Caltová, Nina Vangeli. Způsobilosti: Studenti
se naučí používat základní pojmy z oblasti dramatické tvorby. Na základě teoretických přednášek významných
osobností ze současné divadelní praxe studenti budou schopni analyzovat různá divadelní představení. Před-
poklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DUNSZ Dějiny evropského umění 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Evropská kulturní
studia. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Evropská kulturní studia garantovaného Katedrou filozofie a všechny
podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/DVAD Dějiny antické a středověké vědy 5 kr. Zk
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2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami vědy od antiky do konce středověku. Způsobilosti: Po
úspěšném absolvování kurzu studenti vymezí a popíšou dějiny hlavních vědeckých disciplín antiky a středověku.
Rozliší jednotlivé teorie, vysvětlí původ objevů a poznatků a objasní jejich vztah k dobovému intelektuálnímu,
sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále uvedou do souvislosti dílčí vědecké, filosofické, náboženské,
kulturní a sociální postoje a myšlenky uvedeného období. Analyzují a srovnají vědecké teorie a ideály na základě
četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky vědec-
kých myšlenek antiky a středověku a shrnou i zhodnotí jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DVE1 Duchovní vývoj Evropy 1 5 kr. Zp
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je podat výklad základních etap duchovního vývoje Evropy. Všechny problémy kurzu budou
analyzovány ve vazbě na dobové kulturní a sociální kontexty. Důraz však bude kladen na rozbor klasických idejí a
koncepcí: filozofických, náboženských, uměleckých a vědeckých. Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné
odborné práce s textem. Posluchač je schopen psát samostatné vědecké texty na téma kurzu a získané výsledky
prezentovat. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DVE2 Duchovní vývoj Evropy 2 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je podat výklad základních etap duchovního vývoje Evropy od novověku po současnost.
Všechny problémy kurzu budou analyzovány ve vazbě na dobové kulturní a sociální kontexty. Důraz ale bude
položen na rozbor klasických idejí a koncepcí: filozofických, náboženských, uměleckých a vědeckých. Kurz bude
pěstovat metodologická východiska a schopnost syntetického pohledu na evropskou kulturu jako na celistvý a
vzájemně propojený systém.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni samostatné odborné práce s textem. Posluchač je schopen psát samostatné
vědecké texty na téma kurzu a získané výsledky prezentovat.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DVMD Dějiny vědy v moderní době 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Vladimír Havlík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zprostředkovat studentům dějiny vědy v období od 19. do 20. století a umožnit jim získat
odborné znalosti a porozumění vybraných aspektů historického vývoje vědeckých poznatků. Způsobilosti: Po
úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni rozvinout jejich schopnost historického myšlení o vývoji
moderní vědy. Naučí se jak chápat minulost; vysvětlovat změnu a kontinuitu v čase vzhledem k hlavním vědeckým
teoriím 19. a 20. století. Budou schopni prakticky vyjádřit své znalosti o minulosti, a budou schopni vysvětlit, jak
se tyto znalosti vztahují k širší historiografii, stejně tak jako k současným zájmům. Studenti získají badatelskou
zkušenost v historii vědeckého vývoje a praxi při sledování vývoje určité vědecké teorie v čase. Budou schopni
kriticky zhodnotit odlišné historické ideje v publikované literatuře. Získají zkušenost v efektivní diskusi těchto
myšlenek v ústní i psané formě. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/DVND Dějiny novověké vědy 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami vědy v období od 16. do 18. století. Způsobilosti: Po
úspěšném absolvování kurzu studenti vymezí a popíšou dějiny hlavních vědeckých disciplín renesance, raného
novověku a osvícenství. Rozliší jednotlivé teorie, vysvětlí původ objevů a poznatků a objasní jejich vztah k
dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále uvedou do souvislosti dílčí vědecké,
filosofické, náboženské, kulturní a sociální postoje a myšlenky uvedeného období. Analyzují a srovnají vědecké
teorie a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují
předpoklady i důsledky vědeckých myšlenek renesanční, raně novověké a osvícenské doby a shrnou i zhodnotí
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jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KFI/DVNSZ Dějiny vědy 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická
filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Volba volitelné části je podmíněna zpracováním diplomové práce na téma z příslušného okruhu a získáním 20
kreditů z odpovídajících předmětů.

KFI/DVO Dějiny volnomyšlenkářství 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s písemnými prameny dokládajícími pluralitu představ o nadpřirozeném
a vztahů k nadpřirozenému existující v kulturním vývoji lidstva. Současně s tím je kladen důraz na celkový
historický, kulturní i geografický kontext ovlivňující různorodost a mnohotvárnost typů volnomyšlenkářství. V
širokém spektru projevů volnomyšlenkářství se ukazuje, že jejich představitelům nemusí vždy jít o pouhé odmí-
tání, negaci náboženství. Řada reformních názorů, usilujících o odstranění nežádoucích atributů náboženských
systémů či náboženských organizací je toho dokladem. Způsobilosti: Studenti rozpoznají složitý vztah a vzá-
jemný vliv náboženství a volnomyšlenkářství. Studenti na základě studia filozofických, historických a literárních
děl uvedou do souvislostí vývoj náboženství a celé kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/EBSZ Estetika 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/ED Evropské divadlo 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Irena Míková možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům cyklus téměř samostatných přednášek týkajících se významných
osobností spjatých s divadlem J. K. Tyla. Přednášky povedou např. Jan Burian, Antonín Procházka, Ladislav
Smoček, Pavel Pavlovský, Petr Kofroň, Roman Meluzín, Marie Caltová, Nina Vangeli.
Způsobilosti: Studenti se naučí používat základní pojmy z oblasti dramatické tvorby. Na základě teoretických
přednášek významných osobností ze současné divadelní praxe studenti budou schopni analyzovat a porovnat
různá divadelní představení. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/EHD Estetika hudebního díla 2 kr. Zp
2 [hod/týd]
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PhDr. Jitka Bílková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem bude seznámit studenty s místem hudby v evropském kulturním prostředí
a s proměnou výrazových prostředků a charakteru hudby v jednotlivých etapách vývoje hudby v kontextu
proměny myšlenkového (filosofického) vztahu člověka
ke světu a ve vztahu s vývojem estetických názorů.
Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k získání základního vhledu do problematiky vývoje
a charakteristiky hudebního umění v kontextu vývoje evropské filosofie, estetiky
a výtvarného umění. Student bude schopen rozlišovat základní obecné znaky jednotlivých uměleckých stylů s
důrazem na postižení specifických hudebních výrazových prostředků dominantních v daném stylu, odlišovat a
charakterizovat jednotlivé etapy vývoje hudby ve vztahu k širšímu kulturnímu a společenskému vývoji, srovnávat
a popisovat posuny v charakteru hudby v důsledku vývojových změn.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/EINSZ Evropské instituce, správa a právo 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Evropská kulturní
studia. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Evropská kulturní studia garantovaného Katedrou filozofie a všechny
podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/EKD Evropské kulturní dědictví 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikem a rozvojem muzeologie a muzejnictví a získá přehled
o nejvýznamnějších sbírkových a výstavních institucích v Evropě. Studenti budou obeznámeni se vznikem a
vývojem systému památkové péče, s principy památkové ochrany v Evropě a s nejdůležitějšími mezinárodními
organizacemi a mezinárodními dokumenty péče o kulturní dědictví. V navazujícím semináři se naučí s těmito
znalostmi samostatně pracovat. Způsobilosti: Schopnost samostatné orientace v organizaci péče o kulturní
dědictví ve vybraných evropských zemích. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KFI/EKVM Evropská kultura a východní myšlení 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jitka Bílková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou tradičního čínského myšlení
ve vztahu k evropské vědě a filosofii; bude ukázána specifika čínského tradičního myšlení (včetně vědeckého)
obecně a následně v kontrastu k vybraným dílům
a názorům B. Russela a A. N. Whiteheada.
Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k získání základního vhledu do problematiky čínské filosofie a vědeckého
myšlení a jeho specifik v kontrastu k Západu. Student se bude orientovat v názorech různých evropských myslitelů
na čínskou filosofii a vědecké myšlení, bude schopen je posuzovat a hodnotit, vyvozovat vztah mezi specifikou
čínského myšlení a výsledky čínského vědění ve srovnání s evropským přístupem k vědě a jejími výsledky a cíli.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ELT Estetika literárního textu 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Podat základní vhled do problematiky literárního textu, jeho četby a rozboru. Obeznámit studenty s lite-
rárně estetickým diskurzem 20. století, zejména s koncepcí aktu čtení kostnické školy recepční estetiky. Osvětlit
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základní pojmy naratologie tak, aby mohly být pochopeny a uplatněny v rozborech literárních děl, a poskytnout
studentům samostatnou interpretační praxi s výstupy ve společných debatách.
Způsobilosti: Studenti si osvojí klíčové pojmy literární vědy a estetiky. Teoretické znalosti získané v úvodních
seminářích budou schopni aplikovat na konkrétní literární dílo. Při individuální i společné práci s kratšími
prózami si prohloubí schopnost samostatného rozboru textu s přihlédnutím ke specifikům textu literárního.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/EPF Epistemologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je nahlédnout tradiční přístupy k poznání, problémy moderní epistemologie a teorie pravdy.
Zaměřuje se na problematiku víry a rozumu, mysli, vědomí a mozku. Položena bude otázka apriorního vědění.
Diskutován bude problém demarkace v dějinách a moderní epistemologii.
Kurz se bude věnovat také otázce racionality v odlišných kulturních, historických a hodnotových kontextech.
Způsobilosti: Student získá ucelený přehled o tradičních přístupech k poznání. Zaměří se na problémy moderní
epistemologie, na vztah víry a rozumu a otázky mysli, vědomí a mozku. Dále bude student řešit palčivé otázky
demarkace v dějinném i moderním epistemologickém rámci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ESF Estetika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem estetických názorů od antiky po současnost. Vymezit předmět
estetiky. Představit studentům antické, středověké a renesanční pojetí krásy. Uvést studenty do problematiky
estetiky klasicismu a osvícenství. Popsat vývoj estetiky v období německé klasické filozofie a v 19. století.
Analyzovat významné estetické proudy 20. století. Studenti budou též seznámeni s pojmy, se kterými pracuje
současná estetika, s pojmy estetický postoj a estetický objekt. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout
vývoj estetického myšlení od antiky po současnost. Budou schopni charakterizovat jednotlivá období historie
estetiky a také klíčové koncepce nejdůležitějších estetiků. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ES1 Estetika 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem estetických názorů od antiky po současnost. Vymezit předmět
estetiky. Představit studentům antické, středověké a renesanční pojetí krásy. Uvést studenty do problematiky
estetiky klasicismu a osvícenství. Popsat vývoj estetiky v období německé klasické filozofie a v 19. století. Ana-
lyzovat významné estetické proudy 20. století. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout vývoj estetického
myšlení od antiky po současnost. Budou schopni charakterizovat jednotlivá období historie estetiky a také klí-
čové koncepce nejdůležitějších estetiků. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/EST1

KFI/ES2 Estetika 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými tradičními estetickými kategoriemi jako je například krása.
Tyto kategorie budou studentům představeny historicko-systematickým způsobem. Studenti budou též seznámeni
s pojmy, se kterými pracuje současná estetika, s pojmy estetický postoj a estetický objekt. Způsobilosti:
Studenti budou schopni analyzovat klíčové estetické koncepce a zhodnotit jejich význam v průběhu dějin estetiky
a filozofie. Studenti zhodnotí význam jednotlivých estetických kategorií v současné estetice.
V rámci ústní zkoušky student prokáže znalost jednoho díla primární literatury z tohoto seznamu:
- Platón: Symposion;
- Aristoteles: Poetika;
- Augustin: O pořádku;
- G. E. Lessing: Láokoón neboli o hranicích malířství a poezie;
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- F. Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby;
- H. Bergson: Smích.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/EST2

KFI/ETBSZ Etika 0 kr. Szv

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Filozofie. Hlavním cílem ba-
kalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Filozofie garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/ETF Etika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět má přispět k osvojení znalosti relevantních etických teorií od starověku až po 20. století reagují-
cích na aktuální praktické i teorietické problémy. Absolventi a absolventky budou schopni porozumět odlišným
přístupům na základě znalosti jejich východisek, interpretovat jejich závěry a rozvíjet kritický úsudek. Způso-
bilosti: Studenti a studentky se obeznámí se základními kategoriemi filosofické etiky. Budou znát vlivné teorie.
Rozpoznají jednotlivé způsoby zdůvodnění etiky, identifikují jejich důsledky a budou schopni posuzovat etické
problémy z různých perspektiv.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ETH1 Etika 1 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět má přispět k osvojení znalosti relevantních etických od starověku po 19. století. Absolventi a absol-
ventky budou schopni porozumět odlišným přístupům, na základě znalosti jejich východisek interpretovat jejich
závěry a rozvíjet kritický úsudek. Způsobilosti: Studenti a studentky se obeznámí se základními kategoriemi
filosofické
etiky. Budou znát vlivné teorie. Rozpoznají jednotlivé způsoby zdůvodnění etiky a
identifikují jejich důsledky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/EPU , KFI/ETH , KFI/ETIP , KFI/ETP , KFI/ETPR

KFI/ETH2 Etika 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět má přispět k osvojení znalosti relevantních etických teorií 20. století reagujících na aktuální
praktické i teorietické problémy. Absolventi a absolventky budou schopni porozumět odlišným přístupům, na
základě znalosti jejich východisek interpretovat jejich závěry a rozvíjet kritický úsudek. Způsobilosti: Studenti si
zapamatují základní etické kategorie a naučí se je používat. Budou schopni posuzovat etické problémy z různých
perspektiv. Předpoklady: Kurz predpoklada znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KFI/ETH1.

KFI/EVNSZ Evropská věda a filozofie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Evropská kulturní
studia. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
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používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Evropská
kulturní studia garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/EVU1 Estetika výtvarného umění 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky estetiky výtvarného umění. Představit studentům
vztah výtvarného umění k jiným druhům umění a ostatním lidským činnostem v antice, středověku, novověku
a současnosti. Seznámit studenty s vývojem filozofických a estetických názorů na výtvarné umění a klasifikaci
jednotlivých uměleckých druhů. Obeznámit studenty s počátky historiografie výtvarného umění a zkoumat pro-
blematiku vývoje koncepcí stylu a formy výtvarného díla. Způsobilosti: Studenti se naučí používat základní
estetické pojmy a kategorie. Orientují se v hlavních filozofických a estetických názorech na výtvarné umění.
Naučí se pracovat s filozofickými a uměleckohistorickými texty. Budou schopni rozlišit jednotlivé umělecké žánry
a určit jejich specifika. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/EVU2 Estetika výtvarného umění 2 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům problematiku ontologie výtvarného díla. Analyzovat pojmy ”malba”, ”obraz”, ”vrstvy
obrazu”. Seznámit studenty s různými ontologickými teoriemi zabývajících se
uměleckým dílem. Vysvětlit pojetí uměleckého díla jakožto ”nastávání pravdy” a ”otevření světa”. Porovnat
recepci výtvarného uměleckého díla a recepci uměleckých děl ostatních druhů umění. Zkoumat vztah výtvarného
umění znázorňovacího a abstraktního. Analyzovat situaci soudobé všeobecné ”estetizace” a vztah této situace k
rozvoji konceptuálního umění. Způsobilosti: Studenti se pokusí odpovědět na základní otázky ontologie výtvar-
ného díla: Co je to umění? Co dělá umění uměním? Budou schopni analyzovat a porovnat různé filozofické teorie
klíčových filozofů umění 20. století. Naučí se pracovat s filozofickými texty důležitých autorů. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FAF Filozofická antropologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s (níže uvedenými) vybranými problémy a tématy filosofické antropologie
v systematické i historické perspektivě. Zároveň představí významné autory a jejich koncepce (od antických po
současné) s akcentem na jejich úvahy o člověku v jejich proměnách i vzájemných souvislostech. Způsobilosti:
Studenti budou na konci kurzu schopni shrnout a zhodnotit problematiku zkoumání filozofie člověka. Měli by též
být schopni popsat a vysvětlit základní myšlenky předních autorit, které se ve svém díle věnovaly této tématice.
V průběhu tohoto kurzu se také naučí používat základní odborné termíny nutné k práci s filosofickými texty.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FAUD Filozofická analýza uměleckého díla 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Interpretovat umělecká díla na základě interdisciplinárního přístupu a podnětů z různých humanitních
disciplín (axiologie, kulturní a sociální antropologie, ikonologie, estetika či postmoderní myšlení). Analyzovat
konkrétní umělecké dílo a hledat analogie s filozofickými přístupy a formulacemi. Představit filozofické aspekty
uměleckého díla jako obohacující, nikoliv vyčerpávající interpretaci. Způsobilosti: Studenti se orientují v různých
filozofických přístupech k uměleckému dílu. Dokáží použít různé metody analýzy uměleckého díla (ikonologickou,
fenomenologickou, aj.). Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FAV1 Věda v antice a středověku 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je interpretovat vztah mýtu, filosofie a vědy. Poznat prameny antického teoretického myš-
lení, antickou vědu a Východ. Antická atomistika. Platon a teoretické založení matematiky. Filozofie přírody v
Aristotelově díle. Seznámení studentů s ideou kosmu u předsokratiků, středověkým pojetím přírody a člověka,
dále také s přehodnocením předpokladů antické vědy ve středověku. Část kurzu bude věnována Pythagorovi a
pramenům antické matematiky. Způsobilosti: Studenti získají celkový přehled dané problematiky. Seznámí se
s osudem antické vědy v dějinném kontextu. Budou mít možnost konfrontovat jednotlivé systémy a analyzovat
jejich vzájemné vztahy. Studenti dovedou aplikovat získané informace v mnoha rovinách problematiky (mýtus,
filosofie, věda, historie). Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FAV2 Věda v renesanci a novověku 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky vývoje vědeckého a filozofického myšlení od renesance do
konce 18. století. Představit hlavní podmínky vzniku novověké vědy. Seznámit studenty s důležitými osobnostmi a
jejich filozofickými a vědeckými koncepcemi. Způsobilosti: Studenti budou schopni rozpoznat hlavní podmínky
vzniku novověké vědy. Vysvětlí filozofické názory klíčových osobností novověké vědy. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FAV3 Filozofie a věda 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je analýza vztahu vědy a dobové filozofie se zřetelem k metodologickým problémům sou-
dobé vědy. Obsah kurzu je vymezen rozborem: otázky povahy vědy v kontextu diskusí posledních dvou století,
rozmanitostí vědních disciplín, povahy vědeckých zákonů, modely vědeckého vysvětlení (predikce, vysvětlení
strukturální, induktivně-pravděpodobnostní, deduktivně- nomologické). Předmět je vyučován v angličtině.
Způsobilosti: Studenti se seznámí s důležitými tématy spojenými s dějinami vědy a filosofie posledních dvou
století. Budou schopni analyzovat různé vědecké a filosofické diskurzy. Studenti se naučí interpretovat vědecké
objevy, teorie a hypotézy v kontextu celé kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/FBSZ Filozofie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/FDF Filozofie dějin 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Uvedení do filosofie dějin. Historický přehled hlavních koncepcí; moderní kritika filosofie dějin. Způso-
bilosti: Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického a systémového smyslu filosofie dějin a správně
používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky významných filozofů, kteří se zabývali té-
matikou dějin a kritikou filosofie dějin. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/FDP1 Filozofie dějin 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Martin Profant, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky klasické filozofie dějin (po Hegela) jakožto zvláštního fenomenu evropského
moderního myšlení. Seznámit studenty s podmínkami vzniku filozofie dějin. Představit výrazné filozofické kon-
cepce a klíčové osobnosti filozofie dějin. Způsobilosti: Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického
a systémového smyslu filosofie dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky
významných filozofů, kteří se zabývali tématikou dějin.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FD

KFI/FDP2 Filozofie dějin 2 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Martin Profant, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky materiálních filosofií dějin 19. století a hlavních kritik filosofie dějin.
Seznámit studenty se vztahem konjunktury kritiky filozofie dějin a kritiky totalitarismu. Představit výrazné
filozofické koncepce a klíčové osobnosti postklasické filosofie dějin a díla kritiků filosofie dějin.
Způsobilosti: Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického a systémového smyslu postklasické filosofie
dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky významných filozofů, kteří se
zabývali tématikou filosofie dějin a kritikou filosofie dějin.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FD

KFI/FHF Fenomenologie a hermeneutika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Stanislav Stark, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout základní přehled o fenomenologii a filosofické hermeneutice. Způsobilosti:
Studenti vymezí a popíší základní ideje, představy, argumenty a motivy fenomenologické a hermeneutické filosofie.
Rozliší jednotlivá stanoviska a vysvětlí jejich vztah k předchozím dějinám filosofie i dobovému kontextu. Studenti
dále uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje a myšlenky uvedených filosofů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Studenti rozpoznají a formulují předpoklady
i důsledky uvedených filosofických proudů a zhodnotí jejich význam pro dnešní filosofii i současnou kulturu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FIAH Filozofická antropologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s (níže uvedenými) vybranými problémy a tématy filosofické antropologie
v systematické i historické perspektivě. Zároveň představí významné autory a jejich koncepce (od antických po
současné) s akcentem na jejich úvahy o člověku v jejich proměnách i vzájemných souvislostech. Způsobilosti:
Studenti budou na konci kurzu schopni shrnout a zhodnotit problematiku zkoumání filozofie člověka. Měli by též
být schopni popsat a vysvětlit základní myšlenky předních autorit, které se ve svém díle věnovaly této tématice.
V průběhu tohoto kurzu se také naučí používat základní odborné termíny nutné k práci s filosofickými texty.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FCLA , KFI/FCLU , KFI/FČL , KFI/FČLO , KFI/FIAN

KFI/FIF1 Četba francouzských filozofických textů1 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty práci s francouzsky psanými texty z oboru filosofie jakožto doplňujícím
materiálem při interpretaci zejména pramenného filosofického textu v českém překladu a naučit je tak základním
pravidlům kritické práce s textem a principům kritického překladu. Proto budou studenti rovněž seznámeni s
charakteristickou francouzskou filosofickou terminologií stejně jako s problematikou tradiční filosofické termino-
logie převedené do francouzštiny. Způsobilosti: Student umí dohledat ve francouzském textu citovanou pasáž
a ověřit formální i věcnou správnost citace. V sekundární literatuře najde či ověří konkrétní faktografickou zna-
lost. Umí vysvětlit základní francouzskou filosofickou terminologii a charakterizovat její hlavní specifika. Umí k
českému překladu v originálním textu dohledat příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího
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překladu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v
češtině.

KFI/FIF2 Četba francouzských filozofických textů2 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty základní orientaci ve francouzsky psaných textech zejména sekundární
(popř. i primární) filosofické literatury tak, aby dokázali zformulovat jeho základní myšlenky - vyhledat tezi a
zrekonstruovat argumenty. Kurz by měl studenty naučit používat cizojazyčné texty jakožto rovnocenné zdroje
informací při vypracovávání referátů a seminárních prací. Způsobilosti: Studenti si osvojí práci s francouzsky
psaným filozofickým textem. Naučí se v něm orientovat, analyzovat jej a interpretovat. Jsou schopni shrnout a
vysvětlit klíčové pasáže textu a formulovat jeho hlavní myšlenky. zařadit jej do dobového kontextu a širších filo-
sofických souvislostí. Dokážou vypracovat referát s použitím francouzsky psaných zdrojů sekundární literatury.
Umí v pramenném francouzsky psaném textu vyhledat tezi a zrekonstruovat použité argumenty. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině.

KFI/FIF3 Četba francouzských filozofických textů3 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout u studentů schopnost rozumět francouzsky psanému filozofickému textu a
interpretovat jej. Práce s texty se bude orientovat zejména na práci s texty pramennými. Soustředit se bude na
detailní rozbor konkrétních pasáží a jejich překlad. Studenti budou seznámeni s francouzskou tradicí kritických
edic klasických filozofických textů. Způsobilosti: Student umí interpretovat konkrétní pasáž pramenného fran-
couzsky psaného filozofického textu bez pomoci českého překladu. Je schopen identifikovat použitou terminologii
a kriticky zhodnotit její překlad. Dokáže přeložit text pro potřeby citace ve vlastní práci. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině a francouzštině.

KFI/FI1HB Filozofie 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout přehled o dějinách filosofie a základních filosofických kategoriích a pojmech.
Představit studentům zásadní osobnosti dějin filozofie, jejich díla, myšlenky a jejich vliv na vývoj kultury a
myšlení.
Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy od antiky po současnost. Rozliší jednotlivá
filosofická stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu.
Zapamatují si, popíšou a vymezí základní filosofické kategorie a pojmy. Studenti dále srovnají a uvedou do
souvislosti filosofické postoje různých proudů a autorů. Analyzují a srovnají různá filosofická stanoviska a ideály.
Shrnou i zhodnotí jejich význam pro studium historie.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FVEH , KFI/TVE

KFI/FI2HB Filozofie 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Martin Profant, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu je především poskytnout historický přehled o filosofii dějin a o kategorii dějinnosti ve filosofic-
kém myšlení. Představit studentům zásadní osobnosti dějin filozofie, jejich díla, myšlenky a jejich vliv na vývoj
kultury a myšlení.
Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní proudy v dějinách filosofie dějin. Rozliší jednotlivá stanoviska
a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Zapamatují si, popíšou a
vymezí základní kategorie filosofie a dějin. Aplikují znalost filosofickodějinných kategorií na standardní historio-
grafické práce. Analyzují a srovnají předpoklady filosofickodějinných koncepcí. Shrnou a kriticky zhodnotí jejich
význam pro dějiny evropské kultury.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu FI1HB.

KFI/FJAZ Filozofie jazyka 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
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Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do filozofie jazyka a seznámit je s hlavními teoriemi významu. Analyzovat filozofické pro-
blémy jako problémy jazyka. Vyložit základní odbornou terminologii a představit nejvlivnější myslitele analytické
a post-analytické filozofické tradice. Ukázat studentům, že jazyk je sice základním prostředkem, jejž každodenně
používají při dorozumívání s ostatními a při orientaci ve světě, nicméně jeho podstata a mnohé principy fungování
zůstávají nesamozřejmé a podivuhodné.
Způsobilosti: Absolventi kurzu se budou orientovat v základních koncepcích filozofie jazyka a budou obeznámeni
s jejími klíčovými představiteli. Osvojí si metodu logicko-sémantické analýzy jazyka a budou připraveni k vlastní
filozofické reflexi smysluplnosti toho, co oni i ostatní říkají, když jazyk používají. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FJF Filozofie jazyka 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky teoretických otázek jazyka. V jeho průběhu by měli
zkoumat základní problémy spojené s filozofií jazyka, např. jeho strukturu, funkci, sémantiky a syntaxe jazyka,
vztah jazyka a člověka, myšlení atd. Způsobilosti: Absolventi kurzu se budou orientovat v základních koncepcích
filosofie jazyka a budou obeznámeni s jejími klíčovými představiteli. Osvojí si metodu logicko-sémantické analýzy
jazyka a budou připraveni k vlastní filosofické reflexi toho, co oni i ostatní říkají, když používají jazyk, a
jakým způsobem to činí smysluplným. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/FJK Filozofie jazyka 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do filozofie jazyka a teorie významu a seznámit je s tradičními i aktuálními tématy této
disciplíny. Vyložit základní odbornou terminologii a představit nejvlivnější myslitele analytické i post-analytické
tradice. Porovnat dva přístupy při řešení filozofických problémů jakožto problémů jazyka: konstruování ideálních
jazyků a zkoumání zákonitostí jazyka přirozeného. Předložit kritiku obou těchto přístupů.
Způsobilosti: Absolventi kurzu se budou orientovat v základních koncepcích filozofie jazyka a teoriích významu.
Budou obeznámeni s dílem klíčových představitelů analytické i post- analytické tradice. Osvojí si metodu logicko-
sémantické analýzy jazyka a budou připraveni k vlastní filozofické reflexi toho, co oni i ostatní říkají, když
používají jazyk.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FJNSZ Filozofie jazyka 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická
filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Volba volitelné části je podmíněna zpracováním diplomové práce na téma z příslušného okruhu a získáním 20
kreditů z odpovídajících předmětů.

KFI/FK Filozofie komunikace 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s následujícími tématy a vést je k jejich kritické reflexi a analýze:
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Utopie komunikace: hledání dokonalých a vynalézání univerzálních jazyků v evropské kultuře (Bacon, Leib-
niz, Komenský); Alegorické a symbolické čtení světa: interpretace knihy přírody, deinskriptivní hermeneutika
(Foucault, Eco, Findlen); Jazyky a kultury. Problém komunikace s jinakostí (Todorov, Greenblatt). Jazykový
relativismus, úvahy o původu jazyka (Vico, Rousseau, Humboldt, Sapir, Whorf); Perspektivismus a filosofie
komunikace J. Ortegy y Gasseta. Komunikace v epoše ”davového člověka” a ”éře prázdnoty” (Le Bon, Ortega
y Gasset, Lipovetsky); Absurdita a problém dorozumění (reflexe z perspektivy existencialismu a postmoderny);
Postmoderní filosofie komunikace: Hry a rozepře ve filosofii jazyka J.-F. Lyotarda; Postmoderní filosofie a me-
diální komunikace (Lyotard, Baudrillard, Bourdieu, Eco, Bueno); Orbis pictus: Obrazy a komunikace. Vizuální
komunikace ve vědě a filosofii. Způsoby světatvorby N. Goodmana. P. K. Feyerabend a věda jako umění. B.
Latour: Poznání a vizualizace; Nová vizuální studia (Böhme, Debray, Huberman).
Způsobilosti: Studenti budou schopni kriticky reflektovat vybrané problémy filosofie komunikace.
Prozkoumají, zhodnotí a naučí se dávat do souvislostí myšlenky myslitelů, kteří se filosofií komunikace ve svých
dílech zabývají.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FKNSZ Filozofie a komunikace 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Teorie a filozofie
komunikace. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Teorie
a filozofie komunikace garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/FLF Filozofická logika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům přehledný výklad základů teorií a argumentů filozofické logiky.
Studenti dokáží reprodukovat a analyzovat hlavní teorie a argumenty tohoto oboru. Způsobilosti: Studenti si
osvojí pravidla kodifikace platných argumentů a dokáží je konkrétně aplikovat v relevantním kontextu. Dále si
studenti zapamatují, vymezí a popíší hlavní problémy filozofické logiky. Dokáží se orientovat v možných světech a
uvedou je do souvislosti. Shrnoua a analyzují jednotlivé koncepce teorie pravdy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FLH Filozofická logika 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do filozofických problémů moderní formální logiky a představit jim
základy logických systémů řazených do oblasti neklasické (či filozofické) logiky.
Způsobilosti: Studenti si prohloubí znalosti o povaze předmětu a metod moderní logiky a filozofických otázkách,
které jsou s budováním různých logických systémů spjaty. Osvojí si související odbornou terminologii. Seznámí
se také s jazyky neklasických logik a se základními motivacemi budování těchto systémů a jejich aplikacemi.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FLHK Filozofická logika 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do filozofických problémů moderní formální logiky a představit jim
základy logických systémů řazených do oblasti neklasické (či filozofické) logiky.
Způsobilosti: Studenti si prohloubí znalosti o povaze předmětu a metod moderní logiky a filozofických otázkách,
které jsou s budováním různých logických systémů spjaty. Osvojí si související odbornou terminologii. Seznámí
se také s jazyky neklasických logik a se základními motivacemi budování těchto systémů a jejich aplikacemi.
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Předpoklady: Základní znalosti moderní logiky.

KFI/FM Filozofie mysli 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky filozofie mysli, především do vztahu mysli a těla. Kurz
je zaměřen na prozkoumání a zhodnocení této tematiky ve třech obdobích:
koncepce rané a novověké, položení základů samostatné badatelské oblasti v 19. století, současná filosofie mysli. V
rámci kurzu budou studentům představena díla zásadních autorů zabývajících se filosofií mysli a bude provedena
analýza a zhodnocení konkrétních částí těchto děl. Způsobilosti: Studenti budou seznámeni se základními
problémy a otázkami filosofie mysli. Budou schopni shrnout a zhodnotit díla významných myslitelů zabývajících
se touto tématikou. Uvedou do souvislosti přístupy v jednotlivých historických obdobích. Naučí se také pracovat
s filosofickými termíny spojenými s filosofií mysli.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FMPV Filozofie a metodologie přírodních věd 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky filozofického pohledu na přírodní vědy. Představí si
základní díla a myšlenky filozofů zabývajících se tímto tématem. Prozkoumají a zhodnotí roli filozofie v oblasti
přírodních věd. Předmět je možné studovat také v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit vztah mezi filozofií a přírodními vědami. Budou
seznámeni se základními metodami a myšlenkovými systémy, které jsou nebo byly v oblasti filosofie a metodologie
přírodních věd používány. Naučí se také pracovat s odbornými termíny potřebnými k porozumění daného tématu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FMVD Metodologie vědy 20. století 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky metodologie vědy 20. století. Představí jim význam
vědy, techniky a technologie v současné společnosti. Přiblíží studentům vztah
filozofie, teorie poznání a metodologie vědy. Prozkoumají některé významné teoretické systémy vědy a jejich au-
tory. Předmět je určen především studentům doktorského studia na FF a je možné ho také studovat v angličtině.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit postavení vědy a techniky v současné společnosti a
také vztah mezi vědou a filozofií ve 20. století. Prozkoumají a zhodnotí jednotlivé významné teoretické systémy
vědy 20. století a jejich autory. Naučí se používat pojmový aparát potřebný k pochopení a orientaci v dané
problematice.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FN Fenomenologie náboženství 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky fenomenologie náboženství. Představí a zhodnotí
si základní náboženské jevy a jejich význam. Seznámí se s některými posvátnými knihami a texty judaismu,
křesťanství a islámu. Zaměří se také na studium zásadních moderních teologických metod.
Způsobilosti: Studenti budou seznámeni se základními jevy v náboženství a s jejich významem. Budou schopni
shrnout základní posvátné texty judaismu, křesťanství a islámu. Seznámí se s historickým vývojem těchto ná-
boženství. Uvedou do souvislostí některé moderní teologické metody.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FNB Filozofie náboženství 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem filozofie náboženství. Představit hlavní prvky jednotlivých
období, od prvních myšlenek filozofie náboženství v antice, přes středověké názory církevních otců, až po současné
systémy zabývající se touto tématikou. Zaměří se také na novodobé myšlenky filozofie náboženství v českém
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prostředí. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní prvky jednotlivých historických
období vývoje filozofie náboženství. Uvedou do souvislostí významné texty týkající se tohoto tématu a prostudují
zásadní myšlenky autorů, jejichž díla přispěla k rozvoji filozofie náboženství. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FNF Filozofie náboženství 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu představit základní témata filosofie náboženství, jak se objevovala v dějinách filosofie a jak
vystupují v současné filosofii. Způsobilosti: Studenti rozpoznají a formulují základní problémy filosofie nábožen-
ství a uvedou je do souvislosti se současným děním ve světě. Dále studenti posoudí a zhodnotí vliv náboženství
na filosofii (a naopak). Srovnají postupy a cíle filosofie, religionistiky a teologie a uvědomí si jejich odlišnost a
nezaměnitelnost. Rozliší a identifikují proměněné náboženské obsahy ve zdánlivě sekulárních filosofických tex-
tech. Zhodnotí význam filosofie náboženství pro moderní kulturu a současnou filosofii. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FOH Francouzština pro humanistiku 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty analyzovat a interpretovat odborné francouzské texty z oblasti humanitních věd, především
filosofie, religionistiky, estetiky a historie. Upevnit orientaci studentů v pramenném textu pochopením jeho logické
výstavby, porozuměním struktuře vět a osvojením si odborné terminologie. Posílit jejich schopnost shrnout a
vyjádřit hlavní teze čteného textu. Přivést studenty k zájmu o pramennou literaturu oboru, který studují.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientace v odborných francouzských textech z oblasti humanitních věd a
budou umět shrnout a vyjádřit jejich hlavní teze. Budou mít znalosti humanitně- vědné francouzské terminologie
na solidní úrovni a budou motivováni k využívání pramenné literatury k dalšímu studiu ve svém odborném
zaměření.
Předpoklady: Předpokládá se pokročilá znalost jazyka (B2), znalosti a dovednosti v rozsahu předmětu KFI/FPH.

Vylučující předměty: KRO/FH6 , KRO/FOH

KFI/FPH Francouzština pro humanistiku - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do četby odborných francouzských textů z oblasti humanitních věd, především filosofie,
religionistiky, estetiky a historie. Aktivovat jejich dosavadní znalosti francouzského jazyka a upevnit je četbou
méně náročných odborných textů, na nichž si student osvojí základní odbornou francouzskou terminologii hu-
manitních věd. Připravit studenty k úspěšnému zvládnutí předmětu KFI/FOH. Způsobilosti: Studenti budou
schopni orientovat se v méně náročných francouzských textech z oblasti humanitních věd. Budou obeznámeni se
základní francouzskou terminologií svého odborného zaměření a budou umět shrnout hlavní teze čteného textu
ve francouzském jazyce. Budou připraveni pro další studium odborného francouzského jazyka v rámci předmětu
KFI/FOH. Předpoklady: Předpokládá se středně pokročilá znalost jazyka (B1).

Vylučující předměty: KRO/FH5 , KRO/FPH

KFI/FRF Filozofie přírody 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s filozofickým pohledem na problematiku přírody. Představit
jednotlivá období ve vývoji názorů na přírodu v rámci evropského myšlení. Zhodnotit nejvýznamnější myšlenky a
systémy (včetně jejich autorů) týkající se filosofických názorů na přírodu. Způsobilosti: Studenti budou schopni
shrnout a vysvětlit základní problémy týkající se filosofie přírody. Uvedou do souvislostí myšlenky nejvýznam-
nějších autorit zabývajících se touto problematikou a zhodnotí převládající názory na přírodu v historických
obdobích.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FRP Filozofická reflexe přírody 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
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PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s filozofickým pohledem na problematiku přírody. Představit
jednotlivá období ve vývoji názorů na přírodu v rámci evropského myšlení. Zhodnotit nejvýznamnější myšlenky
a systémy (včetně jejich autorů) týkající se filosofických názorů na přírodu. Způsobilosti: Studenti budou
schopni shrnout a vysvětlit základní problémy týkající se filosofické reflexe přírody. Uvedou do souvislostí myš-
lenky nejvýznamnějších autorit zabývajících se touto problematikou a zhodnotí převládající názory na přírodu
v historických obdobích. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FSF Filozofie osvícenství 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmetu je poskytnout srozumitelný a důkladný přehled o filosofii osvícenství, tj. přibližně období
18. století. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíší základní filosofické ideály osvícenství. Rozliší jednotlivá
stanoviska, představí jejich argumentační zdůvodnění a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, soci-
álnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje s celkovým duchem
uvedeného období. Analyzují a srovnají filosofická stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární
literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky filosofických myšlenek osvícenství.
Shrnou i zhodnotí jejich význam pro další dějiny evropské kultury a také uváží kritiku osvícenství ve filosofii 20.
století. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FSL Filozofie a světová literatura 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky filozofických interpretací významných děl světové litera-
tury. Představení některých zásadních literárních děl od starověku po současnost a na jejich příkladech ukázání
některých filozofických pohledů na ”krásnou literaturu”.
Způsobilosti: Studenti získají základní představu o vývoji vztahu filozofie a ”krásné literatury” v průběhu dě-
jin. Uvedou do souvislostí a zhodnotí filozofický pohled na některá významná literární díla, od antiky až po
současnost. Představí si také některé teoretické teze a myšlenky spojené s filozofickou reflexí literárního díla.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FSM Formální sémantika 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy formální sémantiky a naučit je práci v základních systémech
tohoto oboru. Budou představeny základní systémy extenzionální, intenzionální i hyperintenzionální sémantiky a
jejich využití jak při budování modelů formalizovaných teorií, tak v analýze přirozeného jazyka, či při konstrukci
ontologií informačních systémů. Způsobilosti: Studenti pochopí principy formální sémantiky a její jednotlivé
systémy. Dokážou zařadit jednotlivé systémy formální sémantiky do historického i teoretického kontextu ana-
lytické filosofie a filosofie jazyka. Ovládnou a naučí se prakticky používat technický aparát základních systému
formální sémantiky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FSP Filozofický seminář 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky filozofického pohledu na svět a se smyslem
filozofie obecně. Filozofická reflexe základních problémů lidské existence a světa. Představit studentům zásadní
filozofické koncepce, systémy a teze, které ovlivňují lidské myšlení od starověku až do dnes. Důležitou součástí
tohoto kurzu je také seznámení studentů se základními filozofickými pojmy a s jejich používáním. Naučit se
orientovat v původním filozofickém textu a správně ho interpretovat. Způsobilosti: Studenti budou seznámeni
se základním smyslem filozofie, s reflexí různých problémů a s obecným filozofickým pohledem na svět. Naučí
se klást filozofické otázky týkající se jednotlivých problémů života a samostatně o nich přemýšlet. Představí si
nejdůležitější filozofické systémy a teze od starověku až po současnost, včetně nejvýznamnějších myslitelů. Na
ukázkách z jejich děl si procvičí své schopnosti orientace v odborném textu a naučí se ho také správně interpre-
tovat. Budou též uvedeni do systému základních filozofických pojmů a naučí se s ním pracovat. Předpoklady:
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Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.
Vylučující předměty: KFI/FFIL , KFI/SFH , KFI/UDF , KFI/ZF

KFI/FVBSZ Dějiny filozofie a filozofie vědy 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky
stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/FVF Filozofie vědy 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit studentům základní problémy filozofie vědy. Představit jim filozofické pohledy
na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoje. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory, kteří z
filozofického hlediska zkoumali vědu, a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily vývoj filozofie vědy.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Představí
si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a
systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat se základními odbornými
pojmy filozofie vědy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FVNSZ Filozofie vědy 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická
filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/FVOD Filozofické aspekty vědy o vědomí 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je zprostředkovat studentům debaty o konceptuálních a metodologických problémech
vědy o vědomí od 80. let 20. století do současnosti. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování kurzu studenti
budou schopni popsat základní filosofické problémy, které se objevují v současné vědě o vědomí. Rozliší základní
metodologické pozice a budou schopni vysvětlit, jaká jsou specifika vědeckého a filosofického přístupu k vědomí.
Budou s to posoudit, nakolik je příslušná teorie vhodná pro popis povahy a vzniku vědomí, zejména v jaké míře
splňuje požadavky na empiricky informovanou teorii. Díky tomu rovněž budou s to formulovat kritické námitky
vůči předloženým teoriím. V neposlední řadě se naučí samostatně řešit aktuální problémy vědy o vědomí, které
mohou mít nejen teoretický, ale též praktický dosah.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FV1 Filozofie vědy 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Vladimír Havlík, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit studentům základní problémy filozofie vědy. Představit jim filozofické pohledy
na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoje. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory, kteří z
filozofického hlediska zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily vývoj filozofie vědy.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Představí
si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a
systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat se základními odbornými
pojmy filozofie vědy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FV1D Filozofie vědy pro doktorandy 1 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Vladimír Havlík, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti problematiky filozofie vědy. Představit jim filozofické
pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoje. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory,
kteří z filozofického hlediska zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily vývoj filozofie
vědy. Předmět je určen studentům doktorských oborů na Filozofické fakultě a je vyučován v češtině i v angličtině.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Rozšíří
si svoje dosavadní znalosti této problematiky. Představí si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích
historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii
vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FV2 Filozofie vědy 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Vladimír Havlík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout přehled a znalosti studentů týkající se filozofie vědy. Předmět je zaměřen
především na problémy filozofie vědy 20. století, na přiblížení nejvýznamnějších teoretických systémů, jejich
představitelů a na jejich hlavní myšlenky a teze. Uvede studenty do problematiky současného postavení filozofie
vědy v rámci dálších humanitních věd.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy 20. století.
Uvedou do souvislostí významné filozofické pohledy na vědu, seznámí se s nejvýraznějšími osobnostmi filozofie
vědy 20. století a s jejich názory a myšlenkami.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KFI/FV1.

KFI/FV2D Filozofie vědy pro doktorandy 2 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti problematiky filozofie vědy. Představit jim filozofické
pohledy na vědu ve 20. století. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory, kteří z filozofického hlediska
zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily filozofii vědy 20. století. Předmět je určen
studentům doktorských oborů na Filozofické fakultě a je vyučován v češtině i v angličtině.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy, a to
především ve 20. století. Rozšíří si svoje dosavadní znalosti této problematiky. Představí si filozofické pohledy
na vědu ve 20. století. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii
vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/FXIX Filozofie XIX. století 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Martin Profant, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout přehled o filosofickém myšlení 19. století. Způsobilosti: Studenti vymezí
hlavní proudy filosofického myšlení 19. století a vysvětlí jejich hlavní koncepce, ideály a myšlenky. Představí
argumenty jednotlivých filosofů, rozliší jednotlivá stanoviska, vymezí jejich předpoklady, uvedou do souvislostí
jejich důsledky a rozpoznají jejich motivace. Studenti analyzují jednotlivá filosofická stanoviska a srovnají na
základě četby primární i sekundární literatury. Shrnou a zhodnotí význam filosofie 19. století pro další dějiny
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filosofie a formování moderní evropské kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KFI/FZG Filozofie a zkušenost gestaltu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurs trénuje čtení a diskusi zajímavých filozofických a psychologických textů tak, aby jim studenti porozu-
měli ve vlastní přítomné zkušenosti a s využitím principů gestalt psychologie a gestalt terapie, a to pro studium
i pro život. Studenti se seznámí s principy gestaltového přístupu v psychologii a využijí je k většímu porozumění
sdělením textů i sobě samým. S využitím gestaltu si osvojí základní principy kontaktu, komunikace a sdílení
myšlenek i pocitů; ve vlastní zkušenosti prozkoumají jejich různé role. Kurs respektuje individuální odlišnost
studentů, vyžaduje však určitou ochotu k sebereflexi. Pro dostatečnou efektivitu je maximální počet účastníků
jednoho kursu omezen na dvacet. Účast je nutná v prezenční formě, pro kombinované studenty případně formou
soustředění. Celkovým cílem kursu je zvýšení vědomé práce s texty i s vlastními myšlenkami a pocity, a rovněž
zlepšení komunikačních dovedností studentů, potřebných mj. pro úspěšné uplatnění znalostí u zkoušek z filozofie.
Způsobilosti: Studenti si osvojí některé důležité filozofické poznatky a metody ve spojení s reflexí vlastního pro-
cesu myšlení a učení. Seznámí se se základními principy gestaltu. Získají základní přístup ke zkoumání procesů
vlastního poznávání a myšlení. Zreflektují efekt kursu v jejich osobním rozvoji. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/F1HB Filozofie 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout přehled o dějinách filosofie a základních filosofických kategoriích a pojmech.
Představit studentům zásadní osobnosti dějin filozofie, jejich díla, myšlenky a jejich vliv na vývoj kultury a
myšlení.
Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy od antiky po současnost. Rozliší jednotlivá
filosofická stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu.
Zapamatují si, popíšou a vymezí základní filosofické kategorie a pojmy. Studenti dále srovnají a uvedou do
souvislosti filosofické postoje různých proudů a autorů. Analyzují a srovnají různá filosofická stanoviska a ideály.
Shrnou i zhodnotí jejich význam pro studium historie.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FVEH , KFI/TVE

KFI/GBSZ Gnozeologie 0 kr. Szv

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Filozofie. Hlavním cílem ba-
kalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Filozofie garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/HEM Hermeneutika a teorie interpretace 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky teorie interpretace se zaměřením na významné koncepce 20. a 21. století.
Představit uvedené koncepce v kontextu současného filosofického a literárněvědného diskursu. Zkoumat konkrétní
interpretační postupy prezentované v rámci uvedených koncepcí se zřetelem na jejich interdisciplinární přesah
a zhodnotit jejich aplikovatelnost. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit klíčové myšlenky
uvedených koncepcí. Naučí se používat základní související terminologii a interpretační postupy a budou je
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kriticky hodnotit. Uvedou do souvislostí hermeneutiku, teorii interpretace a současný filosofický a myšlenkový
diskurz. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/HVVD Historie vědeckých vizualizací 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit historický vývoj technických a počítačových vizualizací a jejich využití v
přírodních a sociálních vědách. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni analyzovat
historické formy technické a počítačové vizualizace dat a rozlišit způsoby jejich aplikace v přírodních a sociálních
vědách. Na základě četby primární a sekundární literatury a analýzy konkrétních vizualizačních technik dokáží
identifikovat a zhodnotit jejich epistemologický přínos. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/IFTP Interpretace filozofického textu 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurs vede k získání nutné základní dovednosti interpretace filozofického textu, a to na filozoficky význam-
ných a odlišných typech textů. Student si osvojí a procvičí základní orientaci v textu, jeho analýzu i diskusi
i formulaci jeho výkladu. Naučí se sledovat začlenění textů do jejich filozofického i dobového kontextu a také
do kontextu vlastního studia a vzdělání. Seznámí se rovněž prakticky s metodou vytváření pojmových map pro
zpracování a výklad obsahu textu. Celkovým obsahem kursu je trénink jak praktických dovedností studentů
při práci s texty, tak i vlastní diskuze o předložených filozofických problémech. Část kurzu se realizuje formou
samostatné řízené práce studentů. K tomu patří i samostudium zadané studijní literatury, jež bude prověřováno
na semináři. Způsobilosti: Studenti naváží na svoje znalosti a schopnosti interpretace filozofického textu a
prostřednictvím praktických cvičení je dále prohloubí. Budou schopni se orientovat v textu, provést jeho analýzu
i zformulovat co nejlépe jeho výklad. Při praktických cvičeních a debatách prohloubí svoje filozofické myšlení
nad konkrétním problémem.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/IFTT

KFI/INSZ Technologie pro informační společnost 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Teorie a filozofie
komunikace. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské
zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompe-
tence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí
splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Teorie a filozofie komunikace garantovaného Katedrou
filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/ITA1 Interpretace textů - antika 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je zaměřen na práci s texty vybraných antických autorů. Kurz by měl na základě četby a výkladu
konkrétních textů přispět k lepšímu osvojení daného pojmosloví, výrazových prostředků, zachování textů, atp. Na
příkladech přímých textových dokladů bude prohlubována znalost daných filozofických konceptů. Způsobilosti:
Absolvování kurzu vede k prohloubení znalostí faktických písemných památek antické filosofie a jejich obsahových
vrstev, což umožňuje studentům lepší vhled do problematiky antické filosofie jako celku. Znalost původních
pramenů napomáhá hlouběji rozeznat a pochopit četné myšlenkové souvislosti filosofických systémů dané doby.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITA2 Interpretace textů - antika 2 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je zaměřen na práci s texty vybraných antických autorů. Kurz by měl na základě četby a výkladu
konkrétních textů přispět k lepšímu osvojení daného pojmosloví, výrazových prostředků, zachování textů, atp. Na
příkladech přímých textových dokladů bude prohlubována znalost daných filozofických konceptů. Způsobilosti:
Absolvování kurzu vede k prohloubení znalostí faktických písemných památek antické filosofie a jejich obsahových
vrstev, což umožňuje studentům lepší vhled do problematiky antické filosofie jako celku. Znalost původních
pramenů napomáhá hlouběji rozeznat a pochopit četné myšlenkové souvislosti filosofických systémů dané doby.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITA3 Interpretace textů - antika 3 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je zaměřen na práci s texty vybraných antických autorů. Kurz by měl na základě četby a výkladu
konkrétních textů přispět k lepšímu osvojení daného pojmosloví, výrazových prostředků, zachování textů, atp. Na
příkladech přímých textových dokladů bude prohlubována znalost daných filozofických konceptů. Způsobilosti:
Absolvování kurzu vede k prohloubení znalostí faktických písemných památek antické filosofie a jejich obsahových
vrstev, což umožňuje studentům lepší vhled do problematiky antické filosofie jako celku. Znalost původních
pramenů napomáhá hlouběji rozeznat a pochopit četné myšlenkové souvislosti filosofických systémů dané doby.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITA4 Interpretace textů - antika 4 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je zaměřen na práci s texty vybraných antických autorů. Kurz by měl na základě četby a výkladu
konkrétních textů přispět k lepšímu osvojení daného pojmosloví, výrazových prostředků, zachování textů, atp. Na
příkladech přímých textových dokladů bude prohlubována znalost daných filozofických konceptů. Způsobilosti:
Absolvování kurzu vede k prohloubení znalostí faktických písemných památek antické filosofie a jejich obsahových
vrstev, což umožňuje studentům lepší vhled do problematiky antické filosofie jako celku. Znalost původních
pramenů napomáhá hlouběji rozeznat a pochopit četné myšlenkové souvislosti filosofických systémů dané doby.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITM1 Interpretace textů - moderní filozofie 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům filosofie 19. a 20. století - jejich
pojmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíšou obsah a
vysvětlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech moderní filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového
intelektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dnešní filosofii a
kriticky zhodnotí jejich ohlas. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITM2 Interpretace textů - moderní filozofie 2 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům filosofie 19. a 20. století - jejich
pojmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíší obsah a vy-
světlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech moderní filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového
intelektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filoso-
fická stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dnešní filosofii a
kriticky zhodnotí jejich ohlas. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITM3 Interpretace textů - moderní filozofie 3 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům filosofie 19. a 20. století - jejich
pojmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíšou obsah a
vysvětlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech moderní filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového
intelektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dnešní filosofii a
kriticky zhodnotí jejich ohlas. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITM4 Interpretace textů - moderní filozofie 4 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům filosofie 19. a 20. století - jejich
pojmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíšou obsah a
vysvětlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech moderní filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového
intelektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dnešní filosofii a
kriticky zhodnotí jejich ohlas. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITN1 Interpretace textů - novověk 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům novověké filosofie - jejich po-
jmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíšou obsah a vy-
světlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech raně novověké filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového in-
telektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dějiny filosofie a
kriticky zhodnotí jejich ohlas v moderní filosofii. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/ITN2 Interpretace textů - novověk 2 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům novověké filosofie - jejich po-
jmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíšou obsah a vy-
světlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech raně novověké filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového in-
telektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dějiny filosofie a
kriticky zhodnotí jejich ohlas v moderní filosofii. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/ITN3 Interpretace textů - novověk 3 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům novověké filosofie - jejich po-
jmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíšou obsah a vy-
světlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech raně novověké filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového in-
telektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dějiny filosofie a
kriticky zhodnotí jejich ohlas v moderní filosofii.
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Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ITN4 Interpretace textů - novověk 4 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu je naučit studenty lepšímu porozumění filosofickým textům novověké filosofie - jejich po-
jmosloví, kategoriím, struktuře a argumentačnímu zdůvodnění. Způsobilosti: Studenti popíšou obsah a vy-
světlí zdůvodnění filosofických stanovisek, která se objevují ve vybraných textech raně novověké filosofie. Studenti
rozliší jednotlivé argumentační kroky a vysvětlí jejich vzájemné souvislosti. Identifikují rovněž vliv dobového in-
telektuálního, sociálního a kulturního kontextu na formování filosofických ideálů. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska, rozliší jejich předpoklady a vysvětlí jejich nedostatky. Shrnou jejich význam pro dějiny filosofie a
kriticky zhodnotí jejich ohlas v moderní filosofii. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/KDBSZ Péče o kulturní dědictví 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky
stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/KKNSZ Křesťanské kořeny Evropy 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Evropská kulturní
studia. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Evropská
kulturní studia garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/KKO Kognice a komunikace 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do interdisciplinárního oboru kognitivní vědy. Zabývá se studiem lid-
ského myšlení, poznávání a vnímání a jejich role v lidské komunikaci. Kurz je zaměřen na představení základní
problematiky oboru a seznámení studentů s jednotlivými obory, jejich teoriemi, předmětem výzkumu a jejich
metodami. Pozornost bude věnována těmto oborům: filosofie, psychologie, antropologie, umělá inteligence, neuro-
vědy, lingvistika. Část kurzu proběhne formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno
průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Způsobilosti: Studenti budou
schopni definovat předmět a základní pojmy oboru kognitivní věda, rozliší přístupy umělé inteligence, neurovědy
a lingvistiky ke studiu lidského myšlení, ovládnou teoretické explanační pozadí lidských kognitivních procesů a
budou schopni jej reflektovat, příp. i uplatnit ve svém budoucím zaměstnání. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KOKY Komunikace v kyberprostoru 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
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PhDr. Eva Žáčková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je zaměřen na současné trendy v komunikačních technologiích a jejich dopad na člověka jak z per-
spektivy filosofické, tak z perspektivy každodenního života. Prostor je věnován zejména fenoménu rozšiřování
sféry ”reality” o ”virtuální” dimenzi, kterou lze vnímat jako ”novou materialitu”, skrze kterou člověk realizuje
nově/nový život. Právě v oblasti vývoje komunikačních technologií došlo poprvé k potřebě vytvářet nové ”taxo-
nomie reality”, které by adekvátně vystihly charakter nové lidské zkušenosti proměňující se pod vlivem nových
komunikačních prostředí a vyjadřovacích prostředků. Komunikace v kyberprostoru je v rámci kurzu reflektována
jako významný faktor formování identity člověka, společenských vztahů a vztahování se člověka ke světu vůbec.
Důraz je kladen taktéž na studium primární literatury (AJ nutný) a samostatnou přípravu studentů na semináře.
Způsobilosti: Studenti budou schopni popsat a vysvětlit, jak se proměňuje charakter mezilidské komunikace v
závislosti na moderních komunikačních technologiích. Vysvětlí a zhodnotí jejich výhody i problémy z teoretické
(filosofické) perspektivy, ale i z vlastní praktické zkušenosti s těmito komunikačními prostředky. Budou schopni
diskutovat o budoucím možném vývoji těchto technologií a jejich úloze ve společnosti i v individuálním životě
člověka. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KPR1K Komunikační praxe 1 5 kr. Zp
Cvičení 10 [dnů/sem]

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se stavem komunikace v praxi a získat vybrané komunikační doved-
nosti, a to verbální i neverbální. Student si zvolí konkrétní místo z nabídky KFI a na něm vykoná individuální
průzkum stavu komunikace. Praxe se koná mimo dobu výuky. Způsobilosti: Studenti si v praxi ověří stav komu-
nikace i svoje vlastní komunikační schopnosti a vysvětlí příčiny komunikačních chyb. Naučí se samostatné práci
v terénu a vyzkouší si zhodnotit získané zkušenosti ze svého průzkumu formou závěrečné zprávy. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KPR2K Komunikační praxe 2 5 kr. Zp
Praxe 10 [dnů/sem]

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se stavem komunikace v praxi a získat vybrané komunikační doved-
nosti. Student si zvolí konkrétní místo z nabídky KFI a na něm vykoná individuální průzkum stavu komunikace.
Praxe se koná mimo dobu výuky.
Způsobilosti: Studenti si v praxi ověří stav komunikace i svoje vlastní komunikační schopnosti. Naučí se samo-
statné práci v terénu a vyzkouší si zhodnotit získané zkušenosti ze svého průzkumu formou závěrečné zprávy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KRKE Křesťanské kořeny Evropy 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je přiblížit studentům základy problematiky křesťanských církví v Evropě. Vliv
křesťanství na formování evropské identity. Představit Evropu v předkřesťanském období a v období christia-
nizace. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími křesťanskými tématy, problémy, názorovými proudy, osobnostmi
atd, které ovlivnily tvář Evropy v různých historických obdobích. Rozkol mezi západní a východní větví křes-
ťanství a jejich rozdílné rysy. Vliv křesťanství na evropské umění, vědu a filozofii v jednotlivých historických
obdobích.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy a historická fakta spojená s křesťan-
stvím v Evropě. Prostudují předkřesťanské období v Evropě a následné období christianizace Evropy. Zaměří se
převážně na vliv křesťanství na podobu Evropy v jednotlivých historických obdobích a na vliv křesťanství při
utváření evropské identity. Zhodnotí nejvýznamnější historické události, problémy, témata či myšlenky spojené
s křesťanskými kořeny Evropy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KRST1 Křesťanství v životě Evropy 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky křesťanství v evropském historickém
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kontextu. Představit jim vývoj křesťanství v jednotlivých částech Evropy od počátků jeho formování až po
novověk a jeho vliv na formování Evropy a hledání její identity. Hlouběji se zaměřuje se na některé velmi
významné historické události a myšlenkové proudy spojené s křesťanstvím (např. schizma východního západního
křesťanství, reformace a protireformace, úloha křesťanství ve formování umění, vedy a filozofie atd.).
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy křesťanství v evropském historickém
kontextu. Vytvoří si předhled zásadních událostí, osobností a myšlenek spojených s křesťantvím, které významně
zasáhly do života Evropy. Představí si postoj a podmínky pro křesťanství v jednotlivých oblastech Evropy,
speciálně se zaměří na rozdíly mezi pojetím křesťanství na Západě a na Východě Evropy. Hlouběji prozkoumají
některé z nejvýznamnějších událostí a názorů spojených s křesťantvím, které ovlivnily formování Evropy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KRST2 Křesťanství v životě Evropy 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky proměn postavení křesťanství v evropské
kultuře v období od konce 18. století do století 20. Představit křesťanství v kontextu průmyslové, sociální a
vědecké revoluce. Prozkoumat vztah mezi křesťanstvím a státními a politickými hnutími a organizacemi v tomto
období. Seznámit se s postavením křesťanství a křesťanské etiky během světových válek a v podmínkách studené
války. Přiblížit stav křesťanství v současné Evropě.
Způsobilosti: Studenti si vytvoří přehled základních faktů a myšlenkových proměn spojených s křesťanstvím,
které zásadním způsobem ovlivňovaly život v Evropě v období od konce 18. století do století 20. Prozkoumají
vztah křesťanských církví a jednotlivých státních a politických hnutí a organizací. Zhodnotí funkci a postavení
křesťanských církví během světových válek a v podmínkách studené války. Přiblíží si stav křesťanství v rámci
současné Evropy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KSKH Kultura společenské komunikace 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky společenské komunikace. Zhodnotit svoje
i cizí schopnosti a charakterové vlastnosti v komunikaci. Představit si zásady a etiku účinného a taktního jednání.
Představit studentům různé způsoby komunikace a jejich účinky. Prozkoumat způsoby a dopad komunikace v
různých životních situacích. Seznámit studenty se zásadami moderní rétoriky, přednesu mluveného projevu a
také s efektivními jazykovými a mimojazykovými prostředky. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a
vysvětlit základní problémy týkající společenské komunikace. Porovnají svoje i cizí schoponosti, temperament a
charakterové vlastnosti v komunikaci. Zhodnotí různé způsoby komunikace a jejich účinek. Prozkoumají způsoby,
rizika a dopady komunikace v různých životních situacích. Seznámí se se zásadami moderní rétoriky, mluveného
projevu a s efektivními jazykovými a mimojazykovými prostředky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/KTVK Komunikace a tvořivost 5 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je především podněcovat a procvičovat takové praktické dovednosti, jež studentům umožní
vytvářet žánrově diverzifikované texty: odborné (seminární práce, ?handouty?, recenze, odborné eseje, konfe-
renční příspěvky a prezentace) či publicistické (zpráva, sloupek, fejeton, perex, interview, reportáž, esej, re-
cenze). Studenti budou rovněž vedeni k vlastní tvůrčí umělecké aktivitě (tvorbě povídek, básní, uměleckých
esejů). Náplní kurzu nebude jen vytváření samostatných textů, ale rovněž analýza a interpretace relevantních
textů rozmanitých autorů. Studenti budou taktéž vedeni ke kritické reflexi vlastních textů, stejně jako psaných
materiálů svých kolegů.
Způsobilosti: Studenti budou schopni vytvářet vlastní stylisticky a žánrově diverzifikované texty a kriticky hod-
notit vlastní i cizí tvorbu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/LAPJ Logická analýza přirozeného jazyka 2 kr. Zp
2 [hod/týd]



154

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty základům logické analýzy přirozeného jazyka, která je základním před-
pokladem pro automatické zpracovávání zadání formulovaného v přirozeném jazyce ve formalizovaném systému.
Studenti budou postupně seznámeni se současným stavem tohoto oboru a jeho základními přístupy s cílem uvě-
domit si výhody čistě syntaktického automatického zpracovávání jazyka i jeho meze. Způsobilosti: Studenti
se naučí formalizovat věty přirozeného jazyka do jazyka predikátové logiky prvního řádu. Rozliší gramatickou a
logickou formu věty a dokážou identifikovat vztahy mezi nimi. Rozpoznají základní typy víceznačnosti přiroze-
ného jazyka. Analyzují kontexty přirozeného jazyka, které překračují hranice běžné logické analýzy založené na
predikátové logice prvního řádu. Předpoklady: Základní znalosti moderní predikátové logiky.

KFI/LBSZ Logika 0 kr. Szv

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Filozofie. Hlavním cílem ba-
kalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Filozofie garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/LEM Logika a evropská racionalita 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit s tradičním přesvědčením, že logika a na ní založená axiomaticko-deduktivní
metoda jsou charakteristickým rysem evropské vědy. Budou představeny jednotlivé etapy vývoje této metody a
uvedeny do souvislostí s vývojem evropské vědy a filosofie. Na základě textové evidence budou studenti zkoumat
oprávněnost tohoto přesvědčení. Způsobilosti: Studenti vysvětlí základní body historického vývoje logiky
jako vědy. Pochopí principy axiomaticko-deduktivní metody a její uplatnění v souvislosti s vědeckými teoriemi.
Budou schopni pracovat s formalizovanými teoriemi a s důkazy jejich základních vlastností. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/LJNSZ Lingvistika, analýza přirozeného jazyka 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická
filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Volba volitelné části je podmíněna zpracováním diplomové práce na téma z příslušného okruhu a získáním 20
kreditů z odpovídajících předmětů.

KFI/LMM Logos, mythos, mimésis v antické tradici 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Primárním cílem předmětu je uvést studenty skrze studium vybraných textů do problematiky ustavování a
institucionalizace pravdy, hodnoty a autority prostřednictvím řeči. Seminář je zaměřen především na sledování
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této problematiky ve formulacích řeckých myslitelů z pátého až třetího století před naším letopočtem. Nedílnou
součástí tohoto kurzu je také četba a výklad Aristotelova spisu ”Poetika”. Mimo zaměření na tuto hlavní linii
představí studentům základní pohled na celou předklasickou a klasickou poiétickou tradici od mýtu až po sofistiku
a Platóna. V teoretické části bude v návaznosti na Aristotela prozkoumána zejména attická tragédie jako oblast,
v níž se spojují všechny pozdější způsoby uchopení světa. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a
vysvětlit základní problémy ustavování a institucionalizace pravdy, hodnoty a autority prostřednictvím řeči. V
praktických cvičeních si skrze studium textů především řeckých myslitelů pátého až třetího století př. n .l vyloží
zásadní otázky spojené s touto problematikou. Skrze četbu úryvků z Aristotelova díla ”Poetika” uvedou do
souvislosti jeho zásadní myšlenky. Získají také stručný přehled o celé předklasické a klasické poiétické tradici od
mýtu až po sofistiku a Platóna. Dále prozkoumají attickou tragédii jako oblast, v níž se spojují všechny pozdější
způsoby uchopení světa.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/LOF Logika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy klasické logiky, a to jak moderní tak i tradiční. Před-
stavit základní metody zjišťování pravdivostních podmínek formulí a ověřování platnosti úsudků ve výrokové a
predikátové logice. Ukázat postup formalizace vět přirozeného jazyka do jazyka formalizovaného. Způsobi-
losti: Studenti se naučí používat základní pojmy formální logiky. Dokážou odvodit platnost úsudku ve výrokové
a predikátové logice. Vysvětlí použití Aristotelské logiky. Formalizují věty přirozeného jazyka v jazyce predi-
kátové logiky. Rozpoznají a dokážou vytvořit adekvátní definice. Popíšou některé systémy neklasických logik.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/LOGH Logika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy klasické logiky, a to jak moderní tak i tradiční. Před-
stavit základní metody zjišťování pravdivostních podmínek formulí a ověřování platnosti úsudků ve výrokové a
predikátové logice. Ukázat postup formalizace vět přirozeného jazyka do jazyka formalizovaného. Způsobi-
losti: Studenti se naučí používat základní pojmy formální logiky. Dokážou odvodit platnost úsudku ve výrokové
a predikátové logice. Vysvětlí použití Aristotelské logiky. Formalizují věty přirozeného jazyka v jazyce predi-
kátové logiky. Rozpoznají a dokážou vytvořit adekvátní definice. Popíšou některé systémy neklasických logik.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/LOS Logika a sémantika přirozeného jazyka 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit logiku jakožto nástroj přehledného znázornění struktury vět a vyjádření jejich
pravdivostních podmínek, který umožňuje zkoumat jejich vlastnosti a zákonitosti mezi nimi či stanovit pravidla
pro jejich stylistické úpravy. Tyto praktické dovednosti budou uvedeny do souvislosti s teoretickými výsledky
filozofie jazyka, formální sémantiky a logické analýzy. Způsobilosti: Studenti se naučí používat technický aparát
základních logických systémů ? aristotelské, výrokové a predikátové logiky. Naučí se formalizovat věty přirozeného
jazyka v predikátové logice prvního řádu a ověřit tak jejich ekvivalenci a synonymii. Dokážou identifikovat
víceznačnosti přirozeného jazyka a naučí se pravidla jednoznačného vyjadřování. To vše v souvislosti s překladem
a vztahy mezi strukturami různých jazyků. . Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/LSJ

KFI/LTF Latinská filozofická terminologie 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů latinské filozofické terminologie prostřednictvím výkladu
základů latinské gramatiky a prostřednictvím četby úryvků klasických latinských filozofických textů. Ambicí
kursu je naučit studenty dohledat v latinských originálech pasáže nalezené v moderních překladech klasických
textů. Způsobilosti: Studenti si osvojí základy latinské gramatiky, pochopí základní gramatické kategorie a
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naučí se je aktivně utvářet a používat. Pasivně si osvojí schopnost rozumět komplikovanějším větným strukturám.
Dokáží se zorientovat v latinských textech a nalézt v nich pasáže, s kterými se seznámí v moderních překladech,
aby je mohli samostatně ověřit a lépe pochopit.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/MANSZ Filozofie, metodologie matematiky 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická
filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Volba volitelné části je podmíněna zpracováním diplomové práce na téma z příslušného okruhu a získáním 20
kreditů z odpovídajících předmětů.

KFI/MET Metaetika 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoho kurzu je uvést do současné metaetiky jako jednoho z odvětví analytické filosofie. Tento
kurz má prezentovat hlavní metaetické teorie, morální realismus, etický naturalismus, etický intuicionismus,
morální particularismus, teorie chyby, emotivismus, morální expresivismus, morální fikcionalismus. Také má
seznámit studenty s hlavními problematickými tématy metaetiky: Humova teze, naturalistický omyl, Frege-
Geachův problém. Tento kurz bude věnovat zvláštní pozornost vztahu metaetiky a analytické filosofie práva.
Způsobilosti: Studenti budou schopni v přehledu uvést a vysvětlit hlavní koncepce a problémy metaetiky. Naučí
se používat základní terminologii metaetiky. Budou znát nejvýznamnější postavy současné metaetiky (např. John
Mackie, Allan Gibbard, Simon Blackburn, John McDowell, Mark Kalderon). Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/MEVD Mediální historie a epistemologie vědy 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit formy materiálního a technického zprostředkování vědění a jejich historický
vývoj. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni analyzovat formy materiálního
a technického zprostředkování vědění a jejich historický vývoj za využití přístupů historické epistemologie a
archeologie médií. Na základě četby primární a sekundární literatury dokáží rozlišit různé přístupy k historizaci
vztahu médií a vědění a aplikovat je ve vlastní výzkumné práci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/MFM Moderní filozofické myšlení 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Martin Profant, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky moderního filozofického myšlení. Přiblížení zásadních
filozofických názorů a proudů v období od 18. do počátku 20. století. Zaměření se na jednotlivé filozofické
proudy a na jejich hlavní představitele. Prozkoumání hlavních myšlenek filozofických systémů těchto myslitelů.
Způsobilosti: Studenti získají představu o stavu filosofického myšlení v období od 18. století do počátku 20. století.
Budou schopni shrnout a zhodnotit nejvýznanější proudy formující moderní filozofické myšlení. Představí si a
zhodnotí zásadní filozofické osobnosti tohoto období a jejich dílo a hlavní myšlenky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/MFMP , KFI/MFMS

KFI/MFMS Moderní filozofické myšlení 4 kr. Zp,Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Martin Profant, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky moderního filozofického myšlení. Přiblížení zásadních
filozofických názorů a proudů v období od 18. do počátku 20. století. Zaměření se na jednotlivé filozofické
proudy a na jejich hlavní představitele. Prozkoumání hlavních myšlenek filozofických systémů těchto myslitelů.
Způsobilosti: Studenti získají představu o stavu filosofického myšlení v období od 18. století do počátku 20. století.
Budou schopni shrnout a zhodnotit nejvýznanější proudy formující moderní filozofické myšlení. Představí si a
zhodnotí zásadní filozofické osobnosti tohoto období a jejich dílo a hlavní myšlenky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/MFM , KFI/MFMP

KFI/MHV Metodologie humanitních věd 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky metodologie humanitních věd. Seznámit
studenty se specifickými znaky humanitního poznání a s obrazem vědy a vědeckého poznání. Představit některé
významné myslitele a jejich filosofické systémy a myšlenky. Prozkoumat základní metody (logické, exaktní,
sociologické, srovnávací), kategorie, pojmy, hypotézy, definice a principy humanitních věd. Poznat a zhodnotit
jazyk humanitních oborů.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní problémy metodologie humanitních věd.
Představí si jednotlivé znaky humanitního a vědeckého poznání. Uvedou do souvislosti myšlenky a teoretické
systémy některých předních filosofů. Seznámí se s jazykem humanitních oborů a naučí se s nimi pracovat.
Prozkoumají a zhodnotí základní problémy, metody, hypotézy, definice, kategorie, pojmy a principy humanitních
věd.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/MKNSZ Filozofie mysli a kognitivní vědy 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že
umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti
a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická
filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Volba volitelné části je podmíněna zpracováním diplomové práce na téma z příslušného okruhu a získáním 20
kreditů z odpovídajících předmětů.

KFI/MSD Metodologický seminář pro doktorandy 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Hlavní částí tohoto předmětu je především diskuse ke klíčovým pracím věnovaným filozofickým a meto-
dologickým problémům vědy. Prozkoumat by měl především klasické práce, ale nebudou chybět ani jiná díla
důležitá pro formování badatelského profilu doktorandů (R. Descartes, I. Kant, H. Poincaré, J. Dewey, A. N.
Whitehead, B. Russell, R. Carnap, A. J. Ayer, K. Popper, T. S. Kuhn, I. Lakatos, P. K. Feyerabend, J. Hintikka
a další). Při výběru probíraných autorů a děl bude přihlíženo k tématům disertačních prací studentů. Předmět
je určen studentům doktorského studia na FF a je nabízen také v angličtině.
Způsobilosti: Studenti rozvinou svoje znalosti o klíčových pracech (a jejich autorech) věnovaných filozofickým a
metodologickým problémům vědy. Prozkoumají především klasické práce, ale také díla dalších autorů, která jsou
důležitá pro formování jejich badatelského profilu. Zaměří se na autory a díla odpovídající tématům disertačních
prací studentů.
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Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/MVF Metodika vědecké práce 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními zásadami vědecké práce. Způsobilosti: Studenti si osvojí
základní zásady metodiky vědecké práce a aplikují teoretické poznatky v konkrétních výstupech. Dále si studenti
zapamatují a zautomatizují takové činnosti je správné vytváření citačních odkazů. Uvedou do souvislostí jazy-
kové, stylistické a formální hledisko při práci s odborným textem. Zorientují se ve zdrojích primární i sekundární
literatury. Srovnají různé podoby citací a parafrází textů a rozpoznají plagiát. Metodika bude procvičována na
konkrétních textech. Studenti se také obeznámí s řadou pravidel, které se uplatňují v akademickém prostředí.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NAF1 Analytická filozofie 1 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky analytické filozofie a představit jim souvislý přehled
dějin analytické filozofie, od jejího založení (G. Frege, B Russell, L. Wittgenstein, G, E. Moore) až po současnosné
rozdělení analytické filozofie na filozofii jazyka, filozofii logiky a filozofii mysli. . Rozebrat a zhodnotit zásadní
směry a systémy uvnitř analytické filozofie, jejich hlavní představitele, myšlenky a pohled na svět. Kurz je určen
pro studenty magisterského oboru Analytická filozofie a filozofie vědy na FF.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit zásadní problémy analytické filozofie. Získají představu
o souvislém přehledu jejích dějin. Do hloubky prozkoumají a zhodnotí některé z významných systémů spojených
s analytickou filozofií, seznámí se s jejich hlavními představiteli a s jejich pohledem na člověka, vědu, jazyk,
filozofii atd. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KFI/NAF2 Analytická filozofie 2 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky analytické filozofie. Podat jim systematický přehled
témat, jimiž se analytická filozofie zabývá. Představit filozofické problémy jako problémy jazyka. Přiblížit nejvý-
znamnější filozofické směry a jejich představitele. Seznámit studenty se specifiky britské a americké analytické
filozofie, s jejich hlavními osobnostmi a jejich myšlenkami. Předmět je určen pro studenty magisterského oboru
Analytická filozofie a filozofie vědy na FF. Způsobilosti: Studenti budou schopni vymezit a vysvětlit základní
pojmy analytické filozofie. Získají systematický přehled témat, jimiž se analytická filozofie zabývá. Nahlédnou
základní filosofické problémy jako problémy jazyka. Dále se seznámí se specifickými rysy britské a americké
analytické filozofie a s jejich hlavními osobnostmi. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KFI/NFV1 Filozofie vědy 1 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout studentovy znalosti problematiky filozofie vědy. Představit jim filozofické
pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoje. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory,
kteří z filozofického hlediska zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily vývoj filozofie
vědy. Předmět je určen studentům magisterského studijního oboru Analytická filozofie a filozofie vědy na FF.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Představí
si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a
systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie
vědy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NFV2 Filozofie vědy 2 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Vladimír Havlík, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti problematiky filozofie vědy. Představit jim filozofické
pohledy na vědu ve 20. století. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory, kteří z filozofického hlediska
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zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily filozofii vědy 20. století. Předmět je určen
studentům magisterského oboru Analytická filozofie a filozofie vědy na FF.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy, a to
především ve 20. století. Rozšíří si svoje dosavadní znalosti této problematiky. Představí si filozofické pohledy
na vědu ve 20. století. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii
vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NIF1 Četba německých filozofických textů 1 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty práci s německy psanými texty z oboru filosofie jakožto doplňujícím
materiálem při interpretaci zejména pramenného filosofického textu v českém překladu a naučit je tak základním
pravidlům kritické práce s textem a principům kritického překladu. Proto budou studenti rovněž seznámeni s
charakteristickou německou filosofickou terminologií stejně jako s problematikou tradiční filosofické terminologie
převedené do němčiny. Způsobilosti: Student umí dohledat v německém textu citovanou pasáž a ověřit formální
i věcnou správnost citace. V sekundární literatuře najde či ověří konkrétní faktografickou znalost. Umí vysvětlit
základní německou filosofickou terminologii a charakterizovat její hlavní specifika. Umí k českému překladu v
originálním textu dohledat příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině.

KFI/NIF2 Četba německých filozofických textů 2 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty základní orientaci v německy psaných textech zejména sekundární
(popř. i primární) filosofické literatury tak, aby dokázali zformulovat jeho základní myšlenky - vyhledat tezi a
zrekonstruovat argumenty. Kurz by měl studenty naučit používat cizojazyčné texty jakožto rovnocenné zdroje in-
formací při vypracovávání referátů a seminárních prací. Způsobilosti: Studenti si osvojí práci s německy psaným
filozofickým textem. Naučí se v něm orientovat, analyzovat jej a interpretovat. Jsou schopni shrnout a vysvětlit
klíčové pasáže textu a formulovat jeho hlavní myšlenky. Dokážou vypracovat referát s použitím německy psaných
zdrojů sekundární literatury. Umí v pramenném německy psaném textu vyhledat tezi a zrekonstruovat použité
argumenty. Zařadí interpretovaný text do dobového kontextu a širších filosofických souvislostí. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině.

KFI/NIF3 Četba německých filozofických textů 3 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout u studentů schopnost rozumět německy psanému filozofickému textu a in-
terpretovat jej. Práce s texty se bude orientovat zejména na práci s texty pramennými. Soustředit se bude na
detailní rozbor konkrétních pasáží a jejich překlad. Studenti budou seznámeni s německou tradicí kritických edic
klasických filozofických textů. Způsobilosti: Student umí interpretovat konkrétní pasáž pramenného německy
psaného filozofického textu bez pomoci českého překladu. Je schopen identifikovat použitou terminologii a kri-
ticky zhodnotit její překlad. Dokáže přeložit text pro potřeby citace ve vlastní práci. Zná základní kritické edice
klasických filozofických textů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti,
je vyučován v češtině a němčině.

KFI/NLG1 Logika pro filozofii 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je úvodem do klasické logiky. Má představit studentům základní metody zjišťování pravdivostních
podmínek formulí a ověřování platnosti úsudků ve výrokové a predikátové logice.
Naučit studenty dokazovat a odvozovat tvrzení pomocí formálního kalkulu. Seznámit studenty se základy logické
analýzy přirozeného jazyka. Představit základní systémy neklasických logik. Způsobilosti: Kurz je zaměřen
především na zvládnutí formálního aparátu moderní (predikátové a výrokové) logiky s důrazem na ovládnutí
syntaxe moderní logiky a zvládnutí jednotlivých syntaktických operací a metod. Studenti vysvětlí základní
principy formální logiky. Dokážou platnost úsudku ve výrokové a predikátové logice pomocí kalkulu přirozené



160

dedukce. Formalizují věty přirozeného jazyka v jazyce predikátové logiky. Popíšou některé systémy neklasických
logik. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NLG2 Logika pro filozofii 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oboru formální logiky. Je zaměřen na moderní logiku s dů-
razem na zvládnutí axiomaticko-deduktivní metody a sémantiku formalizovaných teorií. Má představit formální
kalkuly predikátové logiky stejně jako teorii modelů. Uvést studenty do problematiky rekurzivních funkcí. Po-
moci studentům pochopit práci s formálními teoriemi. Předvést důkazy úplnosti predikátové logiky a Gödelovy
věty o neúplnosti. Způsobilosti: Studenti dokáží platnost úsudků v různých formálních kalkulech. Předve-
dou neplatnost tvrzení pomocí formálních modelů (konstrukce protipříkladu). Vytvoří formální zápis rekurzivní
funkce. Popíšou princip fungování Turingova stroje. Formulují důkazy úplnosti predikátové logiky a neúplnosti
Peanovy aritmetiky. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KFI/NLG1.

KFI/NOH Němčina pro humanistiku 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty analyzovat a interpretovat odborné německé texty z oblasti humanitních věd, především
filosofie, religionistiky, estetiky a historie. Upevnit orientaci studentů v pramenném textu pochopením jeho logické
výstavby, porozuměním struktuře vět a osvojením si odborné terminologie. Posílit jejich schopnost shrnout a
vyjádřit hlavní teze čteného textu. Přivést studenty k zájmu o pramennou literaturu oboru, který studují.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientace v odborných německých textech z oblasti humanitních věd a
budou umět shrnout a vyjádřit jejich hlavní teze. Budou mít znalosti humanitně-vědné německé terminologie
na solidní úrovni a budou motivováni k využívání pramenné literatury k dalšímu studiu ve svém odborném
zaměření.
Předpoklady: Předpokládá se pokročilá znalost jazyka (B2), znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KFI/NPH.

Vylučující předměty: KAG/NH6 , KAG/NOH

KFI/NOS1 Oborový seminář 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Oborový seminář má studenty oboru Analytická filosofie a filosofie vědy průběžně seznamovat s aktuálními
tématy tohoto oboru a souvisejících disciplin jako jsou dějiny vědy, lingvistika, filosofie mysli, kognitivní vědy
apod. Prostřednictvím zvaných přednášek a následných diskusí tak budou studentům představeny přední osob-
nosti a nejnovější výsledky těchto oborů. Způsobilosti: Studenti umí pracovat se stylem a úrovní odborných
a ne jen školských přednášek. Dokáží reagovat v odborné diskusi ve skupině složené z externích odborníků, a
nikoliv pouze kolegů. Jsou schopni vytvářet na základě odborných přednášek a diskusí vlastní odborný text.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NOS2 Oborový seminář 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Oborový seminář má studenty oboru Analytická filosofie a filosofie vědy průběžně seznamovat s aktuálními
tématy tohoto oboru a souvisejících disciplin jako jsou dějiny vědy, lingvistika, filosofie mysli, kognitivní vědy
apod. Prostřednictvím zvaných přednášek a následných diskusí tak budou studentům představeny přední osob-
nosti a nejnovější výsledky těchto oborů. Způsobilosti: Studenti umí pracovat se stylem a úrovní odborných
a ne jen školských přednášek. Dokáží reagovat v odborné diskusi ve skupině složené z externích odborníků, a
nikoliv pouze
kolegů. Jsou schopni vytvářet na základě odborných přednášek a diskusí vlastní odborný text. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NOS3 Oborový seminář 3 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Oborový seminář má studenty oboru Analytická filosofie a filosofie vědy průběžně seznamovat s aktuálními
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tématy tohoto oboru a souvisejících disciplin jako jsou dějiny vědy, lingvistika, filosofie mysli, kognitivní vědy
apod. Prostřednictvím zvaných přednášek a následných diskusí tak budou studentům představeny přední osob-
nosti a nejnovější výsledky těchto oborů. Způsobilosti: Studenti umí pracovat se stylem a úrovní odborných
a ne jen školských přednášek. Dokáží reagovat v odborné diskusi ve skupině složené z externích odborníků, a
nikoliv pouze kolegů. Jsou schopni vytvářet na základě odborných přednášek a diskusí vlastní odborný text.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NOS4 Oborový seminář 4 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Oborový seminář má studenty oboru Analytická filosofie a filosofie vědy průběžně seznamovat s aktuálními
tématy tohoto oboru a souvisejících disciplin jako jsou dějiny vědy, lingvistika, filosofie mysli, kognitivní vědy
apod. Prostřednictvím zvaných přednášek a následných diskusí tak budou studentům představeny přední osob-
nosti a nejnovější výsledky těchto oborů. Způsobilosti: Studenti umí pracovat se stylem a úrovní odborných
a ne jen školských přednášek. Dokáží reagovat v odborné diskusi ve skupině složené z externích odborníků, a
nikoliv pouze kolegů. Jsou schopni vytvářet na základě odborných přednášek a diskusí vlastní odborný text.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NOS5 Oborový seminář 5 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Oborový seminář má studenty oboru Analytická filosofie a filosofie vědy průběžně seznamovat s aktuálními
tématy tohoto oboru a souvisejících disciplin jako jsou dějiny vědy, lingvistika, filosofie mysli, kognitivní vědy
apod. Prostřednictvím zvaných přednášek a následných diskusí tak budou studentům představeny přední osob-
nosti a nejnovější výsledky těchto oborů. Způsobilosti: Studenti umí pracovat se stylem a úrovní odborných
a ne jen školských přednášek. Dokáží reagovat v odborné diskusi ve skupině složené z externích odborníků, a
nikoliv pouze kolegů. Jsou schopni vytvářet na základě odborných přednášek a diskusí vlastní odborný text.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NOS6 Oborový seminář 6 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Oborový seminář má studenty oboru Analytická filosofie a filosofie vědy průběžně seznamovat s aktuálními
tématy tohoto oboru a souvisejících disciplin jako jsou dějiny vědy, lingvistika, filosofie mysli, kognitivní vědy
apod. Prostřednictvím zvaných přednášek a následných diskusí tak budou studentům představeny přední osob-
nosti a nejnovější výsledky těchto oborů. Způsobilosti: Studenti umí pracovat se stylem a úrovní odborných
a ne jen školských přednášek. Dokáží reagovat v odborné diskusi ve skupině složené z externích odborníků, a
nikoliv pouze kolegů. Jsou schopni vytvářet na základě odborných přednášek a diskusí vlastní odborný text.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/NPH Němčina pro humanistiku - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do četby odborných německých textů z oblasti humanitních věd, především filosofie, reli-
gionistiky, estetiky a historie. Aktivovat jejich dosavadní znalosti německého jazyka a upevnit je četbou méně
náročných odborných textů, na nichž si student osvojí základní odbornou německou terminologii humanitních
věd. Připravit studenty k úspěšnému zvládnutí předmětu KFI/NOH.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientovat se v méně náročných německých textech z oblasti humanitních
věd. Budou obeznámeni se základní německou terminologii svého odborného zaměření a budou umět shrnout
hlavní teze čteného textu v německém jazyce. Budou připraveni pro další studium odborného německého jazyka
v rámci předmětu KFI/NOH.
Předpoklady: Předpokládá se středně pokročilá znalost jazyka (B1).

Vylučující předměty: KAG/NH5 , KAG/NPH

KFI/NPS1 Proseminář 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]



162

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je naučit studenty oboru Analytická filosofie a filosofie vědy kritické práci s texty a vyhledávání
pramenů či jiných informačních zdrojů a předat jim základní dovednosti pro psaní odborného textu. Studenti
budou seznámeni se základními kritickými edicemi a se standardní pramennou i sekundární literaturou z oboru,
včetně elektronických zdrojů stejně jako s formálními náležitostmi různých druhů odborného textu. Způsobi-
losti: Studenti se naučí kritické práci s texty a jinými informačními zdroji - metodologie výběru a zhodnoceni
relevance a získají schopnost reflektovat metodologické problémy výběru pramenů (vypracování rešerše) a je-
jich hodnocení (vypracování recence). Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/NPS2 Proseminář 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je naučit studenty základům odborné práce, především tvorbě odborného textu a dále pak
prezentačním dovednostem. Předmět je vyučován v době, kdy si studenti volí téma diplomové práce. Studenti
budou navzájem reflektovat volbu svého tématu, metodologické problémy sběru podkladů a definování cíle práce.
Způsobilosti: Studenti se naučí zvládat formální náležitosti psaní odborného textu a seznámí se standardními
procesy, které je provázejí. Budou reflektovat metodologické problémy odborné práce. Získají základní prezen-
tační dovednosti a návyky a tyto schopnosti budou průběžně procvičovat. Výstupem kurzu bude prezentace
obhajující nejen volbu tématu, ale i jeho důležitost a přínos pro obor. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/OBSZ Ontologie 0 kr. Szv

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Filozofie. Hlavním cílem ba-
kalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Filozofie garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/OCF Osobnosti české filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Stanislav Stark, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky české filozofie. Poskytnout jim stručný pře-
hled vývoje české filozofie. Představit hlavní osobnosti české filozofie, jejich zásadní díla a myšlenky. Uvést do
souvislostí jejich vliv na českou kulturu a postavení české filozofie v rámci evropského myšlení. Způsobilosti:
Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy české filozofie. Seznámí se s nejvýznamnějšími
osobnostmi, které ovlivnily českou (v některých případech) i evropskou filozofii. Prozkoumají jejich zásadní díla,
jejich teoretické systémy a myšlenky. Srovnají postavení české filozofie v rámci české kultury a také v rámci
evropského myšlení. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/OEA1 Ohniska evropské architektury 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vývoje evropské architektury od antického starověku
po konec středověku. Představeny budou jednotlivé historické etapy, hlavní ohniska architektonické tvorby a
nejvýznamnější realizace. Na konkrétních příkladech budou dějiny evropské architektury představeny nejen jako
dějiny technologických inovací a proměny forem, ale také jako odraz vývoje evropské kultury a společnosti. V
rámci navazující seminární výuky budou mít studenti možnost seznámit se ? formou dvou exkurzí na vybrané
lokality - s významnými architektonickými realizacemi.
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Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy evropské architektury. Studenti zís-
kají přehled o vývoji evropské architektury, hlavních centrech a osobnostech. Zorientují se v odborné terminologii
a budou schopni samostatné práce s odbornou literaturou, včetně dalšího zhodnocení získaných poznatků. Díky
seminární výuce se seznámí s vybranými architektonickými realizacemi.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/OEA2 Ohniska evropské architektury 2 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz obsahově navazuje na předmět KFI/OEA1. Cílem kurzu bude představení kulturního a historického
vývoje a stylové proměny evropské architektury od počátku novověku po současnost, hlavní ohniska architekto-
nické tvorby v konkrétních historických epochách a nejdůležitější realizace. Speciální pozornost bude věnována
také přínosu české architektury pro evropské kulturní dědictví (radikální barok, barokní gotika, kubismus, funk-
cionalismus). V rámci navazující seminární výuky budou mít studenti možnost seznámit se - formou dvou exkurzí
na vybrané lokality - s významnými architektonickými realizacemi.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy týkající se pozdně středověké, no-
vověké, moderní a současné architektury v evropském prostředí. Studenti získají přehled o vývoji evropské
architektury, hlavních centrech a osobnostech. Zorientují se v odborné terminologii a budou schopni samostatné
práce s odbornou literaturou, včetně dalšího zhodnocení získaných poznatků. Díky seminární výuce se seznámí
s vybranými architektonickými realizacemi. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti v rozsahu témat probí-
raných v KFI/OEA1.

KFI/OLM Od logu k mýtu 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům filosofické koncepce předsókratovských myslitelů. Kurz je tak
zaměřen na počátky filosofie, kdy studenti budou uvedeni do problematiky daného období a osvojí si uvedené
koncepce. Obeznámí se nejen s různými aspekty, ale rovněž s některými konkrétními texty předsókratovských
myslitelů.
Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k prohloubení znalostí předsókratovské filosofie a počátku filosofie vůbec.
Zároveň tak studentům umožní lepší vhled do problematiky antické filosofie jako takové. Studenti lépe porozumí
počátkům a následnému dalšímu vývoji filosofie.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ONF Ontologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout srozumitelný přehled o hlavních kategoriích, pojmech a tématech ontologie.
Způsobilosti: Studenti pochopí a osvojí si hlavní ontologické kategorie a uplatní je při samostatném výkladu
filosofických textů. Vysvětlí historické i moderní ontologické koncepce, stanoviska a ideály. Studenti rozliší dílčí
stanoviska a představí jejich argumentační pozadí. Dále vymezí předpoklady ontologických koncepcí, představí
jejich jejich důsledky a rozpoznají jejich motivace. Studenti analyzují jednotlivé ontologické pozice a srovnají
je na základě četby primární i sekundární literatury. Shrnou a zhodnotí význam ontologie v dnešní filosofii.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/OSF Osobnosti české filozofie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Stanislav Stark, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky české filozofie. Poskytnout jim stručný pře-
hled vývoje české filozofie. Představit hlavní osobnosti české filozofie, jejich zásadní díla a myšlenky. Uvést do
souvislostí jejich vliv na českou kulturu a postavení české filozofie v rámci evropského myšlení. Způsobilosti:
Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy české filozofie. Seznámí se s nejvýznamnějšími
osobnostmi, které ovlivnily českou (v některých případech) i evropskou filozofii. Prozkoumají jejich zásadní díla,
jejich teoretické systémy a myšlenky. Srovnají postavení české filozofie v rámci české kultury a také v rámci
evropského myšlení.
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Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/OZDSZ Oborový základ 0 kr. Sdz

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Teorie a dějiny vědy a techniky.
Hlavním cílem doktorské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v další vědecké práci.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky doktorského oboru Teorie a dějiny
vědy a techniky. Student je po absolvování studia schopen orientovat se v problematice oboru a pokračovat v
další vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Teorie a dějiny
vědy a techniky garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/PCK Prameny české kultury 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vyložit studentům základní etapy utváření české kultury od příchodu Slovanů na naše území, typologii a
vývojové etapy kultury. Představit studentům historické kořeny slovanské kultury v souvislosti s křesťanstvím
se zaměřením na lidové svátky a zvyky včetně jejich transformace vlivem křesťanství, počátky české státnosti v
souvislosti s křesťanstvím a vliv reformačního a protireformačního hnutí na kulturní vývoj v Čechách. Způso-
bilosti: Studenti budou schopni vymezit a popsat základní etapy vývoje české kultury a její typologii od příchodu
Slovanů na naše území. Určit historické kořeny slovanské kultury a vysvětlit vliv křesťanství na proměny lidových
svátků a zvyků, na formování české státnosti a vliv reformačního a protireformačního hnutí na kulturní vývoj v
Čechách. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PFBSZ Problémy filozofie XX. a XXI. století 0 kr. Szv

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Filozofie. Hlavním cílem baka-
lářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a
poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či
v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Filozofie garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/PHP1 Přednáška hostujícího profesora 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se souvisejícími disciplinami či vybranými tématy z oblasti analytické
filosofie (zejména metaetika, analytická estetika, analytická filosofie náboženství), filosofie vědy (analytická filo-
sofie práva, filosofie a metodologie společenských věd), dějin vědy, lingvistiky či kognitivnívh věd. Přednost bude
dávána tématům, která jsou mimo hlavní kurzy oboru. Konkrétní problematika bude diskutována po předchozí
dohodě s garantem studia či vedoucím katedry.
Způsobilosti: Studenti se orientují v dané problematice. Naučí se pracovat s relevantními zdroji. Osvojí si meto-
dologii práce v dané oblasti. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PHP2 Přednáška hostujícího profesora 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se souvisejícími disciplinami či vybranými tématy z oblasti analytické
filosofie (zejména metaetika, analytická estetika, analytická filosofie náboženství), filosofie vědy (analytická filo-
sofie práva, filosofie a metodologie společenských věd), dějin vědy, lingvistiky či kognitivnívh věd. Přednost bude
dávána tématům, která jsou mimo hlavní kurzy oboru. Konkrétní problematika bude diskutována po předchozí
dohodě s garantem studia či vedoucím katedry. Způsobilosti: Studenti se orientují v dané problematice. Naučí
se pracovat s relevantními zdroji. Osvojí si metodologii práce v dané oblasti. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PHP3 Přednáška hostujícího profesora 3 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se souvisejícími disciplinami či vybranými tématy z oblasti analytické
filosofie (zejména metaetika, analytická estetika, analytická filosofie náboženství), filosofie vědy (analytická filo-
sofie práva, filosofie a metodologie společenských věd), dějin vědy, lingvistiky či kognitivnívh věd. Přednost bude
dávána tématům, která jsou mimo hlavní kurzy oboru. Konkrétní problematika bude diskutována po předchozí
dohodě s garantem studia či vedoucím katedry. Předmět je vyučován v angličtině. Způsobilosti: Studenti se
orientují v dané problematice. Naučí se pracovat s relevantními zdroji. Osvojí si metodologii práce v dané oblasti.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PHP4 Přednáška hostujícího profesora 4 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se souvisejícími disciplinami či vybranými tématy z oblasti analytické
filosofie (zejména metaetika, analytická estetika, analytická filosofie náboženství), filosofie vědy (analytická filo-
sofie práva, filosofie a metodologie společenských věd), dějin vědy, lingvistiky či kognitivnívh věd. Přednost bude
dávána tématům, která jsou mimo hlavní kurzy oboru. Konkrétní problematika bude diskutována po předchozí
dohodě s garantem studia či vedoucím katedry. Způsobilosti: Studenti se orientují v dané problematice. Naučí
se pracovat s relevantními zdroji. Osvojí si metodologii práce v dané oblasti. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PKD Péče o kulturní dědictví v ČR 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem památkové péče a muzeologie, s nejvýznamnějšími kul-
turními institucemi a také s nejvýznamnějšími legislativními předpisy upravujícími praxi v ochraně kulturního
dědictví a péči o muzejní sbírky a předměty památkové povahy v ČR. V navazujícím semináři se naučí tyto
informace prakticky využívat. Způsobilosti: Student se orientuje v systému péče o kulturní dědictví v České
republice. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PKJ1 Přístupy k jazyku 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se základními přístupy k jazyku v rámci tradičních a moderních směrů, základními ka-
tegoriemi ontogeneze i fylogeneze jazyka. Podat přehled nejdůležitějších hraničních disciplín lingvistiky. Zaměřit
se na historii Pražského lingvistického kroužku.
Způsobilosti: Studenti budou schopni vyložit a srovnat různé přístupy k jazyku, dále ontogenezi a fylogenezi
jazyka. Prezentují dějiny Pražského lingvistického kroužku a jeho přínos. Shrnou nejdůležitější hraniční disciplíny
jazykovědy a jejich význam. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PKJ2 Přístupy k jazyku 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je rozšířit znalosti o přirozeném jazyce a utvořit z věd o jazyce jeden vzájemně provázaný komplexní
celek.
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Způsobilosti: Studenti jsou schopni
* klasifikovat jazykové variety mateřštiny a vyhodnotit adekvátnost jejich užití v dané
komunikační situaci;
* navrhnout a obhájit projekt z oblasti jazykového managementu;
* analyzovat a adekvátně interpretovat texty psané i mluvené z hlediska
pragmalingvistického, textového a rétorického; vyvodit presupozice a implikatury
textu;
* volit v dialogu vhodnou komunikační strategii a posoudit vhodnost zvolené
komunikační strategie partnera vzhledem ke komunikační situaci;
* debatovat o vztahu jazyka, etnika a jeho kultury.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PLT Platón 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s Platónovou filozofií. Očekává určité elementární výchozí
znalosti z antické filozofie i reálií (v případě nedostatků je na stránkách předmětu k dispozici Patočkova kniha
o Sókratovi a Platónova Apologie jako nutné minimum). Po historickém úvodu do oboru ”studia platonica”
provede studenty základními interpretačními přístupy platónské badatelské obce v průběhu XX. století. Jádrem
přednášky však není dějinně-filozofická deskripce, ale nutně stručné představení základních platónských kon-
cepcí jako fundamentálního filozofického, uměleckého a duchovního kořene evropského myšlení, jenž se ukazuje
jako jedno z nejvitálnějších zřídel inspirace a podnět naprosto aktuálních otázek i neutuchajícího zkoumání.
Způsobilosti: Studenti se orientují v Platonově filosofii, která je fundamentem evropského myšlení. Umí používat
současné metody interpretace a samozřejmě mají vhled do problémů antického odkazu jako celku. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/POBSZ Politologie a veřejná správa 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/PP1 Posvátný prostor 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je přiblížit studentům fenomén genius loci. Vyložit tato témata: posvátné a profánní jako
dvě modality bytí ve světě; místo jako theofanie; posvátný čas a prostor v archaických kulturách; architektura
jako vyjádření posvátného: antika, judaismus, křesťanství; teologické podněty v architektuře; slohové prostředky
vyjadřující sakrální určení stavby.
Způsobilosti: Studenti získají zkušenost s geniem loci vybraných míst. Pochopí rozdíl mezi profánní a sakrální
rovinou. Vysvětlí teologické podněty u vybraných staveb a popíší slohové prostředky vyjadřující sakrální určení
stavby. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PP2 Posvátný prostor 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je rozšířit znalosti získané v kurzu KFI/PP1. Sleduje novodobé dějiny chápání posvátného
prostoru a jeho formování prostřednictvím architektonických děl v Evropě a posléze euro-americké civilizaci.
Pozornost je věnována rovněž českému prostředí, zejména v období vrcholného baroka. Závěr kursu reflektuje
současnou situaci. Semináře jsou realizovány ve formě dvou celodenních exkurzí do Prahy. Způsobilosti:
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Studenti rozšíří své znalosti z kurzu KFI/PP1 především o novodobé a současné chápání posvátného prostoru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PRA Praxe regionální kulturní aktivity 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je dovést studenta k samostatnému výstupu s využitím metodologické přípravy z před-
chozích seminářů. Vede ho k praktickému kontaktu s regionálními kulturními institucemi a k vhledu do jejich
chodu, potřeb a možností. Zároveň vybízí k vlastní reflexi pojmů kultura, region, kulturní dědictví aj. a napo-
máhá vhodně zaměřit a rozvinout studentův kreativní a badatelský potenciál. Způsobilosti: Student dokáže
připravit výstup uplatnitelný v regionálním kulturním životě, získal zkušenost využití metodologické přípravy z
dosavadního studia, ev. zkušenost kontaktu a spolupráce s regionální kulturní institucí. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PRP Praxe/projekt 7 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je dovést studenta ke zpracování samostatného badatelského úkolu, projektu či studie,
jimž předchází sběr informací či praxe v kulturní či veřejně prospěšné instituci, kontakt s archivem, odbornou
veřejností apod. Student je veden ke kreativnímu využití metodologické přípravy z dosavadního studia. Důraz na
korektní formální zpracování tématu a schopnost zacházet se specifickými zdroji informací upevňuje studentovo
zvládnutí základů vědecké práce. Způsobilosti: Studenti si osvojí základy vědecké práce. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PSBSZ Psychologie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky
stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/PSDSZ Podoborová specializace 0 kr. Sdz

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Teorie a dějiny vědy a techniky.
Hlavním cílem doktorské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti,
znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v další vědecké práci. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a
kompetence v souladu s požadavky doktorského oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. Student je po absolvování
studia schopen orientovat se v problematice oboru a pokračovat v další vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Teorie a dějiny
vědy a techniky garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/PUT Teorie umění 20. století 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Porozumění pluralismu uměleckých trendů, jejich vzájemné provázanosti, propojení s teoretickou oblastí
i společenským zázemím. Výhled do 21. století. Způsobilosti: Schopnost reflexe vlastních kritických názorů
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na základě orientace v pluralismu uměleckých trendů a teorií. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/PVNSZ Filozofie, metodologie přírodních věd 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že
umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti
a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická filozofie a
filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.
Volba volitelné části je podmíněna zpracováním diplomové práce na téma z příslušného okruhu a získáním 20
kreditů z odpovídajících předmětů.

KFI/RAR Rozum a racionalita 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Představit kritiku totalizujícího rozumu a jeho subjektu, odmítnutí teorie, reprezentace, znaku a ideje
pravdy v poslední třetině 20. století. Vyložit vybrané koncepce a základní pojmy. Způsobilosti: Student
bude schopen vysvětlit a interpretovat probírané koncepce obhájců i odpůrců rozumu. Srovná sociologickou a
filozofickou dimenzi modernismu a postmodernismu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/RBSZ Religionistika 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny
prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky
stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/RE Religionistika 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do témat: Člověk a náboženství. Představit specifika předmětu vědy o nábo-
ženstvích a pojem náboženství jako religionistický problém. Součástí kurzu je přehled dějin vědy o náboženstvích.
V přednáškách bude poukázáno na specifika religionistického zkoumání náboženství a jeho provázanost s dal-
šími disciplínami: filozofií náboženství, sociologií náboženství, psychologií náboženství, kulturní antropologií.
Způsobilosti: Studenti budou schopni popsat specifika předmětu zkoumání religionistiky a vymezit pojem ná-
boženství z pohledu religionistiky, znát základní problémy tématu ?Člověk a náboženství?, prezentovat znalosti
o dalších religionistických disciplínách: filozofii náboženství, sociologii náboženství a psychologii náboženství.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/REL

KFI/RIF1 Četba ruských filozofických textů 1 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty práci s rusky psanými texty z oboru filosofie jakožto doplňujícím ma-
teriálem při interpretaci zejména pramenného filosofického textu v českém překladu a naučit je tak základním
pravidlům kritické práce s textem a principům kritického překladu. Proto budou studenti rovněž seznámeni s
charakteristickou ruskou filosofickou terminologií stejně jako s problematikou tradiční filosofické terminologie
převedené do ruštiny. Způsobilosti: Student umí dohledat v ruském textu citovanou pasáž a ověřit formální i
věcnou správnost citace. V sekundární literatuře najde či ověří konkrétní faktografickou znalost. Umí vysvětlit
základní ruskou filosofickou terminologii a charakterizovat její hlavní specifika. Umí k českému překladu v origi-
nálním textu dohledat příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině.

KFI/RIF2 Četba ruských filozofických textů 2 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty základní orientaci v rusky psaných textech zejména sekundární (popř. i
primární) filosofické literatury tak, aby dokázali zformulovat jeho základní myšlenky - vyhledat tezi a zrekonstru-
ovat argumenty. Kurz by měl studenty naučit používat cizojazyčné texty jakožto rovnocenné zdroje informací
při vypracovávání referátů a seminárních prací.
Způsobilosti: Studenti si osvojí práci s rusky psaným filozofickým textem. Naučí se v něm orientovat, analyzovat
jej a interpretovat. Jsou schopni shrnout a vysvětlit klíčové pasáže textu a formulovat jeho hlavní myšlenky.
Dokážou vypracovat referát s použitím rusky psaných zdrojů sekundární literatury. Umí v pramenném rusky
psaném textu vyhledat tezi a zrekonstruovat použité argumenty. Zařadí interpretovaný text do dobového kon-
textu a širších filosofických souvislostí. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti, je vyučován v češtině.

KFI/RIF3 Četba ruských filozofických textů 3 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout u studentů schopnost rozumět rusky psanému filozofickému textu a interpre-
tovat jej. Práce s texty se bude orientovat zejména na práci s texty pramennými. Soustředit se bude na detailní
rozbor konkrétních pasáží a jejich překlad. Studenti budou seznámeni s ruskou tradicí kritických edic klasických
filozofických textů. Způsobilosti: Student umí interpretovat konkrétní pasáž pramenného rusky psaného filozo-
fického textu bez pomoci českého překladu. Je schopen identifikovat použitou terminologii a kriticky zhodnotit
její překlad. Dokáže přeložit text pro potřeby citace ve vlastní práci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti, je vyučován v češtině a ruštině.

KFI/RNF Renesanční a novověká filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout základní přehled o renesanční a raně novověké filosofii, tj. o filosofii přibližně
v období 1350-1700. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy renesance a raného
novověku. Rozliší jednotlivá stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kul-
turnímu kontextu. Studenti dále uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje a myšlenky uvedeného období.
Analyzují a srovnají filosofická stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu
rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky filosofických myšlenek renesanční a raně novověké doby a
shrnou i zhodnotí jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/RNFH Renesanční a novověká filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout základní přehled o renesanční, raně novověké a osvícenské filosofii. Způsobilosti:
Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy renesance, raného novověku a osvícenství. Rozliší jednotlivá
stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále
uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje a myšlenky uvedeného období. Analyzují a srovnají filosofická
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stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují
předpoklady i důsledky filosofických myšlenek renesanční, raně novověké a osvícenské doby a shrnou i zhodnotí
jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/RNFP , KFI/RNFS

KFI/RNFS Renesanční a novověká filozofie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout základní přehled o renesanční, raně novověké a osvícenské filosofii. Způsobilosti:
Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy renesance, raného novověku a osvícenství. Rozliší jednotlivá
stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále
uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje a myšlenky uvedeného období. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují
předpoklady i důsledky filosofických myšlenek renesanční, raně novověké a osvícenské doby a shrnou i zhodnotí
jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/RNFH , KFI/RNFP

KFI/ROH Ruština pro humanistiku 5 kr. Zp,Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty analyzovat a interpretovat odborné ruské texty z oblasti humanitních věd, především
filosofie, religionistiky, estetiky a historie. Upevnit orientaci studentů v pramenném textu pochopením jeho logické
výstavby, porozuměním struktuře vět a osvojením si odborné terminologie. Posílit jejich schopnost shrnout a
vyjádřit hlavní teze čteného textu. Přivést studenty k zájmu o pramennou literaturu oboru, který studují.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientace v odborných ruských textech z oblasti humanitních věd a budou
umět shrnout a vyjádřit jejich hlavní teze. Budou mít znalosti humanitně-vědné ruské terminologie na solidní
úrovni a budou motivováni k využívání pramenné literatury k dalšímu studiu ve svém odborném zaměření.
Předpoklady: Předpokládá se pokročilá znalost jazyka (B2), znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KFI/RPH.

Vylučující předměty: KSJ/RH6 , KSJ/ROH

KFI/RPH Ruština pro humanistiku, úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do četby odborných ruských textů z oblasti humanitních věd, především filosofie, religionis-
tiky, estetiky a historie. Aktivovat jejich dosavadní znalosti ruského jazyka a upevnit je četbou méně náročných
odborných textů, na nichž si student osvojí základní odbornou ruskou terminologii humanitních věd. Připravit
studenty k úspěšnému zvládnutí předmětu KFI/ROH. Způsobilosti: Studenti budou schopni orientovat se v
méně náročných ruských textech z oblasti humanitních věd. Budou obeznámeni se základní ruskou terminologií
svého odborného zaměření a budou umět shrnout hlavní teze čteného textu v ruském jazyce. Budou připraveni
pro další studium odborného ruského jazyka v rámci předmětu KFI/ROH. Předpoklady: Žádné podmiňu-
jící předměty. Předpokládá se středně pokročilá znalost jazyka (B1). Doporučuje se nejprve absolvovat obecně
zaměřený kurz ruského jazyka.

KFI/RTF Řecká filozofická terminologie 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět uvádí studenty do základů řecké filosofické terminologie. Předmět se zaměřuje jak na základy řecké
gramatiky, tak na zásadní řecké filozofické termíny, které budou přiblíženy prostřednictvím četby vybraných
úryvků z filozofických děl období antiky. Způsobilosti: Studenti si osvojí základy řecké gramatiky, přičemž se
naučí aktivně užívat a vytvářet základní gramatické kategorie. Aktivně si osvojí řeckou filozofickou terminologii.
Budou schopni základní orientace v řeckých filozofických textech v rámci jejich komparace s moderními překlady.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/R1D Recenze 1 5 kr. Zp
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Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen studentům doktorského studia na FF.
Podmínkou pro splnění povinnosti je publikování recenze na nové publikace (odborné články, monografie, sbor-
níky), které se tématicky váží na téma doktorské práce. O splnění této povinnosti rozhoduje oborová rada na
základě doporučení školitele.
Způsobilosti: Studenti budou schopni napsat odbornou recenzi. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/R2D Recenze 2 5 kr. Zp

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen studentům doktorského studia na FF.
Podmínkou pro splnění povinnosti je publikování recenze na nové zahraniční publikace (odborné články, mono-
grafie, sborníky), které se tématicky váží na téma doktorské práce. O splnění této povinnosti rozhoduje oborová
rada na základě doporučení školitele.
Způsobilosti: Studenti budou schopni napsat odbornou recenzi. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SBSZ Sociologie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Humanistika.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/SEMD Sémiotika pro doktorandy 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia na FF. Kurz bude zaměřen k využití oboru pro specializace
doktorandů, a to na základě získání přehledu o historickém vývoji a současném stavu oboru. Zvláštní pozornost
bude věnována novinkám. Způsobilosti: Studenti získají přehled o historickém vývoji a současném stavu
sémiotiky, orientaci v odborné sémiotické literatuře. Další způsobilosti závisejí především na aktivitách uchazeče
(pedagogických, tvůrčích: texty, jiných), konzultovaných s garanty a vedení jednotlivých disertací.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SEMK Sémiotika kultury 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit sémiotický koncept kultury v jejích dynamických proměnách, a to jak na
úrovni teoreticko-definiční, tak prakticko-aplikační. V přednáškách budou představeny základní nástroje sémio-
tické analýzy. Zdůrazněn bude zejména aplikační potenciál teorií U. Eca, J. Lotmana, a R. Barthese. Pozornost
bude věnována široké škále aspektů analýzy kultury, mezi jinými zejména metodologickým přístupům a výsled-
kům analýzy různých kulturních fenoménů, mezi nimi zejména těch, které se vztahují k české kultuře a českým
dějinám. Semináře budou věnovány detailním analýzám kulturních fenoménů spadajících do různých žánrů
(román, film, hudba, rituál) a pocházejících z různých historických období (od 19. století do současnosti). Způ-
sobilosti: Studenti jsou schopni využít (základní) sémiotické nástroje při analýze žánrově i časově rozrůzněných
kulturních fenoménů, a to v úzkém propojením s poznatky, které získali na příbuzných, filozoficky zaměřených
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předmětech, i praktickými zkušenostmi s nástroji ke zpracování dat. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SEM1 Sémiotika 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Naučit studenty rozpoznávat a analyzovat stále umělejší osvětí člověka (znaky/ artefakty všeho druhu).
Způsobilosti: Studenti budou orientování v historickém a teoretickém zázemí oboru, souvislostech pojmů a kon-
cepcí znaku, symbolu a ostenze. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani doved-
nosti.

KFI/SEM1K Sémiotika 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Naučit studenty rozpoznávat a analyzovat stále umělejší osvětí člověka (znaky/ artefakty všeho druhu).
Způsobilosti: Studenti budou orientování v historickém a teoretickém zázemí oboru, souvislostech pojmů a kon-
cepcí znaku, symbolu a ostenze.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SEM2 Sémiotika 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Naučit studenty rozpoznávat a analyzovat stále umělejší osvětí člověka (znaky/ artefakty všeho druhu).
Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v praxi označování (zastupování) a získají schopnost rozpoznávání a
analýzy. Předpoklady: Kurz předkpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KFI/SEM1.

KFI/SEM2K Sémiotika 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Naučit studenty rozpoznávat a analyzovat stále umělejší osvětí člověka (znaky/ artefakty všeho druhu).
Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v praxi označování (zastupování) a získají schopnost rozpoznávání a
analýzy. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rámci kurzu KFI/SEM1K.

KFI/SFF Středověká filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní filosofické koncepce období středověku. Studenti budou
formou přednášek uvedeni do ontologické, epistemologické či etické problematiky daného období. Na základě
seminární práce se obeznámí s jednotlivými texty, pomocí nichž budou zkoumat konkrétní rysy středověkého
filosofického myšlení. Způsobilosti: Absolvováním kurzu studenti budou schopni vyznat a orientovat se v
problematice středověké filosofie. Díky kritickému studiu původních pramenů dokáží zařadit dílčí směry, které
se v průběhu dějin západního myšlení etablovaly, do pozdější podoby jednotlivých filosofických systémů. To jim
umožní pochopit celkový proces i jednotlivé vlivy na utváření evropského
filosofického diskurzu, což je nezbytným východiskem k dalšímu studiu filosofie. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SFH Systematická filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zajistit základy z filozofie studentům pro její další studium a vyrovnat rozdíly mezi filozofickou připraveností
studentů, kteří přicházejí z různých středních škol. Seznámit studenty se základním tematickým i historickým
členěním filozofické problematiky a se základními filozofickými pojmy. Uvést je do filozofického myšlení a práce
s filozofickými texty; a to i s využitím metodiky mentálních map.
Způsobilosti: Studenti se budou základně orientovat v problematice filozofie - jak po stránce tematické, tak
historické. Budou znát obsah nejdůležitějších filozofických pojmů. Naučí se základním pravidlům myšlenkové
práce s filozofickými texty.
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Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.
Vylučující předměty: KFI/UDF , KFI/ZF

KFI/SFJD Seminář z filozofie jazyka a komunikace 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen studentům doktorského studia na FF.
Cílem je představit Viléma Flussera a jeho dílo o jazyce a komunikologii.
Způsobilosti: Studenti budou schopni vyložit a diskutovat dílo Viléma Flussera věnované jazyku a komunikologii.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SFLD Seminář z filozofické logiky 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen studentům doktorského studia na FF.
Studenti se seznámí s aktuálními otázkami základů logiky (změny v interpretaci logiky Gottloba Fregeho, teorie
množin a lineární závislosti kvantifikátorů).
Způsobilosti: Studenti budou schopni vyložit a diskutovat aktuální otázky logiky (změny v interpretaci logiky
Gottloba Fregeho, teorie množin a lineární závislosti kvantifikátorů). Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SHFA Historie a filozofie fyziky 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do vybraných problémů z dějin fyziky na základě interpretace klasických
prací významných představitelů astronomie a fyziky. Způsobilosti: Studenti budou schopni interpretovat a
diskutovat vybrané texty z oblasti fyziky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/SHFB Historie a filozofie biologie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do některých problémů z dějin biologie na základě interpretace klasických
prací významných představitelů evropské biologie (Aristoteles, Lamarck, Cuvier, Darwin, Mendel, Lorenz, Ver-
nadskij).
Způsobilosti: Studenti budou znát základní terminologii biologie a budou schopni číst s porozuměním a iterpre-
tovat klasické texty představitelů evropské biologie. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/SHFCH Historie a filozofie chemie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do některých problémů z dějin chemie na základě interpretace klasických prací
významných představitelů evropské chemie (Paracelsus, Stahl, Boyle, Dalton, Lavoisier, Meyer, Mendelejev).
Způsobilosti: Studenti interpretují vybraná díla významných představitelů evropské chemie. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SHFMD Seminář historie a filozofie matematiky 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen studentům doktorského studia na FF. Cílem je
uvést studenty do vybraných témat historie a filozofie matematiky. Způsobilosti: Studenti budou schopni
interpretovat a diskutovat vybrané dobové matematické texty. Osvojí si základní matematickou terminologii.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SHFM1 Historie a filozofie matematiky 1 2 kr. Zp
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Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do vybraných témat historie a filozofie matematiky.
Způsobilosti: Studenti budou schopni interpretovat a diskutovat vybrané dobové matematické texty. Předpo-
klady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SHFM2 Historie a filozofie matematiky 2 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do vybraných témat historie a filozofie matematiky. Způsobilosti: Studenti budou schopni
interpretovat a diskutovat vybrané dobové matematické texty. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SJNSZ Sémiotika a přístupy k jazyku 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Teorie a filozofie
komunikace. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí
aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a
kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské
zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompe-
tence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí
splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Teorie a filozofie komunikace garantovaného Katedrou
filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/SMS Sémantika možných světů 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s modálními logikami a s nimi související sémantikou možných světů,
které tvoří dynamicky se rozvíjející odvětví moderní logiky a formální sémantiky. Bude ukázána jejich úspěšnost
v řešení řady problémů, kde klasická logika selhává stejně jako jejich důležitost pro analýzu přirozeného jazyka.
Bude představena řada filozoficky zajímavých otázek, které tyto systémy otevírají. Způsobilosti: Studenti se
naučí pracovat se základními systémy modální logiky a získají celkový přehled na tomto poli. Dokážou předvést
základní důkazy úplnosti a korektnosti vybraných systémů. Vysvětlí základní filosofické aspekty i historický
vývoj tohoto odvětví logiky a s ní spojené formální sémantiky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SOH Španělština pro humanistiku 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Naučit studenty analyzovat a interpretovat odborné španělské texty z oblasti humanitních věd, především
filosofie, religionistiky, estetiky a historie. Upevnit orientaci studentů v pramenném textu pochopením jeho logické
výstavby, porozuměním struktuře vět a osvojením si odborné terminologie. Posílit jejich schopnost shrnout a
vyjádřit hlavní teze čteného textu. Přivést studenty k zájmu o pramennou literaturu oboru, který studují.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientace v odborných španělských textech z oblasti humanitních věd a
budou umět shrnout a vyjádřit jejich hlavní teze. Budou mít znalosti humanitně- vědné španělské terminologie
na solidní úrovni a budou motivováni k využívání pramenné literatury k dalšímu studiu ve svém odborném
zaměření. Předpoklady: Předpokládá se pokročilá znalost jazyka (B2), znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu
KFI/SPH.

Vylučující předměty: KRO/SH6 , KRO/SOH

KFI/SPH Španělština pro humanistiku - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Jana Černá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do četby odborných španělských textů z oblasti humanitních věd, především filosofie,
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religionistiky, estetiky a historie. Aktivovat jejich dosavadní znalosti španělského jazyka a upevnit je četbou méně
náročných odborných textů, na nichž si student osvojí základní odbornou španělskou terminologii humanitních
věd. Připravit studenty k úspěšnému zvládnutí předmětu KFI/SOH.
Způsobilosti: Studenti budou schopni orientovat se v méně náročných španělských textech z oblasti humanitních
věd. Budou obeznámeni se základní španělskou terminologií svého odborného zaměření a budou umět shrnout
hlavní teze čteného textu ve španělském jazyce. Budou připraveni pro další studium odborného španělského
jazyka v rámci předmětu KFI/SOH. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty. Předpokládá se středně
pokročilá znalost jazyka (B1). Doporučuje se nejprve absolvovat obecně zaměřený kurz španělského jazyka.

Vylučující předměty: KRO/SH5 , KRO/SPH

KFI/STF Strukturalismus a postmodernismus 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout srozumitelný přehled o filosofickém strukturalismu a postmodernismu. Způ-
sobilosti: Studenti pochopí a osvojí si hlavní stanoviska strukturalismu a postmodernismu ve filosofii. Vysvětlí
strukturalistické a postmodernistické koncepce, ideály a myšlenky. Rozliší stanoviska jednotlivých filosofů a před-
staví jejich argumenty; dále vymezí předpoklady jejich koncepcí, uvedou do souvislostí jejich důsledky a roz-
poznají jejich motivace. Studenti analyzují jednotlivé filosofické pozice a srovnají je na základě četby primární
i sekundární literatury. Shrnou a zhodnotí význam strukturalismu a postmodernismu pro moderní kulturu a
současnou filosofii. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/STK Spirituální tradice křesťanského Západu 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s duchovní tradicí křesťanského západu.
Způsobilosti: Studenti budou schopni presentovat své znalosti duchovní tradice křesťanského západu. Předpo-
klady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/STV Současné teorie vědomí 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit vybrané teorie vědomí v dějinách filozofie. Způsobilosti: Student bude schopen definovat
základní pojmy z oblasti teorie vědomí. Vysvětlí a srovná probírané koncepce jednotlivých autorů. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ST1D Studie 1 10 kr. Zp

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen pro doktorské studium. Podmínkou pro splnění
této povinnosti je publikování odborného článku ve sborníku nebo časopise, který předpokládá recenzní řízení.
Tematické zaměření publikace se shoduje se zaměřením disertační práce. O splnění této povinnosti rozhoduje
oborová rada na základě doporučení školitele. Způsobilosti: Studenti budou schopni napsat odborný článek,
přednést výsledky své práce na odborné konferenci.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ST2D Studie 2 10 kr. Zp

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen pro doktorské studium. Podmínkou pro splnění
této povinnosti je publikování odborného článku ve sborníku nebo časopise, který předpokládá recenzní řízení.
Tematické zaměření publikace se shoduje se zaměřením disertační práce. O splnění této povinnosti rozhoduje
oborová rada na základě doporučení školitele. Způsobilosti: Studenti budou schopni napsat odborný článek,
přednést výsledky své práce na odborné konferenci.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/ST3D Studie 3 10 kr. Zp



176

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět se nabízí také v angličtině. Předmět je určen pro doktorské studium. Podmínkou pro splnění
této povinnosti je publikování odborného článku ve sborníku nebo časopise, který předpokládá recenzní řízení.
Tematické zaměření publikace se shoduje se zaměřením disertační práce. O splnění této povinnosti rozhoduje
oborová rada na základě doporučení školitele. Způsobilosti: Studenti budou schopni napsat odborný článek,
přednést výsledky své práce na odborné konferenci.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SVNSZ Filozofie, metodologie společenských věd 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Analytická filo-
zofie a filozofie vědy. Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že
umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti
a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a stu-
dijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Analytická
filozofie a filozofie vědy garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Volba volitelné části je podmíněna zpracováním diplomové práce na téma z příslušného okruhu a získáním 20
kreditů z odpovídajících předmětů.

KFI/SVSD Srovnání výzkumu přírody a společnosti 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia na FF a nabízí se také v angličtině. Cílem kurzu je
představit spojitosti spojitosti historického vývoje přírodovědy a humanitních věd v českých zemích - nejen
s rozvojem přírodních věd ve světovém kontextu, ale s jejich kognitivními základy, s technickým pokrokem,
s medicínou a vůbec se společností, včetně měnící se mentality vědecké komunity. Hlavní důraz je kladen na
výzkum přírodovědecké komunity a jejích aktivit. Budou upřednostněny obory jako kosmologie, biologie, geologie,
chemie, historie, ochrana přírody a krajiny, teorie a metodologie vědy. Pro výzkum interaktivních vztahů různých
organizací a osobností z uvedených oborů tu bude ponechán značný prostor. Způsobilosti: Studenti budou
schopni prezentovat a srovnat vývoj výzkumu přírody a společnosti v rámci vybraných věd se zaměřením na
oblast západních Čech.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní závěrečné bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že
umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti
a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Humanistika garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/SZZD Státní doktorská zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro studenty doktorského studijního oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. Podmínkou
řádného ukončení studijního oboru je vykonání státní doktorské zkoušky. Jejím cílem je ověřit, že student úspěšně
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zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné
odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v další vědecké práci.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky doktorského oboru Teorie a dějiny
vědy a techniky. Student je po absolvování studia schopen orientovat se v problematice oboru a pokračovat v
další vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Teorie a dějiny
vědy a techniky garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/SZZE Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Evropská kulturní studia
garantovaného Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské
univerzity v Plzni.

KFI/SZZF Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní závěrečné bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor,
že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti,
znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti
a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Filozofie garantovaného
Katedrou filozofie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KFI/SZZN Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KFI/SZZT Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu
s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KFI/TAN Teologická antropologie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]



178

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do oboru teologická antropologie. Seznámit je se základními pojmy a problémy. Způsobi-
losti: Studenti budou znát specifika oboru teologická antropologie. Vysvětlí základní pojmy, metody a problémy
oboru. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/TAR Teorie argumentace 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Eliška Babůrková Květová možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do teorie argumentace a vybavit je schopností logické argumentace. Způsobilosti: Studenti
budou schopni definovat základní pojmy teorie argumentace, vysvětlit a aplikovat principy správné argumen-
tace a rozpoznat chybnou argumentaci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/UE Úvod do epistemologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Není 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je nahlédnout tradiční přístupy k poznání, problémy moderní epistemologie a teorie pravdy.
Zaměřuje se na problematiku víry a rozumu, mysli, vědomí a mozku. Položena bude otázka apriorního vědění.
Diskutován bude problém demarkace v dějinách a moderní epistemologii.
Kurz se bude věnovat také otázce racionality v odlišných kulturních, historických a hodnotových kontextech.
Způsobilosti: Student získá ucelený přehled o tradičních přístupech k poznání. Zaměří se na problémy moderní
epistemologie, na vztah víry a rozumu a otázky mysli, vědomí a mozku. Dále bude student řešit palčivé otázky
demarkace v dějinném i moderním epistemologickém rámci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/UDE

KFI/UFF Úvod do filozofie 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Zajistit základy z filozofie studentům pro jejich další studium a vyrovnat rozdíly mezi filozofickou při-
praveností studentů, kteří přicházejí z různých středních škol. Seznámit studenty se základním tematickým i
historickým členěním filozofické problematiky a se základními filozofickými pojmy. Uvést je do filozofického myš-
lení a práce s filozofickými texty. Způsobilosti: Studenti se budou základně orientovat v problematice filozofie -
jak po stránce tematické, tak historické. Budou znát obsah nejdůležitějších filozofických pojmů. Naučí se základ-
ním pravidlům myšlenkové práce s filozofickými texty. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/UKK1 Umění v kulturním kontextu 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je sledovat proměny evropského způsobu chápání toho, co je umění, v období od antiky
po klasicimus. Kurz se bude nejprve věnovat řeckému konceptu ”techné” v jeho ambivalenci mezi řemeslem) a
tvorbou. Bude akcentován rozdíl mezi antickým pojetím poezie jako toho, co se nepodřizuje pravidlům diskursu, a
uměním ve smyslu řemesla, které se pravidlům podřizovat musí. Kurs se bude věnovat pojetí umění u archaických
básníků, platónskému a aristotelskému pojetí umění i změnám v úvahách o umění v období helénismu. Následně
se bude kurs věnovat latinskému pojmu ”ars”. Následně bude sledován koncept triviálního a quadriviálního
stupně svobodných umění v souvislosti se vznikem universit a konceptem ”mechanických umění”. Kurz se dále
zaměří na renesanční koncept ”studia humanitatis” a přiblíží renesanční ”obrany poezie”. Dále kurz upozorní
na vliv vzniku Akademií ve Francii 17. století a na odpovídající rostoucí prestiž uměleckých disciplín. Kurz
upozorní i na vznik termínu ”krásná umění” a odlišnost jeho významu od významu termínů ”svobodná umění”
a ”kresebná umění”. Závěrem bude zdůrazněna důležitost ustavení vědeckých disciplín v moderním smyslu pro
zřetelné odlišení mezi uměními a ostatními disciplínami. Způsobilosti: Na základě kurzu budou studenti
schopni popsat dějiny porozumění tomu, co je umění. Studenti získají znalosti tohoto vývoje v období od antiky
do počátku 18. století. Studenti budou rozumět jednotlivým teoriím umění a budou schopni vysvětlit vztahy
těchto teorií k intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu sledovaného období. Budou také schopní
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analyzovat a porovnávat jednotlivé teorie umění na základě četby primární a sekundární literatury. Díky kurzu,
budou studenti schopni formulovat předpoklady a důsledky různých názorů na umění a teorií umění, které
ve sledovaném období vznikly, a zhodnotit význam těchto názorů a teorií v souvislostech evropské kultury.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/UKK2 Umění v kulturním kontextu 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit posuny v chápání smyslu, role a pozice umění v evropském myšlení a kultuře
od 18. století do počátku století 21. Kurz nejprve představí nejvýznamnější teorie ”krásných umění” v 18. století
a upozorní na jejich návaznost na koncepty starších myslitelů. V této souvislosti se kurz bude zbývat i dobovými
úvahami o ”krásných vědách” a jejich konečným. Kurz bude sledovat též vznik konceptu ”výtvarných umění”,
tedy skupiny vydělené z ostatních umění. Kurz se bude věnovat i filozofickým koncepcím 19. století, které na
základě klasifikace jednotlivých druhů umění potvrzují vzájemnou blízkost umění výtvarných a zkoumají jejich
vztahy s ostatními uměleckými druhy. Dále se kurs soustředí na rozmanité aspekty rozostření hranic umění v
19. a 20. století. Zdůrazní však také důležitost vzniku a rozvoje nových uměleckých druhů, zejména fotografie
a filmu, a také na vzrůstající vliv žánrů, které jsou obvykle považovány za hraniční případy umění. Kurz dále
přiblíží pokusy teoretiků 20. století definovat umění na základě určitého jeho dominujícího aspektu. Závěrem kurz
přiblíží soudobou situaci a současné pokusy o definici umění, kterými jsou zejména tendence definovat umění z
hlediska etických vztahů a interkulturně sdílené ”obrazivosti”. Způsobilosti: Na základě kurzu budou studenti
schopni popsat dějiny způsobů porozumění tomu, co je umění, v období od 18. do 21. století. Studenti budou
rozumět jednotlivým teoriím umění a budou schopni vysvětlit vztahy těchto teorií k intelektuálnímu, sociálnímu
a kulturnímu kontextu sledovaného období. Budou také schopní analyzovat a porovnávat jednotlivé teorie umění
na základě četby primární a sekundární literatury. Díky kurzu, budou studenti schopni formulovat předpoklady
a důsledky různých názorů na umění a teorií umění, které ve sledovaném období vznikly, a zhodnotit význam
těchto názorů a teorií v souvislostech evropské kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KFI/UKV Úvod do kognitivních věd 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Polák, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do interdisciplinárního oboru kognitivní vědy. Představit základní problematiku oboru.
Způsobilosti: Studenti budou schopni definovat předmět a základní pojmy oboru kognitivní věda. Vysvětlí její
interdisciplinární charakter a vztah k ostatním oborům, jejichž předmětem je studium lidského myšlení. Rozliší
přístupy těchto věd ke studiu lidského myšlení. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KFI/URK Úvod do studia regionální kultury 5 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Jitka Bílková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit studentům základní problémy orientace v regionální kulturní sféře zabývající se
historií, jejím uchováváním, zprostředkováním a interpretací. Způsobilosti: Studenti znají a dokážou využívat
odborné služby a možnosti regionálních kulturních zařízení typu paměťových institucí - knihoven, archivů a
muzeí. Umí pracovat základními metodami a s porozuměním základní terminologii. Mají představu o fungování
regionálních institucí, jejich náplni práci a roli v uchovávání kulturního dědictví. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/USH Úvod do studia humanitních věd 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky statusu humanitních věd. Položení základní otázky vztahu humanitních
věd a filozofie. Osvojení metod, zásad zpracování a interpretace textů. Student si metody osvojí při cvičení s
texty. Způsobilosti: Zvládnutí techniky psaní studentských prací z humanitních věd: volba tématu, formulování
názvu, přípravné práce (výpisky z literatury), kompozice (úvod, stať, závěr), stylizace, zásady a normy práce
s literaturou (etika vědecké práce, norma bibliografické citace, sestavení seznamu literatury), norma strojopisu.
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Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/VFU Východní filozofie a umění 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jitka Bílková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou souvislosti filozoficko-náboženského myšlení
a umění v zemích Východu (Indie, Tibet, Čína, Japonsko). Budou představeny myšlenkové systémy ve vazbě na
utváření tvarosloví jednotlivých uměleckých druhů, což umožní pochopení jejich specifik
v daných zemích. Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k získání základního vhledu do problematiky závislosti
umělecké tvorby na světonázoru jednotlivých zmíněných zemí. Studenti: formulují a rozlišují základní charak-
teristiky kulturních zvláštností daných společností, aplikují analýzu specifik konkrétního myšlenkového systému
k postižení a zdůraznění specifik konkrétního uměleckého díla a predikují jeho utváření v základních rysech.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/VFZ Východní filozofické myšlení a Západ 3 kr. Zp
Přednáška 3 [hod/týd]

PhDr. Jitka Bílková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámení s možností srovnání filozofie a náboženství Západu
a Dálného východu; kurz seznámí s rozdílnými, podobnými a shodnými myšlenkami a vzájemnými vlivy. Uvede
různé úhly pohledů na toto srovnání.
Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k získání základního vhledu do problematiky východního způsobu myšlení
a jeho specifik v kontrastu k Západu. Student bude vybaven metodikou srovnávacího studia, schopností rozlišit
a definovat základní myšlenky jednotlivých systémů Východu, objevovat
a rozkrývat hlubší a širší dimenze a vztahy myšlenkových systémů, zkoumat a posuzovat jejich odlišnosti nebo
souvislosti, argumentovat v prospěch různých stanovisek. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní před-
chozí znalosti ani dovednosti.

KFI/VK Věda a kultura 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student se zaměří na analýzu vztahu vědy a dobové kultury v rámci historického vývoje společnosti.
Způsobilosti: Student bude schopen zasadit vědecký vývoj do kulturního kontextu daného období. Získá ucelený
přehled kulturního a vědeckého vývoje v období od Antiky po 20. století. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/VS1D Vedení seminářů 1 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické
činnosti katedry. Způsobilosti: Schopnost studentů samostatně vést semináře a cvičení a podílet na dalších
formách pedagogické činnosti katedry. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/VS2D Vedení seminářů 2 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické
činnosti katedry. Způsobilosti: Schopnost studentů samostatně vést semináře a cvičení a podílet na dalších
formách pedagogické činnosti katedry. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/VS3D Vedení seminářů 3 5 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické
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činnosti katedry. Způsobilosti: Schopnost studentů samostatně vést semináře a cvičení a podílet na dalších
formách pedagogické činnosti katedry.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/VTHB Dějiny vědy a techniky 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je určen pro studenty bakalářského oboru Humanistika a Historie na FF. Představit studentům reflexi
vědy (povaha, místo v kultuře, metodologie) a její dějiny v rámci jednotlivých etap - starověké základy, přínos
antiky, středověké pojetí, zrození moderní vědy, vědecká revoluce, současnost). Způsobilosti: Studenti budou
schopni vyložit základní etapy vývoje vědy a vztah vědy k ostatním oblastem lidského poznání. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/WIT1 Wittgenstein 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do četby knihy Ludwiga Wittgensteina Tractatus Logico-Philosophicus, jakožto jednoho z
nejvýznamnějších filozofických děl nejen 20. století. Představit Traktát v kontextu analytické filosofie: zhodnotit
dílo Gottloba Frega a Bertranda Russella jako Wittgensteinovu inspiraci a zkoumat vliv Traktátu na členy
Vídeňského kroužku. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit klíčové myšlenky Traktátu.
Naučí se používat základní odborné termíny diskurzu analytické filozofie. Uvedou do souvislostí Wittgensteinovo
rané myšlení a myšlenky Frega, Russella, Waismanna, Schlicka a Carnapa. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/WIT2 Wittgenstein 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Radek Schuster, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do Wittgensteinova myšlení z období po Wittgensteinově návratu k filozofii v roce 1929.
Představit spletitý a rychlý vývoj Wittgensteinovy filozofie, který kulminuje v díle Filozofická zkoumání. Prozkou-
mat i další Wittgensteinovy texty vydané posmrtně z pozůstalosti či zápisů Wittgensteinových žáků: Filozofické
poznámky, Filozofická gramatika, Poznámky k základům matematiky, Modrý a hnědý sešit, Poznámky k filozofii
psychologie, O jistotě, Poznámky o barvě. Uvést studenty do práce s Wittgensteinovou pozůstalostí vydanou
v podobě tzv. Wiener Ausgabe. Zhodnotit Wittgensteinův vliv na další vývoj filozofie jazyka. Způsobilosti:
Studenti budou schopni vyznat se ve Wittgensteinvě pozůstalosti a jeho spisech vydaných posmrtně. Budou
moci shrnout a vysvětlit klíčové myšlenky a hlavní témata Filozofických zkoumání. Posoudí vliv Wittgenstei-
nova myšlení na vývoj filozofie jazyka. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/ZEVD Základní etapy vývoje evropské vědy 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia na FF a nabízí se také v angličtině. Cílem je zprostředkovat
studentům přehled vývoje evropské vědy od antiky do současnosti.
Způsobilosti: Studenti budou schopni vyložit vybraná témata a interpretovat teze jednotlivých autorů v šir-
ším kontextu vývoje evropské vědy. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KFI/ZFD Zkouška z filozofie 9 kr. Zk

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je osvojení si klasických filozofických prací věnovaných vědě, technice a problémům metodo-
logie vědeckého poznání. Způsobilosti: Studenti doktorského studia na FF si osvojí klasické filozofické práce
věnované vědě, technice a problémům metodologie vědeckého poznání. Budou se věnovat četbě a zpracování
textů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.
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8 KGE-Katedra geografie

KGE/TRG Teorie a metodologie geografie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s vývojem geografického myšlení, se zařazením oboru geografie mezi vědní discipliny,
vysvětlit současné přístupy ke zkoumání geografické reality, charakterizovat základní principy vědecké geografické
práce a seznámit s jednotlivými skupinami metod výzkumu. Způsobilosti: Studující umí definovat základní
geografické pojmy, zařadit geografii mezi vědní discipliny, charakterizovat jednotlivé geografické discipliny i
geografickou organizace v hierarchickém uspořádání reality. Dokáže popsat základní geografické pravidelnosti a
geografická paradigmata.
Dále zná teoretické přístupy v současné geografii a umí popsat i prakticky využít základní formy geografického
výzkumu. Předpoklady: Studující potřebuje znát základní teoretické zákonitosti z fyzické a humánní geografie,
měl by prakticky zvládat také některé základní metody odborné práce (základní statistické metody, metody
terénního šetření, práce s GIS, kartografické metody).
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9 KGS-Katedra germanistiky a slavistiky

KGS/AK1 Akademické psaní v němčině 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Marie Smolíková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s akademickým psaním. Zlepšovat jejich písemné vyjadřovací schopnosti s cílem dlouho-
době rozvíjet především schopnosti nutné pro psaní vědecky orientované práce. Vybavit studenty kompetencemi
pro postižení obsahu textu vlastními slovy, naučit je psát poznámky a zápisy ze čteného/slyšeného textu, ex-
cerpovat, dále vytvořit koncept, recenzi, písemnou žádost a jiné formy psaného textu. Uvést studenty do do
problematiky výstavby seminární práce. Část výuky může být nahrazena samostatnou prací studentů, která
bude pravidelně kontrolována.
Předmět je vyučován v němčině (předpokládaná vstupní znalost B1-B2).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- napsat žádost, motivační dopis
- vytvořit koncept textu, písemný referát, recenzi
- kriticky zhodnotit a porovnat různé typy textů z hlediska struktury, obsahu a využití Předpoklady: Předpo-
kládaná vstupní znalost B1-B2 (SERR).

Vylučující předměty: KAG/AK1N

KGS/BPN Bakalářská práce - němčina 12 kr. Zp

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen: - samostatně vybírat
a řešit zadané či zvolené problémy, - získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat
a specifikovat je, - kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat, - sepsat písemnou
zprávu na základě zadaných bodů, - obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům oboru Cizí jazyky v komerční praxi. Předpokládá se do-
vednost psát odborný text.

KGS/BPR Bakalářská práce - ruština 12 kr. Zp

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen: samostatně vybírat
a řešit zadané či zvolené problémy, získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat
a specifikovat je, shromažďovat data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat, analyzovat em-
piricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů, číst a vyhodnocovat související literaturu,
vybírat vhodné teorie, sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů, obhájit svůj projekt. Předpo-
klady: Předmět je určen výhradně studentům oboru Cizí jazyky v komerční praxi. Předpokládá se dovednost
psát odborný text a znalost výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typo-
grafie závěrečných prací. V případě nedostatečných předpokladů doporučí vedoucí práce vhodnou literaturu k
doplnění.

KGS/ČTJN1 Četba textů v němčině 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům kratší publicistické texty v německém jazyce s aktuální společensko-politickou tema-
tikou (včetně problematiky ekologie, sociálních otázek, inovací v technice apod.). Texty budou čteny, překládány
a interpretovány formou diskuse. Důraz bude kladen na porozumění textům. Předmět je určen pro bakalářské
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studium. Předmět je vyučován v němčině. Způsobilosti: Studenti si výrazně rozšíří slovní zásobu v dané tema-
tice tak, aby byli schopni shrnout a vysvětlit základní myšlenky textu. Studenti se naučí rozpoznávat jednotlivé
funkční styly. Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

Vylučující předměty: KAJ/ČTJN1

KGS/ČTJN2 Četba textů v němčině 2 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům publicistické a odborné texty v německém jazyce s aktuální společensko-politickou
tematikou (včetně problematiky ekologie, sociálních otázek, inovací v technice apod.). Texty budou čteny, pře-
kládány a interpretovány formou diskuse. Důraz bude kladen na porozumění textům. Předmět je určen pro
bakalářské studium. Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti si výrazně rozšíří slovní zásobu v dané tematice a budou schopni samostatně v německém
jazyce shrnout a vysvětlit základní myšlenky textu. Studenti se naučí rozpoznávat a ve vlastních písemných
projevech používat jednotlivé funkční styly a jim odpovídající jazykové prostředky. Předpoklady: Úroveň
znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

Vylučující předměty: KAJ/ČTJN2

KGS/ČTJR Četba textů v ruštině 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vyučován v ruštině. V semináři budou pod vedením vyučujícího čteny, překládány a interpreto-
vány odborné texty humanitního zaměření. Budou používány ukázky z děl významných myslitelů dané jazykové
oblasti. Důraz bude kladen na porozumění překládaných úryvků. Dále bude individuálně konzultována četba
jednotlivých studentů.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen:
- interpretovat texty významných ruských myslitelů
- tyto texty analyzovat a zasadit do širšího historicko-kulturního kontextu
- vyjmenovat a rozvést nejdůležitější autorovy myšlenky.
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti ruského jazyka na úrovni B2 Společného evropského refe-
renčního rámce (SERR).

KGS/FN Fonetika a fonologie němčiny 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Ve cvičeních cíleně procvičovat spisovnou výslovnost německého jazyka s ohledem na odstraňování odchylek
od výslovnostní normy němčiny, které jsou většinou způsobeny interferenčním vlivem mateřského jazyka. Vést
studenty k uvědomělému převádění pravidel spisovné výslovnosti do spontánního mluveného projevu. Práce bude
probíhat na bázi individuálního přístupu na základě počáteční diagnostiky problémů jednotlivých účastníků
kurzu. Předmět se vyučuje v německém jazyce. Způsobilosti: Studenti se naučí rozpoznávat systém německých
hlásek a funkci suprasegmentálních prvků mluvené řeči.
Ve cvičeních budou tyto jevy cíleně aplikovat. Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

KGS/FR Fonetika a fonologie ruštiny 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznamuje studenty s ortofonickými zásadami a ortoepickými pravidly fonetiky ruského jazyka.
Seminář je zaměřen na nácvik a upevnění spisovné výslovnosti ruského jazyka s ohledem na odstraňování odchy-
lek od výslovnostní normy ruštiny, které jsou většinou způsobeny interferenčním vlivem mateřského jazyka.Je
procvičována správná realizace hlásek a suprasegmentálních jevů ruštiny s cílem konsolidace výslovnostních ná-
vyků. Zároveň jsou rozvíjeny poslechové dovednosti studentů. Seminář je veden v ruském jazyce. Způsobilosti:
Student(ka)
- ovládá základní českou a ruskou terminologii oboru
- správně používá ruský přízvuk, je schopen plynulého a rytmicky čistého projevu
- správně aplikuje ortoepická pravidla ruštiny v ústním projevu
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Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty: KSJ/KFR

KGS/IKK Interkulturní komunikace 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenty do problematiky interkulturní komunikace, zprostředkovat vědomosti z oblasti interkulturní
komunikace a jejího využití v praxi. Seznámit je se základními pojmy (např. kultura, teorie komunikace atp.) a
tak přispět k rozpoznání kulturních rozdílů na základě teoretických modelů a praktických cvičení, která budou
simulovat konkrétní situace.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat konkrétní pracovní situace s ohledem na různé kulturní zvyklosti
- rozpoznat kulturní rozdíly v pracovní komunikaci
- nacházet cesty k úspěšné spolupráci
- osvojit si komunikační kompetence pro společné česko-německé/německo-české pracovní jednání
- sami vytvářet simulovaná pracovní jednání
Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

KGS/JC1NJ Jazyková cvičení v německém jazyce 1 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Gisela Heitz, M.A. možný semestr: ZS

Cíle: Představit studentům aktuální německé texty (psané současným jazykem)k nejrůznějším tématům dnešní
společnosti v německy mluvících zemích. Rozvíjet na základě práce s těmito texty receptivní i produktivní do-
vednosti studentů v oblasti poslechu a mluvení, rozšířit jejich slovní zásobu k probíraným tématům. Ve výuce
se klade důraz na kvalitní, pohotový a jazykově správný ústní projev. Kurz je veden rodilým mluvčím (předpo-
kládaná vstupní znalost B2).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni - porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních,
tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, - účastnit se rozhovoru natolik
plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí
pro kteréhokoliv účastníka interakce, - vytvořit v ústním (případně písemném) projevu srozumitelné podrobné
texty na širokou škálu témat, - vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením
výhod a nevýhod různých možností. Předpoklady: Cvičení je vedeno na úrovni B2.

Vylučující předměty: KAG/JC1N , KGS/JC1N

KGS/JC1R Jazyková cvičení v ruštině 1 6 kr. Zp
Seminář 6 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je praktický výcvik v řečových dovednostech v oblasti stylu prostě sdělovacího a publicistic-
kého. Osvojování struktury ruského jazyka z hlediska kontrastivního. Aktivní osvojení 800 lexikálních jednotek
na základě uplatnění hlediska komunikativně funkčního a tematicko-situačního: člověk a jeho svět s využitím
sociokulturních aspektů a společenských konvencí. Prohlubování znalostí o fonetickém, grafickém a gramatickém
systému ruského jazyka. Vyžaduje se aktivní účast na seminářích. Důraz je kladen na mluvený a psaný projev,
porozumění slyšenému a čtenému. Kurz je koncipován jako seminář s šestihodinovou týdenní dotací.
Způsobilosti: Studenti si rozšíří slovní zásobu (cca 800 lexikálních jednotek), zdokonalí se v ovládání zvukové
stránky ruštiny, získají schopnost plynule se vyjadřovat v rozsahu probraných témat a prohloubí dovednost
navázat a vést dialog, umět správně a přesvědčivě argumentovat a reagovat na různé druhy replik. V neposlední
řadě získají dovednost přednést či napsat samostatný text. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSJ/PCV1R , KSJ/RMV1 , KSJ/RMV2 , KSJ/RMV3

KGS/JC2N Jazyková cvičení v němčině 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Gisela Heitz, M.A. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům rozsáhle aktuální německé texty (psané současným jazykem) k tématům dnešní
společnosti v německy mluvících zemích, v Evropě a ve světě. Rozvíjet na základě práce s těmito texty recep-
tivní i produktivní dovednosti studentů v oblasti poslechu a mluvení, rozšířit jejich slovní zásobu k probíraným
tématům. Ve výuce se klade důraz na kvalitní, pohotový a jazykově správný ústní projev.
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Kurz je veden rodilým mluvčím (předpokládaná vstupní znalost - středně pokročilí až pokročilí).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak
abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru,
- vytvořit v ústním (případně písemném) projevu srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat,
- vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností
- diskutovat a pracovat ve skupině,
- argumentovat, dokládat a přesvědčovat o svém názoru.
Předpoklady: Požadovaná úroven znaklostí je B2.

Vylučující předměty: KAG/KC2N

KGS/JC2R Jazyková cvičení v ruštině 2 6 kr. Zp
Seminář 6 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je praktický výcvik v řečových dovednostech v oblasti stylu prostě sdělovacího a publicistic-
kého. Osvojování struktury ruského jazyka z hlediska kontrastivního. Aktivní osvojení 800 lexikálních jednotek
na základě uplatnění hlediska komunikativně funkčního a tematicko-situačního: člověk a jeho svět s využitím
sociokulturních aspektů a společenských konvencí. Osvojování gramatického systému ruského jazyka. Zdokona-
lování mluveného a psaného projevu, schopnosti porozumět slyšenému a psanému. Důraz je kladen na dovednost
navázat a vést dialog, umět správně a přesvědčivě argumentovat a reagovat na různé druhy replik a dovednost
přednést či napsat samostatný projev v ruštině. Kurz je koncipován jako seminář s šestihodinovou týdenní dotací
a navazuje na kurz KSJ/JC1R.
Způsobilosti: Studenti si obohatí slovní zásobu (cca 800 lexikálních jednotek), upevní a prohloubí si znalosti
gramatického systému jazyka, získají schopnost plynule se vyjadřovat v rozsahu probraných témat, získají do-
vednost navázat a vést dialog, umět správně a přesvědčivě argumentovat a reagovat na různé druhy replik.
Absolvent ovládne dovednost přednést či napsat samostatný text z okruhu probíraných témat a získá schopnost
přesvědčivě argumentovat.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSJ/PCV2R , KSJ/RMV1 , KSJ/RMV2 , KSJ/RMV3

KGS/JC3R Jazyková cvičení v ruštině 3 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu, který navazuje na kurzy JC1R a JC2R, je praktický výcvik v řečových dovednostech (mluvený,
psaný projev, porozumění slyšenému a čtenému) v oblasti stylu prostě sdělovacího, odborného a publicistického.
Situativně-tematické zaměření: firma, obchodní jednání,podnikání,reklama, export a import, výstavnictví, ces-
tovní ruch. Důraz je kladen na dovednost navázat a vést dialog, umět správně a přesvědčivě argumentovat a
reagovat na různé druhy replik a dovednost přednést či napsat samostatný projev v ruštině. Kurz je koncipován
jako seminář s dvouhodinovou týdenní dotací.
Způsobilosti: Student je schopen ústně (formou monologu, dialogu, polylogu) i písemně komunikovat na té-
mata:firma, obchodní jednání ,podnikání, reklama, export a import, výstavnictví, cestovní ruch. Umí využívat
adekvátní jazykové prostředky (na úrovni B2 podle SERR). Je schopen porozumět čteným a slyšeným textům
daných tematických okruhů na úrovni B2. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSJ/PCV3R , KSJ/RMV1 , KSJ/RMV2 , KSJ/RMV3

KGS/JRN Jazyk reklamy 3 kr. Zp
3 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vysvětlit základní terminologii, představit rozmanité reklamní strategie v hromadných sdělovacích pro-
středcích - v televizi, rozhlase a tisku. Blíže popsat jednotlivé rétorické, stylistické a lexikální prvky, které mají
zajistit konkrétní reklamě úspěch. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu mezi obrazem a textem v televizních
reklamách a v reklamách uveřejněných v novinách.
Způsobilosti: Studenti budou schopni popsat různé typy reklam. Rozpoznají specifické strategie a reklamní texty.
Umějí vysvětlit vztahy mezi textem a ostatními elementy v reklamním světě jako např. obrázky a hudba. Na
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závěr budou studenti schopni vytvořit vlastní návrhy na reklamu. Předpoklady: Úroveň znalostí německého
jazyka B2 dle SERR.

KGS/KATN Komplexní analýza textu 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Porozumět hlubším souvislostem všech podstatných aspektů odborné řečové komunikace. Obeznámit se s
aplikací teoretických poznatků při analýze textů v jednotlivých jazykových rovinách (morfologie, syntax, séman-
tika, stylistika aj.). Rozvíjet komunimativní dovednosti utvářející profil absolventa oboru.
Způsobilosti: Studenti analyzují různé typy odborných textů ze sféry komerční praxe. Do hlubších souvislostí
uvedou jevy jednotlivých jazykových rovin a zhodnotí význam jejich funkčního využití.
Předpoklady: Podmiňující předměty: KAG/OT2N nebo KAG/POT2N

Vylučující předměty: KAG/ZSN

KGS/KATR Komplexní analýza textu 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je zvýšit kompetenci v oblasti odborné řečové komunikace, rozvíjet poznatky v jednotlivých
jazykových rovinách (morfologie, syntax, sémantika, stylistika aj.) a dokázat je aplikovat při analýze textů
různých funkčních stylů. Kurz rozvíjí dovednosti utvářející profil absolventa oboru a vede k porozumění hlubším
souvislostem odborné jazykové komunikace. Způsobilosti: Studenti
- efektivně komunikují v odborném jazyce
- disponují prohloubenou slovní zásobou z oblasti komerční praxe
- komplexně analyzují odborný text Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 dle
Společného evropského referenčního rámce (SERR).

KGS/KNBSZ Kulturní reálie německy mluvících zemí 0 kr. Szv

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je povinně volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční
praxi.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Cizí jazyky v komerční
praxi ve studijním programu Filologie.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Cizí jazyky v komerční
praxi a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KGS/KO1R Obchodní korespondence v ruštině 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je rozvíjet komunikační schopnosti a další kompetence studentů, které jsou nutné ke zvládnutí
správné obchodní komunikace, především obchodní korespondence, a poskytnout studentům přehled o moderní
obchodní korespondenci, jednání a vystupování v této oblasti. Důraz je kladen na písemné i ústní procvičení
gramatických jevů a slovní zásoby, které jsou nezbytným předpokladem pro správnou obchodní komunikaci.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- rozlišit, identifikovat a charakterizovat jednotlivé formy obchodní korespondence
- sestavit vlastní psaný projev v souladu s formálními a obsahovými zásadami jednotlivých druhů obchodních
dopisů
- rozeznat, opravit a případně přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce
(SERR).

KGS/KO2R Obchodní korespondence v ruštině 2 3 kr. Zk
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Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je analyzovat standardizované obchodní dopisy z hlediska obsahu a formálních prostředků,
osvojit si jazykové prostředky a prakticky sestavovat obchodní dopisy podle zadání.
Kurz je veden v ruském jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- rozlišit, identifikovat a charakterizovat jednotlivé projevy obchodní komunikace
- sestavit vlastní psaný projev v souladu s formálními a obsahovými zásadami jednotlivých
druhů obchodních dopisů
- rozeznat, opravit a případně přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce
(SERR).

KGS/KRBSZ Kulturně historický přehled Ruska 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Hlavním cílem je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a
poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či
v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou
germanistiky a slavistiky a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity
v Plzni.

KGS/KRJN Kulturní a jazykové reálie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studující se seznámí s vybranými kapitolami z politických a kulturních dějin zemí německé jazykové oblasti,
s otázkami česko-německých jazykových a literárních vztahů ve středoevropském i celoevropském kontextu. Na
problémově pojaté přednášky naváží semináře, jejichž těžištěm je práce s autentickými německy psanými texty
publicistickými a literárními, jakož i s audiovizuálními dokumenty.
Způsobilosti: Studenti se naučí rozlišovat jak specifika regionů německé jazykové oblasti, tak i problémy česko-
německých vztahů. V širších souvislostech pochopí základní obrysy proměn kultury německy mluvících zemí s
důrazem na vztahy k českému prostředí. Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

KGS/LEN Lexikologie němčiny 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy lexikologie a hlavními principy procesů, které vedou ke změnám
slovní zásoby. Podat přehled o nejdůležitějších etapách vývoje slovní zásoby němčiny se zdůrazněním role ja-
zyka jako kulturního odkazu. Zvláštní pozornost bude věnována kontaktu němčiny s češtinou, angličtinou a
francouzštinou v kulturně historickém kontextu.
Kurz je veden v německém jazyce na úrovni B1 - B2. Způsobilosti: Studenti se naučí nazvat různé úrovně
německých slovníků synonym. Budou schopni debatovat o roli lexikálních změn pro rozvoj jazyka a poznání. Dále
budou moci aplikovat lexikologii v praxi, např. v umělé inteligenci. Předpoklady: Úroveň znalostí německého
jazyka B2 dle SERR.

Vylučující předměty: KAG/LN

KGS/LNJ1 Vybrané literární texty 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se seznámí s vybranými uměleckými texty německy psané literatury 19. a počátku 20. století, které
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jim umožní hlouběji pochopit utváření moderní evropské kultury. Studenti budou vedeni k tomu, aby rozpoznávali
umělecká a jazykově stylistická specifika textů různých druhů a žánrů v jednotlivých historických epochách.
Předmět je vyučován převážně v němčině. Způsobilosti: Studenti budou schopni rozpoznávat poetologická
specifika literárních a uměleckých proudů a směrů německy psané literatury 19. a počátku 20. století. V širších
souvislostech pochopí základní obrysy proměn evropské kultury. Předpoklady: Úroveň znalostí německého
jazyka B1 dle SERR.

KGS/LNJ2 Vybrané literární texty 2 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti se seznámí s vybranými uměleckými texty německé, rakouské a švýcarské literatury 20. a po-
čátku 21. století, které studentům umožní hlouběji pochopit utváření moderní evropské kultury. Studenti budou
vedeni k tomu, aby rozpoznávali umělecká a jazykově stylistická specifika textů různých druhů a žánrů v jednot-
livých historických epochách. Předmět je vyučován převážně v němčině. Způsobilosti: Studenti budou schopni
rozpoznávat poetologická specifika literárních a uměleckých proudů a směrů německé, rakouské a švýcarské li-
teratury 20. a počátku 21. století. V širších souvislostech pochopí základní obrysy proměn evropské kultury.
Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B1 dle SERR.

KGS/LRX Lexikologie ruštiny 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty s předmětem této jazykovědné disciplíny, se základními pojmy a kategoriemi. Bude
pojednáno o genetické charakteristice slovní zásoby ruského jazyka a o charakteru a rozvrstvení lexika současné
ruštiny. Studenti budou obeznámeni se základními způsoby tvoření slov a tvoření pojmenování, s procesem
přejímání slov, se stylistickou diferenciací slovní zásoby ruštiny. Seznámí se rovněž základními typy slovníků
a naučí se s nimi pracovat. Budou popsány procesy obohacování slovní zásoby, aktuální vývojové tendence
( internacionalizace, postupy univerbizační atd.). Budou charakterizovány synonymní, antonymní a paronymní
lexikální jevy a zákonitosti jazykových jednotek v rozličných podmínkách řečové činnosti. Kurz je koncipován jako
jedna hodina přednášky a jedna hodina cvičení. Seminář je zaměřen na různorodá jazyková cvičení, díky kterým
si studenti prohlubují znalosti o systému slovní zásoby ruského jazyka v porovnání s češtinou. Kurz je veden v
ruském jazyce. Způsobilosti: Studenti si zapamatují odborné pojmosloví lexikologie, rozpoznají základní typy
lexikálních významů slov a identifikují způsoby tvoření lexikálních jednotek. Studenti určí příslušnost výrazu k
lexikálně-stylistickým vrstvám ruského jazyka a získají návyky používání lexikálního materiálu v odpovídajícím
kontextu a naučí se pracovat s různými typy slovníků.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce
(SERR).

KGS/MS1NJ Morfosyntax německého jazyka 1 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do problematiky morfologie současného německého jazyka a pomoci jim získat důklad-
nou znalost této disciplíny tak, aby to zvýšilo jejich porozumění němčině a umožnilo jim obratnější a přesnější
jazykové vyjadřování. Výuka se bude zaměřovat jak na teorii gram. struktur, tak především na procvičování kon-
krétních gram. jevů (funkční a pragmatické). Výstupem kurzu bude schopnost studentů chápat systém gramatiky
současného německého jazyka, tvořit správné tvary a tyto vhodně aplikovat. Část výuky může být realizována
formou samostatné práce studentů, jež bude pravidelně kontrolována během kontaktní výuky. Způsobilosti:
Po absolvování kurzu budou studenti schopni chápat systém slovesa současné němčiny, dokáží jej kontrastivně
porovnávat se svou mateřštinou, uvědomí si jak transpozici, tak i česko-německou interferenci. Studenti budou
zároveň umět správně identifikovat jednotlivé jevy, tvořit korektní tvary a posléze je aplikovat.
Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B1 dle SERR. Výhodou je zvládnutí českého jazyka na úrovni
rodilý mluvčí nebo středně pokročilý zahraniční uživatel, neboť gramatické jevy jsou ve výuce vysvětlovány a
procvičovány i na základě srovnávání češtiny a němčiny.

Vylučující předměty: KAG/MS1N

KGS/MS1R Morfosyntax ruštiny 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
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Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je zdokonalování jazykových znalostí a dovedností zejména v oblasti gramatických struktur
tak, aby je studenti dokázali bezproblémově používat v různých komunikativních situacích. Získají jak teoretické
poznatky, tak i praktickou zběhlost v užití probíraných jevů. Pozornost se soustřeďuje na systém slovesných
tvarů.
Způsobilosti: Student je schopen:
- určit, tvořit a použít slovesné tvary v rozsahu daném obsahem
- porovnat a vysvětlit odlišnosti ruských gramatických jevů od českých
- správně používat terminologii oboru.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Vylučující předměty: KSJ/G1R

KGS/MS2N Morfosyntax němčiny 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozšířit znalosti studentů v oblasti slovních druhů německého jazyka (kromě slovesa), u flektivních druhů též
jejich flexe. Pomoci studentům získat důkladnou znalost německé morfologie tak, aby to zvýšilo jejich porozumění
němčině a umožnilo jim obratnější a přesnější jazykové vyjadřování.
Výuka se bude zaměřovat jak na teorii gramatických struktur, tak především na procvičování konkrétních gra-
matických jevů (funkční a pragmatické).
Kurz navazuje na kurz MS1NJ (morfologii německého jazyka). Způsobilosti: Po absolvování kurzu budou
studenti schopni chápat systém morfologie současné němčiny, dokáží jej kontrastivně porovnávat se svou mateř-
štinou, uvědomí si jak transpozici, tak
i česko-německou interferenci. Studenti budou zároveň umět správně identifikovat jednotlivé jevy, tvořit korektní
tvary a posléze je aplikovat. Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B1 dle SERR.
Výhodou je zvládnutí českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí nebo středně pokročilý zahraniční uživatel, neboť
gramatické jevy jsou ve výuce vysvětlovány a procvičovány i na základě srovnávání češtiny a němčiny.

Vylučující předměty: KAG/G2N

KGS/MS2R Morfosyntax ruštiny 2 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je v návaznosti na KSJ/MS1R dokončit systematický popis slovesných tvarů; vyložit podstatná
a přídavná jména, jejich kategorie a tvary. Popis je zaměřen na gramatický systém současné spisovné ruštiny se
zřetelem k praktickým potřebám komunikace v daném oboru, proto popis kategorií a významů vychází z funkce
tvarů především v odborném textu. Dále se zřetelem k potřebám tlumočení a překladu je uplatňováno také
hledisko srovnávací (porovnávání ruského a českého gramatického systému).
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Způsobilosti: Student je schopen:
- určit, tvořit a použít slovesné tvary, tvary podstatných a přídavných jmen v rozsahu daném obsahem
- porovnat a vysvětlit odlišnosti ruských gramatických jevů od českých
- správně používá terminologii oboru. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B1
Společného evropského referenčního rámce (SERR) a znalosti z předmětu MS1R.

Vylučující předměty: KSJ/G2R

KGS/MS3N Morfosyntax němčiny 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty se syntaxí současné němčiny, se stavbou německých vět, s druhy vět a jednotlivými
větnými členy. Pozornost je věnována rovněž infinitivním konstrukcím, polovětným konstrukcím, negaci, okra-
jově se zabývá i struktury nad rámec věty. Cílem kurzu je také pomoci studentům získat důkladnou znalost
německé větné skladby tak, aby to zvýšilo jejich porozumění němčině a umožnilo jim obratnější a přesnější a
korektní jazykové vyjadřování. Výuka se bude zaměřovat jak na teorii syntaktických struktur, tak především
na procvičování konkrétních syntaktických jevů. Kurz navazuje na kurz MS1NJ a MS2N (morfologii německého
jazyka).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
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- chápat strukturu německé věty,
- porovnávat strukturu německé věty kontrastivně se svou mateřštinou a uvědomit si jak transpozici, tak i
česko-německou interferenci,
- provádět syntaktickou analýzu vět, teoreticky popisovat jednotlivé syntaktické jevy a především vytvářet gra-
maticky korektní věty.
Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.
Výhodou je zvládnutí českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí nebo středně pokročilý zahraniční uživatel, neboť
gramatické jevy jsou ve výuce vysvětlovány a procvičovány i na základě srovnávání češtiny a němčiny.

Vylučující předměty: KAG/G3N

KGS/MS3R Morfosyntax ruštiny 3 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je v návaznosti na KSJ/MS1R a KSJ/MS2R objasnit soustavu číslovek, zájmen, jejich kategorie
a tvary, charakterizovat neohebné druhy slov (příslovce, predikativa, předložky, spojky, částice). Popis je zaměřen
na gramatický systém současné spisovné ruštiny se zřetelem k praktickým potřebám komunikace v daném oboru,
proto popis kategorií a významů vychází z funkce tvarů především v odborném textu. Dále se zřetelem k potřebám
tlumočení a překladu je uplatňováno také hledisko srovnávací (porovnávání ruského a českého gramatického
systému) a akcentologické. Kurz je veden v ruštině. Způsobilosti: Student je schopen určit, tvořit a použít
tvary zájmen, číslovek a neohebné druhy slov v rozsahu daném obsahem. Je schopen porovnat a vysvětlit
odlišnosti ruských gramatických
jevů od českých. Správně používá terminologii oboru. Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti
ruského jazyka v rozsahu B1 Evropského referenčního rámce a znalosti z předmětů MS1R a MS2R.

Vylučující předměty: KAJ/G3R

KGS/MS4R Morfosyntax ruštiny 4 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je v návaznosti na KSJ/MS1R, MS2R a MS3R upevňovat a rozšiřovat poznatky o gramatickém
systému současné spisovné ruštiny se zřetelem k morfologické a syntaktické charakteristice textů odborného stylu.
Dále je se zřetelem k potřebám překladu uplatňováno také hledisko srovnávací (porovnávání ruského a českého
gramatického systému).
Kurz je veden v ruském jazyce. Způsobilosti: Student je schopen určit především gramatické příznaky odborného
a publicistického textu. Je schopen porovnat a vysvětlit odlišnosti ruských gramatických jevů od českých. Těchto
dovedností využívá při předpřekladové analýze textu. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka
na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

KGS/NBSZ Němčina pro komerční praxi 0 kr. Szv

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Cizí jazyky v ko-
merční praxi ve studijním programu Filologie. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané
studijním plánem oboru Cizí jazyky v komerční praxi a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním
řádem Západočeské
univerzity v Plzni.

KGS/NER1 Německé reálie 1 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s kulturně-historickým vývojem i geografií Německa.
Systematicky představit a charakterizovat jednotlivé spolkové země. V seminářích budou studenti pracovat s
německými texty z různých oblastí a oborů podle témat probíraných v přednáškách. Pozornost bude věnována
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jak aktuálním trendům ve společnosti, tak i některým vybraným jevům interkulturním a historickým, které svým
významem přesahují do naší přítomnosti. Předmět je vyučován v německém jazyce. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni vyjmenovat specifické rozdíly mezi kulturním a politickým životem v Německu a v České republice.
Studenti umí jmenovat jednotlivé součásti vlády a politiky v Německu. Dále se naučí komentovat speciální jevy
německého vzdělávacího systému.
Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

KGS/NER2 Německé reálie 2 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na KAG/NER1.
Seznámit studenty s dalšími tématy z geografie a kulturně-historického vývoje Německa v evropském kontextu.
V seminářích studentům umožnit hlubší vhled do současných reálií Německa, rozšířit celkový přehled a prohloubit
dosavadní znalosti německých reálií. Pozornost bude nadále věnována jak aktuálním trendům ve společnosti, tak
i některým vybraným interkulturním jevům (z česko-německého pohledu). Předmět se vyučuje v německém
jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni vyjmenovat specifické rozdíly mezi kulturním a politickým životem
v Německu a v České republice. Studenti umí jmenovat jednotlivé součásti vlády a politiky v Německu. Dále
se naučí komentovat speciální jevy německého vzdělávacího systému. Získají znalosti potřebné k vyjadřování
příkladů z každodenního života, které se týkají aktuálních trendů a tendencí v hospodářském a politickém
životě. Předpoklady: Podmiňující předmět: KAG/NER1.

KGS/NKP1 Němčina v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům základní přehled vybrané problematiky z oblasti ekonomie a hospodářského práva,
rozšířit jejich slovní zásobu o odbornou terminologii, upevnit a prohloubit jejich znalosti a vyjadřovací schopnosti
v oblasti odborné komunikace.
Předmět je vyučován v německém jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat odborný text z oblasti ekonomie a obchodního či pracovního práva
- interpretovat obsah odborného textu, grafu, tabulky apod.
- formulovat vlastní názor na konkrétní problém z hospodářské oblasti
- vysvětlit základní hospodářské termíny, pracovat s nimi jak receptivním, tak produktivním
způsobem a srovnat českou a německou terminologii k danému tématu
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/NKP1N

KGS/NKP2 Němčina v komerční praxi 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Prohloubit vhled studentů do hospodářské problematiky, rozšířit jejich slovní zásobu o odbornou termino-
logii, posílit a zintenzivnit jejich jazykové a komunikativní schopnosti ve sféře komerční praxe.
Předmět probíhá v německém jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- použít vhodným způsobem osvojenou terminologii v odborné komunikaci
- vysvětlit zásadní hospodářské termíny a používat je jak v němčině, tak v češtině
- analyzovat po jazykové i obsahové stránce odborný text z oblasti hospodářství a práva
- představit a interpretovat konkrétní hospodářský problém
- formulovat vlastní názor na vybraný problém z hospodářské oblasti, vhodně argumentovat
a své myšlenky obhájit
- aktivně pracovat na skupinovém zpracování zadaného tématu z oblasti hospodářství
a představit výsledky své práce
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/NKP2N

KGS/NKS1 Němčina pro kulturní studia 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Marie Smolíková možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s vybranými texty z oblasti humanitních a sociálních věd, se zvláštním zřetelem k proble-
matice kulturních studií. Naučit studenty analyzovat obecný i odborný jazyk a poznávat lingvistické zvláštnosti
cizojazyčného vyjadřování, a to nejen v rovině morfologické a syntaktické, nýbrž především v rovině sémantické.
Zvláštní pozornost věnovat formální i pojmové analýze terminologických pojmenování a ekvivalentním vyjádře-
ním v rodném jazyce. Na základě obsahů vybraných textů uvést studenty do problematiky současných tendencí
společenského a kulturního života v německy mluvících zemích.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- číst a reprodukovat německé obecné i odborné texty
- analyzovat především v rovině sémantické zvláštnosti vyjadřování v německém jazyce
- diskutovat o tématech probíraných textů
- vyjadřovat svá stanoviska a argumentovat
Předpoklady: Předpoládaná vstupní znalost B2.

KGS/NKS2 Němčina pro kulturní studia 2 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Marie Smolíková možný semestr: LS

Cíle: Rozšířit jazykové znalosti a dovednosti studentů. Naučit je analyzovat německé texty, uvést do problema-
tiky lingvistických zvláštností cizojazyčného vyjadřování, a to nejen v rovině morfologické a syntaktické, nýbrž
především v rovině sémantické. Seznámit studenty s různorodostí náročnějších textů a vést je především ke
správnému a přesnému jazykovému vyjadřování.
Předmět je vyučován v němčině, navazuje na KAG/NKS1.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- číst a reprodukovat německé obecné i odborné texty
- analyzovat především v rovině sémantické zvláštnosti vyjadřování v německém jazyce
- diskutovat o tématech probíraných textů
- vyjadřovat svá stanoviska a argumentovat
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B2 (SERR).

KGS/NLC Německá literatura z Čech 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do literární, publicistické, divadelní a výtvarné tvorby německých a německo-židovských
osobností v kontextu české kultury a v širších kulturně a sociálně historických souvislostech. Vedle fenoménu
pražské německé literatury budou studenti obeznámeni s dalšími mezinárodně uznávanými, ale i opomíjenými
spisovateli, dramatiky a výtvarníky z různých oblastí Čech, Moravy a Slezska. Předmět je vyučován převážně v
němčině. Způsobilosti: Studenti se naučí rozlišovat jak specifika regionů německé jazykové oblasti na českém
území, tak i problémy česko-německých vztahů. V širších souvislostech pochopí základní obrysy proměn německé
kultury na českém území s důrazem na vztahy k českému prostředí.
Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

KGS/NONL Novější německá literatura 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je obeznámit studující s proměnami německy psané literatury 19. a 1. poloviny 20. století
na dobovém kulturním pozadí, v evropském kontextu a v širších společensko- historických souvislostech. Výuka
se zaměří na klíčové problémy, vztahy a souvislosti. V seminářích bude vyučující usilovat o to, aby studenti
porozuměli doporučeným textům v německém originále. Předmět je vyučován v německém jazyce. Způsobilosti:
Studenti budou schopni rozpoznávat poetologická specifika literárních a uměleckých proudů a směrů novější
německy psané literatury. V širších souvislostech pochopí základní obrysy proměn kultury německy mluvících
zemí. Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.

KGS/N1D Němčina pro doktorandy 1 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]
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PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studující do složitějších gramatických, lexikálních a stylistických jevů odborné němčiny s ohledem
na studovaný obor. Rozpoznávat souvislosti mezi odborným funkčním stylem překládaných textů a teoretickou
bází zpracovávané disertační práce.
Způsobilosti: Studenti si osvojí cizojazyčné dovednosti směřující k schopnosti vytvořit:
- německy psané resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu pouze na základě německého originálu,
nikoliv textu, který byl do němčiny přeložen z jiného jazyka (3-5 stran)
- souvislý německy psaný text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např. článek
do odborného časopisu, referát pro vědeckou konferenci atp. 3-5 stran)
- překlad 10 stran dosud nepřeloženého německého odborného textu do češtiny.
Dále si studenti osvojí komunikační dovednosti:
- souvisle hovořit německy o své disertační práci a odpovídat na dotazy týkající se zvoleného tématu
- hlasitě číst a bez slovníku přeložit do češtiny úryvek ze zpracovaného německého originálního textu.
Studenti rozpoznají v překládaném textu gramatické jevy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KGS/N2D Němčina pro doktorandy 2 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studující do základních gramatických, lexikálních a stylistických jevů odborné němčiny s ohledem na
studovaný obor. Rozpoznávat souvislosti mezi odborným funkčním stylem překládaných textů a teoretickou bází
zpracovávané disertační práce. Způsobilosti: Studenti si osvojí cizojazyčné dovednosti směřující ke schopnosti
vytvořit:
- česky psané resumé z 50 stran prostudovaného odborného textu na základě německého originálu, nikoliv textu,
který byl do němčiny přeložen z jiného jazyka (3 strany)
- překlad 10 stran dosud nepřeloženého německého odborného textu do češtiny
- vokabulář cca 150 lexikálních jednotek terminologické povahy z překládaného textu.
Dále si studenti osvojí komunikační dovednosti:
- německy hovořit o své disertační práci a odpovídat na jednoduché dotazy týkající se zvoleného tématu
- hlasitě číst a bez slovníku přeložit do češtiny úryvek ze zpracovaného německého originálního textu.
Studenti rozpoznají v překládaném textu základní gramatické jevy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KGS/OKN Obchodní korespondence v němčině 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjet komunikační schopnosti a další kompetence studentů, které jsou nutné ke zvládnutí správné ob-
chodní komunikace v praktických situacích. Poskytnout studentům přehled o moderních metodách a formách
korektní obchodní komunikace. Důraz je kladen také na písemné i ústní procvičení gramatických jevů a slovní
zásoby, které jsou nezbytným předpokladem pro správnou obchodní komunikaci.
Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- rozlišit a identifikovat jednotlivé projevy obchodní komunikace
- zvolit jazykové prostředky adekvátní v konkrétní komunikační situaci
- sestavit vlastní psaný projev v souladu s formálními a obsahovými zásadami
jednotlivých druhů obchodní korespondence
- rozeznat, opravit a příp. přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
- aplikovat zásady správné obchodní komunikace ve vlastních projevech i prezentacích
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.

KGS/OK1N Obchodní korespondence v němčině 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozvíjet komunikační schopnosti a další kompetence studentů, které jsou nutné ke zvládnutí správné ob-
chodní komunikace, především korespondence. Poskytnout studentům přehled o moderních metodách a formách
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korektní obchodní korespondence, jednání a vystupování v této oblasti. Důraz je kladen na písemné i ústní
procvičení gramatických jevů a slovní zásoby, které jsou nezbytným předpokladem pro správnou obchodní ko-
munikaci.
Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- rozlišit, identifikovat a charakterizovat jednotlivé formy obchodní korespondence
- sestavit vlastní psaný projev v souladu s formálními a obsahovými zásadami jednotlivých
druhů obchodních dopisů
- rozeznat, opravit a příp. přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
- aplikovat zásady správné obchodní komunikace ve vlastních projevech i prezentacích
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/OKN

KGS/OK2N Obchodní korespondence v němčině 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozvíjet a prohlubovat komunikační schopnosti a další kompetence studentů, které jsou nutné ke zvládnutí
správné obchodní komunikace, především korespondence. Všestranně posílit veškeré kompetence nutné ke zvlád-
nutí korektní obchodní korespondence, jednání a vystupování, včetně zvládnutí gramatických jevů (v písemném
i ústním projevu) a funkčního užívání slovní zásoby.
Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- rozlišit, identifikovat a charakterizovat jednotlivé projevy obchodní komunikace
- sestavit vlastní psaný projev v souladu s formálními a obsahovými zásadami jednotlivých
druhů obchodních dopisů
- rozeznat, opravit a příp. přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
- aplikovat zásady správné obchodní komunikace ve vlastních projevech i prezentacích
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/OKN

KGS/ONBSZ Obchodní korespondence v němčině 0 kr. Szv

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je povinně volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční
praxi.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Cizí jazyky v komerční
praxi ve studijním programu Filologie.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Cizí jazyky v komerční
praxi a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KGS/ORBSZ Obchodní korespondence v ruštině 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Hlavním cílem je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a
poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či
v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretickou znalost obchodní korespondence v praxi,
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- vytvořit formální a neformální dopisy,
- písemně komunikovat jak v rámci vlastní firmy, tak i s obchodními partnery,
- analyzovat a řešit konkrétní obchodní případy, při nichž uplatní své teoretické znalosti v praxi,
- popsat standardní obchodní cyklus (obchodní a výrobní společnosti),
- vytvořit hodnotící zprávy, hlášení, zápisy z jednání a základní typy smluv. Předpoklady: Student musí splnit
všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou germanistiky a slavistiky a všechny
podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KGS/OT1N Odborný text v němčině 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se specifickými druhy textů z různých odborných oblastí s důrazem na texty z oblasti
hospodářství. Naučit studenty analyzovat odborné texty z různých pohledů, rozvíjet schopnosti nezbytné pro
optimální práci s odborným textem a zároveň rozšířit dosavadní znalosti studentů a jejich odbornou slovní
zásobu. Seznámit studenty s gramatickými strukturami typickými pro vybrané odborné texty.
Kurz je veden v německém jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porozumět odbornému textu ve všech jeho nuancích,
- rozlišovat mezi jednotlivými druhy stylů,
- sami vytvořit text odborného charakteru (včetně tvorby prezentace, grafů ap.)
- teoreticky vysvětlit lingvistické i extralingvistické atributy odborného textu a aplikovat tyto teoretické poznatky
i prakticky.
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/POT1N

KGS/OT1R Odborný text v ruštině 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: LS

Cíle: Cílem semináře je naučit studenty práci s odbornými texty prostřednictvím detailní analýzy různých druhů
textů především ekonomického a komerčního zaměření.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porozumět odbornému textu ve všech jeho nuancích,
- rozlišovat mezi jednotlivými druhy stylů,
- teoreticky vysvětlit lingvistické i extralingvistické atributy odborného textu a aplikovat tyto teoretické poznatky
i prakticky.
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti ruského jazyka na úrovni B2 Společného evropského refe-
renčního rámce (SERR).

KGS/OT2N Odborný text v němčině 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Rozšiřovat poznatky a vědomosti studentů potřebné k analýze odborného textu, zejména právního.
Seznámit je se základními úskalími při práci s odborným právním textem prostřednictvím detailní analýzy
různých druhů textů (smlouvy, zákony apod.) z hlediska jednotlivých jazykových rovin, zejména lexikální, mor-
fologické a syntaktické, ale i z hlediska extralingvistického.
Kurz je veden v německém jazyce (předpokládaná vstupní znalost B2).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porozumět odbornému textu z oblasti práva a charakterizovat jeho obsahovou i jazykovou stránku,
- rozlišovat mezi jednotlivými druhy textů tohoto charakteru,
- teoreticky vysvětlit lingvistické i extralingvistické atributy právního textu a tyto své teoretické poznatky apli-
kovat i prakticky.
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/POT2N

KGS/OT2R Odborný text v ruštině 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Mgr. Libuše Urieová možný semestr: ZS

Cíle: Tento kurz navazuje na kurz KSJ/OT1R. Cílem kurzu je seznámit studenty se základní právnickou termi-
nologií na základě práce s odborným autentickým textem. Důraz je kladen na osvojení klíčových pojmů. Kurz
je veden v ruském jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni porozumět odbornému právnímu textu, ovládají
odbornou slovní zásobu a jsou schopni pracovat s právním textem. Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň
znalostí B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalosti z předmětu OT1R.

KGS/OT3N Odborný text v němčině 3 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Marie Smolíková možný semestr: LS

Cíle: Rozšiřovat poznatky a vědomosti studentů potřebné k analýze odborného textu. Seznámit studenty s dalšími
obsahovými specifiky právních textů, které mají vliv na jazykovovu výstavbu těchto textů. Seznamovat je se
specifikou práce s odbornými texty prostřednictvím detailní analýzy různých druhů textů z hlediska jednotlivých
jazykových rovin, zejména lexikální, syntaktické a stylistické, ale i z hlediska extralingvistického. Prohloubit a
rozšířit znalosti a dovednosti z předmětu OT2N.
Kurz je veden v německém jazyce (předpokládaná vstupní znalost B2). Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porozumět odbornému textu z oblasti komerce ve všech jeho nuancích
- rozlišovat mezi jednotlivými druhy textů tohoto charakteru
- analyzovat odborný text
- sami vytvářet odborný text daného druhu.
- teoreticky vysvětlit lingvistické i extralingvistické atributy odborného textu a tyto své
teoretické poznatky aplikovat i prakticky
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B2 (SERR).

Vylučující předměty: KAG/POT3N

KGS/PFR Praktická fonetika a rétorika 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Dovést studenty k získání pokročilejší komunikativní dovednosti v německém jazyce a zvládnutí základů
rétoriky.
Předpokladem je dobrá výchozí znalost jazyka (středně pokročilá). Zvláštní pozornost je věnována vhodnému a
pohotovému vyjadřování v každodenní komunikaci i při mimořádných jednáních. Samostatnou složkou kurzu je
praktický nácvik správné výslovnosti zaměřený na eliminaci nejčastějších výslovnostních chyb na česko-německém
kontrastivním základě. Kurz bude veden v německém jazyce na úrovni B1 - B2. Způsobilosti: Student dosáhne
zlepšení komunikativních dovedností v mluveném projevu na témata nejen z každodenního života, ale i na
odborná témata podle zájmu a studijního zaměření účastníků kurzu.
Samostatnou složkou kurzu je praktický nácvik správné výslovnosti s cílem eliminovat nejčastější výslovnostní
chyby na česko-německém kontrastivním základě. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KGS/PHPN Přednáška hostujícího profesora NJ 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšiřující informace z lingvistických, literárněvědných a kul-
turněhistorických disciplín (např. dialektologie, komparatistika, vývoj spisovné němčiny, literární historie se za-
měřením na literaturu regionální atp.) a zároveň umožnit kontakt s rodilými mluvčími a jejich prostřednictvím
s tématy, která jsou aktuálně zkoumána germanisty v zahraničí. Konkrétní problematika bude diskutována po
předchozí dohodě s garantem studia či vedoucím katedry. Způsobilosti: Student se orientuje v aktuálních ger-
manistických tématech z vybraných lingvistických, literárněvědných a kulturněhistorických disciplín. Přistupuje
kriticky k pramenům a sekundární literatuře, nachází souvislosti mezi dílčími problémy představených témat a
interpretuje je. Předpoklady: Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu Úroveň znalostí
německého jazyka min. B2 dle SERR

KGS/PHPR Přednáška hostujícícho profesora RJ 3 kr. Zp
2 [hod/týd]
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Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšiřující informace z lingvistických, literárněvědných a kul-
turněhistorických disciplín (např. dialektologie, komparatistika, vývoj spisovné ruštiny, literární historie se za-
měřením na literaturu regionální atp.) a zároveň umožnit kontakt s rodilými mluvčími a jejich prostřednictvím
s tématy, která jsou aktuálně zkoumána slavisty v zahraničí. Konkrétní problematika bude diskutována po
předchozí dohodě s garantem studia či vedoucím katedry. Způsobilosti: Student se orientuje v aktuálních
slavistických tématech z vybraných lingvistických, literárněvědných a kulturněhistorických disciplín. Přistupuje
kriticky k pramenům a sekundární literatuře, nachází souvislosti mezi dílčími problémy představených témat a
interpretuje je. Předpoklady: Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu Úroveň znalostí
ruského jazyka min. B2 dle SERR

KGS/PKNR Politika a kultura v Německu a Rakousku 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentům politickou a kulturní historii Německa a Rakouska od konce 2. světové války do
současnosti.
Uvést studenty do problematiky vzájemných vztahů politické a kulturní sféry v zemích německé jazykové oblasti.
Způsobilosti: Studenti se naučí porovnávat politickou a kulturní situaci v Německu a Rakousku tak, aby byli
schopni formulovat své názory a přinášet pro ně relevantní argumenty. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.

KGS/PK1N Překlad v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s obecnými normami překladu a zároveň s dovednostmi ekvivalentního písemného pře-
vodu z výchozího do cílového jazyka při dodržení lexikologických, morfologických, syntaktických a stylistických
kvalit. Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti budou schopni překládat texty s tematikou komerční praxe z českého jazyka do němčiny
a obráceně - z německého jazyka do češtiny. Naučí se používat různé druhy a typy slovníků (od tištěných
po elektronické). Předpoklady: Předmět předpokládá znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí nebo
pokročilý zahraniční uživatel a znalost němčiny na úrovni B2 Společného referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/PS1N

KGS/PK1R Překlad v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je koncipován jako dvě hodiny semináře týdně. Cílem seminářů je získání překladatelských dovedností
pro účely překladu populárně odborného, případně publicistického textu z ruštiny do češtiny a naopak. Pracuje
se s aktuálními texty z ruských a českých novin a časopisů.
Texty jsou zaměřeny na problematiku mezinárodních vztahů, ekonomiky a podnikání, bankovnictví
a pojišťovnictví. Studenti budou seznámeni se základními přístupy k překladatelské práci a základními pře-
kladatelskými postupy. Součástí výukového procesu bude analýza výchozího textu, vymezení překladatelských
postupů a překladatelský komentář. Důraz bude kladen na adekvátnost překladu v rovině sémantické, lexikální,
morfologické, syntaktické a stylistické. Pozornost bude zaměřena na interferenční jevy a problémové oblasti
překladu uvedených typů textu.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní pojmy a kategorie teorie překladu a zvládnou jazykovou a stylistickou
analýzu výchozího textu. Budou se orientovat v problematice tradičních překladatelských postupů a budou
schopni aplikovat základní překladatelské postupy při překladu původních, neadaptovaných
textů. Dokáží zdůvodnit svou překladatelskou strategii a zdokonalí si dovednost při práci se slovníky.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/PS1R , KGS/PS1R , KSJ/PS1R , UAJ/PS1R

KGS/PK2N Překlad v komerční praxi 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]
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Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Zdokonalovat studenty v co nejpřesnějším zachycení výpovědní kvality překládaného textu z hlediska lexi-
kologické a stylistické stránky písemného projevu při dodržení pravidel morfologie a syntaxe. Vést studenty ke
schopnosti překládat i odborný projev v cizím jazyce. Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Překládat náročnější texty s tematikou komerční praxe z českého jazyka do němčiny a obráceně -
z německého jazyka do češtiny. Zdokonalit používání různých druhů a typů slovníků (od tištěných po elektro-
nické). Předpoklady: Předmět předpokládá znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí nebo pokročilý
zahraniční uživatel a znalost němčiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vylučující předměty: KAG/PS2N

KGS/PK2R Překlad v komerční praxi 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: LS

Cíle: Předmět navazuje na KSJ/PK1R v bakalářském studiu. Kurz je koncipován jako dvě hodiny semináře
týdně. Zaměřuje se na obousměrný překlad populárně odborných a publicistických textů z podnikatelské sféry,
textů technických, administrativních a administrativně právních.
Cílem překladatelských seminářů je dosažení adekvátnosti překladu v rovině signifikantní, pragmatické a syn-
taktické. Důraz je kladen na upevnění dovednosti analyzovat text, porozumět jeho specifikům a adekvátně ho
převést z jazyka výchozího do cílového a naopak. Prohlubuje se schopnost aplikace překladových postupů při
překládání aktuálních textů z internetových zdrojů.
Způsobilosti: Studenti si prohloubí a doplní poznatky z teorie překladu a seznámí se s ruskojazyčnými publika-
cemi z oblasti teorie překladu (Komissarov, Paršin, Barchudarov), zdokonalí se schopnost aplikace základních
překladatelských postupů při překladu textů a dokáží věcně argumentovat výběr překladatelského postupu a
volbu adekvátních jazykových prostředků. Absolventi umí rozlišit specifika administrativních a technicky zamě-
řených textů a zvolit adekvátní překlad a zdokonalí si dovednosti při práci s odbornými slovníky.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KGS/PS2R , KSJ/PS2R

KGS/PNBSZ Překlad v němčině 0 kr. Szv

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je povinně volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční
praxi.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Cizí jazyky v komerční
praxi ve studijním programu Filologie.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Cizí jazyky v komerční
praxi a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KGS/PRBSZ Překlad v ruštině 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretické znalosti překladu v praxi,
- přeložit psaný projev z ruskéhojazyka do českého jazyka a naopak v rovině obecného i obecně
vědního jazyka,
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- pracovat se slovníky dvojjazyčnými i výkladovými, gramatickými příručkami apod.,
- převést promluvu výchozího jazyka do jazyka cílového jazykově i významově správně,
- přeložit odborná pojednání, články, referáty, kratší přednášky aj. z ruského jazyka do českého
jazyka a naopak.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou
germanistiky a slavistiky a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity
v Plzni.

KGS/PSPT1 Praktická stylistika psaných textů 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Marie Smolíková možný semestr: LS

Cíle: Soustavně rozvíjet písemné kompetence studentů s důrazem na styl jako integrační princip výstavby komu-
nikátu. Seznámit studenty se soustavu funkčních stylů a jejich základních žánrů v současné komunikaci. Uvést
charakteristiku nejdůležitějších normovaných funkčních stylů (styl prostě sdělovací, odborný, administrativní,
publicistický, umělecký)a představit ukázky textů těchto stylů. Vybavit studenty znalostmi, na jejichž základě
mohou rozpoznat kvalitu psaného textu. Rozvíjet u studentů schopnost na základě průpravy gramaticko-lexikální
a stylistické vytvořit pro vlastní potřeby písemnost v německém jazyce.
Cílem semináře je tedy nejenom teoretické seznámení s danými tématy, ale především jejich praktické využití v
písemné komunikaci.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat a určtit druh textu
- identifikovat především stylistické chyby v písemnostech různého druhu
- vytvořit vlastní jazykově korektní psaný text Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B1,B2 (SERR).

KGS/PSPT2 Praktická stylistika psaných textů 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Marie Smolíková možný semestr: ZS

Cíle: Soustavně rozvíjet písemné kompetence studentů s důrazem na styl jako integrační princip výstavby ko-
munikátu. Uvést charakteristiku nejdůležitějších normovaných funkčních stylů (styl prostě sdělovací, odborný,
administrativní, publicistický, umělecký)a představit ukázky textů těchto stylů. Rozvíjet komunikativní doved-
nosti studentů se zaměřením na psaní textů - žánry a typy využitelné při studiu, přechodu do praxe a v běžném
životě. Seznámit studenty s různými typy písemností, naučit je dané texty analyzovat. Studenti si osvojí pří-
slušnou slovní zásobu, seznámí se se stylizačními prostředky, aby byli schopni samostatně vytvořit pro vlastní
potřeby písemnost v německém jazyce.
Cílem semináře je tedy nejenom teoretické seznámení s danými tématy, ale především jejich praktické využití v
písemné komunikaci.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat a určit druh textu
- identifikovat především stylistické chyby v písemnostech různého druhu
- vytvořit vlastní jazykově korektní psaný text
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B1,B2.

KGS/RBSZ Ruština pro komerční praxi 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou
germanistiky a slavistiky a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity
v Plzni.

KGS/RD Osobnosti ruské literatury 19. století 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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Mgr. Libuše Urieová možný semestr: ZS

Cíle: Přednášky vedené v češtině seznamují studenty s osudem a tvorbou význačných básníků a prozaiků
ruské literatury 19. století. Výklad vymezuje specifika tvorby jednotlivých autorů i charakter
ruské literatury obecně, zaměřuje se na literárně historické a literárně teoretické souvislosti
děl vybraných osobností. Kurz je koncipován jako jedna hodina přednášky a jedna hodina semináře. Seminář
sestává převážně z analýzy a interpretace uměleckých textů.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude podrobně seznámen s vývojem ruské literatury 19. století. Bude schopen
rozvinout debatu na jednotlivá probíraná témata, bude schopen zasadit daného autora do kontextu doby, v níž
tvořil. Student rozpozná klíčové myšlenky každého z probraných literátů a bude schopen jejich interpretace v
návaznosti na teoretické poznatky, které získal. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KGS/RKP1 Ruština v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je prohlubovat a systematizovat jazykové znalosti a komunikační dovednosti studentů tak, aby
byli schopni aktivně používat obecně gramatické struktury při kontinuálním rozšiřování slovní zásoby zaměřené
na komerční ruštinu. Postupně rozvíjet receptivní i produktivní řečové dovednosti s důrazem na přesnost a
plynulost vyjadřování.
Kurz je vyučován v ruském jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni porozumět textům s odbornou tematikou
a používat gramatické a lexikální struktury charakteristické pro odborný styl. Předpoklady: Kurz předpokládá
znalosti ruského jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Vylučující předměty: KAJ/RKP1 , UAJ/RKP1

KGS/RKP2 Ruština v komerční praxi 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je systematizovat získané poznatky o ruské gramatice, lexiku a syntaxi a jejich specifickém
využití v komerčním jazyce, prezentovat další části a témata odborného jazyka a vysvětlovat v přímé návaznosti
na jazykové zvláštnosti celého systému ruského jazyka i jeho komerční varianty.
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat odborný text z oblasti ekonomie a obchodního či pracovního práva
- interpretovat obsah odborného textu, grafu, tabulky apod.
- formulovat vlastní názor na konkrétní problém z hospodářské oblasti
- vysvětlit základní hospodářské termíny, pracovat s nimi jak receptivním, tak produktivním
způsobem a srovnat českou a německou terminologii k danému tématu
- použít vhodným způsobem osvojenou terminologii v komunikaci
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce
(SERR) a znalosti z předmětu RKP1.

Vylučující předměty: KAJ/RKP2

KGS/RKS Ruština pro kulturní studia 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vyučován v ruštině a je určen studentům magisterského oboru Evropská kulturní studia. Ná-
plní kurzu je práce s vybranými odbornými ruskými texty. Cílem kurzu je naučit studenty pracovat s odbornou
literaturou v ruštině (informativní a studijní čtení) a seznámit je s gramatickými a stylistickými rozdíly mezi
ruštinou a češtinou, což rovněž usnadňuje orientaci v cizí literatuře a zlepšuje možnosti překladu do jazyka čes-
kého. Pozornost je věnována taktéž srovnání odborné terminologie obou jazyků. Studenti jsou navíc podněcováni
k překládání a interpretaci textů.
Způsobilosti: Student zná základní pojmy ze svého oboru v ruštině, chápe a umí komentovat vybrané odborné
texty, umí je adekvátně přeložit do češtiny.
Předpoklady: Student ovládá ruský jazyk na úrovni B2 podle SERR.

Vylučující předměty: KSJ/RKS1 , KSJ/RKS2

KGS/RLDR Osobnosti ruské literatury 20. století 4 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Libuše Urieová možný semestr: LS

Cíle: Přednášky vedené v češtině seznamují studenty s osudem a tvorbou význačných básníků a prozaiků ruské
literatury od období moderny do počátku 40. let 20. století. Výklad se zaměřuje na literárně historické a literárně
teoretické souvislosti děl vybraných osobností, objasňuje dobové pozadí jejich vzniku, vymezuje specifika ruské
literatury obecně. Přednášky dále seznamují studenty s životem a tvorbou nejvýznamnějších ruských spisovatelů
2. poloviny 20. století, a to v literárně historických a literárně teoretických souvislostech. Výklad se soustředí
na charakteristiku jednotlivých proudů v ruské literatuře daného období a objasňuje zvláštnosti jejího vývoje.
Seminář sestává převážně z analýzy a interpretace primárních textů.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude seznámen s vývojem ruské literatury 20. století. Bude schopen rozvinout
podrobnou debatu na jednotlivá probíraná témata, bude schopen zasadit daného autora do kontextu doby, v níž
tvořil. Student rozpozná klíčové myšlenky každého z probraných literátů a bude schopen jejich interpretace v
návaznosti na teoretické poznatky, které získal. Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost ruského jazyka
B1.

KGS/RLK1 Ruská literatura a kultura 1 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit jednotlivé etapy vývoje ruské literatury a kultury podle chronologického plánu
od nejstarších dob do konce 19. století. Posluchači budou seznámeni s přelomovými událostmi, s duchovními
proudy v ruské společnosti, významnými osobnostmi a specifiky vývoje ruské literatury a kultury.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen klasifikovat a představit jednotlivé etapy kulturní
historie Ruska, jejich přelomové události i každodenní život. Rovněž bude moci popsat a představit významné
osobnosti a jejich působení v rámci specifických obdobích a specifika všech oblastí ruské kultury.
Předpoklady: Nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady.

KGS/RLK2 Ruská literatura a kultura 2 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto bezprostředně navazujícího předmětu na obsah Ruské literatury a kultury 1 je podrobnější
osvojení vývojových etap ruské literatury a kultury v moderní době, tj. od počátku 20. století do současnosti.
Způsobilosti: Student bude schopen charakterizovat současnou podobu ruské literatury a kultury vzhledem k
česko-ruskému historickému a kulturnímu kontextu. Bude schopen aplikovat své znalosti při práci s autentickými
textovými materiály, které souvisejí s probíranými tématy, blíže je charakterizovat a ilustrovat. Předpoklady:
Nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady.

KGS/RUR1 Ruské reálie 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Přednášky seznamují posluchače s geografickou, politickou, demografickou a správně - administrativní
charakteristikou Ruské federace. Posluchači studují dějinný i kulturní vývoj Ruska podle chronologického plánu.
Budou představeny jednotlivé etapy historie Ruska od nejstarších dob do současnosti. Posluchači budou sezná-
meni s přelomovými událostmi, s významnými osobnostmi, duchovními proudy v ruské společnosti a specifiky
vývoje ruské kultury. Pozornost bude zaměřena na kulturně historické tradice ruského státu a na jejich začlenění
do širších kulturně civilizačních souvislostí. Pojednáno bude o vzájemných česko-ruských vztazích.
Přednášky i semináře jsou vedeny v ruštině. Semináře se soustřeďují na práci s autentickými textovými materiály,
které souvisejí s probíranými tématy, blíže je představují a konkrétněji ilustrují, rozšiřují slovní zásobu a rozvíjejí
řečové dovednosti studentů.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen klasifikovat a představit jednotlivé etapy historie
Ruska, jejich přelomové události i každodenní život. Rovněž bude moci popsat a představit významné osobnosti
a jejich působení v rámci specifických obdobích a specifika všech oblastí ruské kultury.
Dále bude schopen charakterizovat současnou podobu česko-ruských vztahů. Nakonec student bude aplikovat své
znalosti při práci s autentickými textovými materiály, které souvisejí s probíranými tématy, blíže je charakterizuje
a konkrétněji ilustruje. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty. Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka
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na úrovni B1 Společného evropvského referenčního rámce (SERR).
Vylučující předměty: KSJ/REA1R

KGS/RUR2 Ruské reálie 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Přednášky vedené v ruštině jsou koncipovány jako kulturněhistorický kurz. Představují jednotlivé etapy
historie Ruska, jejich přelomové události i každodenní život, seznamují posluchače s významnými osobnostmi,
obdobími a specifiky všech oblastí ruské kultury, zaměřují se na vývoj a současnou podobu česko-ruských vztahů.
Semináře se soustřeďují na práci s autentickými textovými materiály, které souvisejí s probíranými tématy, blíže
je charakterizují a konkrétněji ilustrují, rozšiřují slovní zásobu a rozvíjejí řečové dovednosti studentů.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen klasifikovat a představit jednotlivé etapy historie
Ruska, jejich přelomové události i každodenní život. Rovněž bude moci popsat a představit významné osobnosti
a jejich působení v rámci specifických obdobích a specifika všech oblastí ruské kultury. Dále bude schopen
charakterizovat současnou podobu česko-ruských vztahů. Nakonec student bude aplikovat své znalosti při práci
s autentickými textovými materiály, které souvisejí s probíranými tématy, blíže je charakterizuje a konkrétněji
ilustruje. Celkově bude student oplývat rozšířenou slovní zásobou a rozvíjet řečové dovednosti. Předpoklady:
KSJ/RUR1

Vylučující předměty: KAJ/REA2R , KSJ/REA2R , UAJ/REA2R

KGS/R1D Ruština pro doktorandy 1 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studium cizího jazyka je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni. Kurz je určen pro studenty
doktorských studijních oborů na FF. Cílem kurzu je osvojit si dovednost pracovat s odbornými texty daného
oboru a prezentovat výsledky odborné práce v ruštině, a to jak ústní, tak i písemnou formou. Odborné texty si
studenti volí samostatně dle svého zaměření, případně po konzultaci se svým školitelem.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen interpretovat v ruštině svou disertační práci. Bude schopen práce s
odbornými ruskými zdroji, bude jim porozumět a bude je schopen analyzovat. Bude schopen veřejně prezentovat
výsledky své badatelské závěry a to jak v písemné tak ústní formě.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 (SERR).

KGS/R2D Ruština pro doktorandy 2 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studium cizího jazyka je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni. Kurz Ruština pro doktorandy 2
je určen těm, kteří si vybrali ruštinu jako druhý cizí jazyk. Cílem je připravit studenty na práci s cizojazyčnou
odbornou literaturou, s různými druhy slovníků, rozvíjet jejich schopnost sledovat s porozuměním odbornou
přednášku.
Odborné texty si studenti volí samostatně dle svého zaměření, případně po konzultaci se svým školitelem.
Způsobilosti: Absolvent kurzu bude schopen interpretovat v ruštině svou disertační práci. Bude schopen práce s
odbornými ruskými zdroji, bude jim porozumět a bude je schopen analyzovat. Bude schopen veřejně prezentovat
výsledky své badatelské závěry, a to jak v písemné tak ústní formě. Předpoklady: Kurz předpokládá vstupní
znalosti ruského jazyka na úrovni B2 (SERR).

KGS/SEA Střední Evropa jako literární areál 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit posluchače posluchače s vybranými problémy na pomezí literární a kulturní historie,
sociologie, politologie, psychologie aj., které se váží k areálu střední Evropy. Triáda literatura - teritorium -
etnos je nahlížena z aspektu proměnlivosti literární a kulturní situace ve výrazně multilingvním, multikulturním
a multietnickém prostředí, v němž se frekventované komparatistické pojmy jako centrum, periferie, region, regi-
onalismus aj. pojí s řadou významových změn a rozporů. Studenti budou vedeni k tomu, aby porozuměli těmto
pojmům a jejich nuancím. Předmět je vyučován v češtině.
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Způsobilosti: Studenti si osvojí potřebnou terminologii, aby byli schopni pochopit složité souvislosti proměnlivosti
literární a kulturní situace ve střední Evropě. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KGS/SNLR Současná německá a rakouská literatura 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Představit studentům německou, rakouskou a německy psanou švýcarskou literaturu 2. poloviny dvacátého
století a začátku 21. století v širších kulturněhistorických a společensko- politických souvislostech. V samostatné
přípravě studentů je kladen důraz na soustavnou četbu doporučených textů. Předmět je vyučován v německém
jazyce.
Způsobilosti: Studenti budou schopni rozpoznávat poetologická specifika literárních a uměleckých proudů a směrů
současné německy psané literatury. V širších souvislostech pochopí základní obrysy proměn kultury německy
mluvících zemí.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty

KGS/STYLR Stylistika ruštiny 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty s předmětem této jazykovědné disciplíny, se základními pojmy a kategoriemi.
Budou charakterizovány jednotlivé jazykové styly, slohové rozvrstvení a využití jazykových prostředků. Stu-
denti budou obeznámeni s pojmy stylistická norma, stylistická varianta, stylistická chyba. Bude pojednáno o
stylistických funkcích synonym, homonym, antonym a rovněž o žánrové různorodosti jednotlivých funkčních
stylů.Zvýšená pozornost bude věnována komparativním hlediskům ruského a českého odborného vyjadřování.
Kurz je koncipován jako jedna hodina přednášky a jedna hodina cvičení. Na cvičeních budou studenti řešit
praktické úkoly a zadání vycházející z teoretického základu probíraného na přednáškách. Kurz je veden v ruském
jazyce. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní pojmy a kategorie stylistiky a zorientují se ve stylistickém
rozvrstvení slovní zásoby ruského jazyka. Studenti rozliší výrazy stylisticky neutrální od výrazů stylisticky za-
barvených a formulují základní charakteristiku jednotlivých funkčních stylů (charakteristika obecná,lexikální,
morfologická, syntaktická). Absolventi kurzu umí posoudit vhodnost použití výrazu ve stylisticky různorodém
kontextu a zdokonalí si dovednost při práci se slovníky. Studenti umí na textovém materiálu vymezit podstatné
znaky stylistické charakteristiky a zvládnou stylistickou analýzu textu.
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B2.

Vylučující předměty: KAJ/STYLR , UAJ/STYLR

KGS/STYN Stylistika němčiny 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V přednáškách představit studentům základní stylistické pojmy, popsat a charakterizovat jednotlivé jazy-
kové styly, slohové rozvrstvení a využití jazykových prostředků.
Ve cvičeních procvičovat algoritmus hodnocení textů a jejich třídění podle druhů ze stylistického hlediska. Kurz
je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti se naučí rozlišit jednotlivé styly v německém jazyce. Budou také schopni interpretovat
texty na základě jejich teoretické znalosti. Dále budou studenti umět rozpoznat typické prvky jednotlivých stylů.
Na závěr se naučí psát texty, které prokážou jejich schopnosti orientovat se i v oblasti teorie stylistiky.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/STYLN

KGS/TK1N Tlumočení v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Osvojit si vnímání krátkých výpovědních celků v cizím jazyce a jejich globální převod do mateřského jazyka.
Studenti se učí poslouchat mluvené slovo s plným pochopením podstatné myšlenky, seznámí se s obecnými
principy transformace mluveného slova především z cizího jazyka do mateřštiny, ale i naopak. Tento seminář
si neklade za cíl vychovat profesionální tlumočníky, nýbrž chce poskytnout studentům základní tlumočnické
znalosti a dovednosti tak, aby je v praxi v případě potřeby mohli efektivně využít. Předmět je vyučován v
němčině (předpokládaná vstupní znalost: B2 až C1 dle SERR).
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Způsobilosti: Studenti si osvojí vnímání krátkých výpovědních celků v cizím jazyce a jejich globální převod
do mateřského jazyka. Naučí se poslouchat mluvené slovo s plným pochopením podstatné myšlenky, pochopí
obecné principy transformace mluveného slova z cizího jazyka do mateřštiny a naopak. Předpoklady: Žádné
podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/TS1N

KGS/TK1R Tlumočení v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je praktický nácvik obousměrného informativního, konsekutivního tlumočení, tlumočení z listu a
tlumočnického zápisu. výcvik je tematicky zaměřen na oblast podnikovou. Seminář si klade za cíl poskytnout
studentům základní tlumočnické znalosti a dovednosti tak, aby je v praxi v případě potřeby mohli efektivně
využít.
Způsobilosti: Student získá znalosti a základní dovednosti informativního a konsekutivního tlumočení z ruského
jazyka do češtiny a naopak. Student je schopen aplikovat nabyté tlumočnické znalosti v praxi, umí použít
tlumočnickou techniku při tlumočení mluveného slova i z písemného zápisu. Umí rozpoznat, která technika
tlumočení je pro danou situaci vhodnější. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni
B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Vylučující předměty: KGS/TSR , KSJ/TSR , KSJ/TS1R , KSJ/TS2R

KGS/TK2N Tlumočení v komerční praxi 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Zdokonalovat nácvik dovedností adekvátního vnímání mluveného slova ve strukturách a celcích, které
byly záměrem sdělené výpovědi, a při nácviku si vyzkoušet nejen konsekutivní, ale i simultánní transformaci
mluveného slova. Tento seminář si neklade za cíl vychovat profesionální tlumočníky, nýbrž chce poskytnout
studentům základní tlumočnické znalosti a dovednosti tak, aby je v praxi v případě potřeby mohli efektivně
využít. Předmět je vyučován v němčině, předpokládaná vstupní znalost: B2 až C1 dle SERR.
Způsobilosti: Porozumět mluvenému slovu ve strukturách a celcích, které byly záměrem sdělené výpovědi. Obe-
známit se nejen s konsekutivním tlumočením, ale i simultánní transformací mluveného projevu a s tlumočením
z listu.
Předpoklady: Podmiňující předmět: TK1N/TS1N

Vylučující předměty: KAG/TS2N

KGS/TK2R Tlumočení v komerční praxi 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je v návaznosti na KSJ/TK1R upevňovat informativní a konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu,
rozšiřuje se tematika tlumočení. Zaměření jazykových prostředků na oblast podnikovou. Způsobilosti: Student
získá znalosti a hlubší dovednosti informativního a konsekutivního tlumočení z ruského jazyka do češtiny a
naopak,tlumočení z listu, dále získá návod, jak se na tlumočení připravovat, jak v praxi řešit lexikálně obtížné
úseky. Student bude schopen aplikovat teoretické poznatky o způsobu převodu na konkrétní situace, bude se
orientovat v mluveném i psaném textu a bude schopen jeho převodu do opačného jazyka. Předpoklady: Kurz
předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Vylučující předměty: KSJ/TS2R

KGS/TNBSZ Tlumočení v NJ (z listu a informativní) 0 kr. Zp,Szv

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a osvojil si nezbytné odborné dovednosti,
znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Předmět je povinně volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční
praxi.
Způsobilosti: Student si v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s poža-
davky studijního oboru Cizí jazyky v komerční praxi ve studijním programu Filologie. Předpoklady: Student
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musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Cizí jazyky v komerční praxi a všechny podmínky
stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KGS/TRBSZ Tlumočení v RJ (z listu a informativní) 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity
dané studijním plánem oboru garantovaného katedrou germanistiky a slavistiky a všechny podmínky stanovené
Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KGS/UCJ Úvod do studia cizích jazyků 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je poskytnout základní poznatky jazykovědy jako vědecké disciplíny, ukázat stručně její vývoj
a současný stav, seznámit se základními pojmy a terminologií nutnými pro studium cizích jazyků. A dále pre-
zentovat jazyk jako systém, analyzovat jednotlivé složky systému a vztahy mezi nimi. Poskytnout hlubší pohled
na jazyk jako prostředek komunikace a společenský jev odrážející a ovlivňující myšlení mluvčích a jejich vnímání
reality. Rozvoj lingvistického myšlení pro další studium jazykovědy, anglického jazyka i dalších cizích jazyků a
jejich použití v profesní praxi. Způsobilosti: Student je schopen:
identifikovat souvislosti a vztahy jednotlivých složek jazyka jako systému a vztah jazyka, myšlení a reality;
definovat funkce jazyka;
popsat systémy jazyků obecně;
popsat a vysvětlit charakter jazyků a porovnat tyto charakteristické znaky s češtinou;
analyzovat jazykové roviny a jejich vztahy k jiným jednotkám a pojmům;
popsat a analyzovat gramatické kategorie;
diskutovat o procesu komunikace z hlediska pragmatiky a diskurzní analýzy;
definovat jazyk jako univerzální prostředek komunikace zvláště v oblasti vědy a techniky;
identifikovat znaky jazyka vědy a techniky.
Předpoklady: Znalosti alespoň dvou světových jazyků.

KGS/UKR1 Ukrajinština 1 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto kurzu je osvojení si fonetiky ukrajinského jazyka, základů ukrajinské gramatiky (zvláštnosti
a rozdíly mezi gramatikou ukrajinskou, ruskou a českou) a komunikativních dovedností; dále seznámení s hlav-
ními postavami ukrajinské historie, kultury a literatury. Přednášky jsou věnovány výkladu jevů fonetických a
gramatických a reáliím. Semináře jsou věnovány především upevňování a praktickému procvičování výslovnosti,
pravopisu, gramatiky a jejich aplikaci při rozvíjení základních komunikativních dovedností.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni zvládnout a používat základní slovní zásobu a
využívat ji při běžných komunikačních situacích. Student bude ovládat také gramatické základy ukrajinštiny a
osvojí si jednoduchou slovní zásobu, se zvláštním přihlédnutím ke specifikům ukrajinsko-české jazykové situace.
Student tak bude schopen ovládat základní fráze při představování, nakupování nebo společenských situacích.
Rovněž bude student znát základní informace o Ukrajině a ukrajinštině. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KGS/UKR2 Ukrajinština 2 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tento kurz navazuje na předmět Ukrajinština 1. V rámci gramatiky bude dokončen výklad základních
morfologických a syntaktických jevů. Přednášky jsou v návaznosti na KSJ/UKR1 věnovány výkladu gramatiky
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a reáliím. V rámci seminářů se budou nadále upevňovat znalosti pravopisu a studenti budou dále rozvíjet své
komunikační dovednosti.
Cílem seminářů bude popsat a procvičit základy ukrajinského jazyka, jeho fonetického a gramatického systému
a pravidel pravopis, které si student osvojil v rámci předchozího kurzu UKR1. Student se naučí číst a psát
složitější diktáty v ukrajinštině, porozumět významu slov, jednotlivým spojením a gramatické výstavbě delších
vět. Slovní zásoba bude zaměřena na oblast společenského života, cestování, historie apod. Celkové bude kla-
den důraz na komunikaci tak, aby byl student schopen běžně komunikovat a konverzovat. Způsobilosti: Po
absolvování předmětu budou studenti schopni zvládnout a používat rozšířenou slovní zásobu a využívat ji při
běžných komunikačních situacích. Student bude ovládat také gramatické základy ukrajinštiny a umožní osvojení
si rozšířené slovní zásoby, se zvláštním přihlédnutím ke specifikům ukrajinsko-české jazykové situace. Student tak
bude schopen ovládat základní fráze při představování, nakupování nebo společenských situacích. Student tak
bude po absolvování kurzu rozumět specifikům ukrajinské historie, znát základní informace o Ukrajině a ukrajin-
ském jazyce. Základním výstupem kurzu však bude to, že je student schopen běžné komunikace v ukrajinštině.
Předpoklady: KSJ/UKR1

KGS/UTP Úvod do teorie překladu 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Uvést studenty do základní problematiky a terminologie oboru translatologie, tak aby své poznatky mohli
později uplatnit při studiu odborných textů a dokázali je uplatnit v praxi. Seznámit je s výkladem základních
pojmů z oblasti translatologie; pozornost se zde soustřeďuje na témata jako je např. problematika překladu v
rámci procesu komunikace, překladatelské procesy, problematika adekvátnosti a ekvivalence, významové posuny
apod. Důraz je kladen na specifické problémy překladu odborného textu. Teoretické poznatky mohou studenti
sami aplikovat v praktických překladových seminářích.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu získají studenti teoretický vhled do specifiky odborného překladu a do po-
stupů překladatelského procesu. Teoretické poznatky nabyté v rámci kurzu UTP budou studenti moci sami
aplikovat v praktických překladových seminářích.
Předpoklady: Předmět předpokládá znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí nebo pokročilý zahraniční
uživatel a znalost studovaných cizích jazyků na úrovni B2 Společného referenčního rámce pro jazyky z důvodu
nutnosti pochopit mnohdy odlišnou charakteristiku češtiny a studovaných cizích jazyků a odraz těchto odlišností
v překladu.
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10 KHI-Katedra historie

KHI/ARCZČ Architektura západních Čech 2 kr. Zp
Není 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s vývojem a specifiky západočeské historické architektury, zejména přiblížit nejvýznam-
nější památky a klíčové architekty. Způsobilosti: Absolvent kurzu rozpozná jednotlivé historické slohy a dokáže
zhodnotit zvláštnosti vývoje západočeské architektury v proměnách času. Vysvětlí ekonomické, sociální a kul-
turní příčiny, které vedly ke změnám stavebních slohů. Rozpozná a porovná vývojové rysy jednotlivých staveb.
Předpoklady: Předmět již nebude součástí studijního programu.
Základní orientace v historické architektuře a jednotlivých slohových období s apliakcí na vývoj kulturní krajiny.

KHI/DĚJZČ Regionální dějiny západních Čech 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu bude vybudovat přehled o základních etapách dějin regionu, orienaci v regionální histo-
riografické literatuře, základní orientaci v regionálních historických a kulturních památkách a její využití při
výuce a popularizaci dějin regionu. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu bude schopen interpreto-
vat základní etapy regionálních dějin Plzeňska, demonstruje orientaci v regionálních historických a kulturních
památkách, prokáže znalost regionální historiografie a dokáže aplikovat zmíněné kompetence také při vyučování
školního dějepisu či v oblasti popularizace historie regionu. Předpoklady: Základní přehled dějepisného učiva
a učiva základů společenských věd v rozsahu požadavků maturity na střední škole.
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11 KHV-Katedra historických věd

KHV/ABHN Diktatury na Balkáně ve 20. století 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je nejprve seznámit studenty s historickým vývojem balkánských zemí (Albánie, Bulharsko,
Jugoslávie, Rumunsko, Řecko) v meziválečném období a v období druhé světové války. V tomto období se ve
všech státech zformovaly autoritativní režimy jakožto reakce na politickou nestabilitu a národnostní třenice.
Následný výklad pak bude zaměřen na poválečnou éru, konkrétně na vývoj komunistických režimů v Albánii,
Bulharsku, Jugoslávii a Rumunsku a jejich postavení v rámci sovětského bloku. Nebude opomenut ani výklad
o režimu junty v Řecku. Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí
dějin balkánských zemí v meziválečném období, za druhé světové války a v poválečné éře, se zaměřením na
období existence tamních pravicově a levicově autoritativních režimů. Budou schopni analyzovat příčiny nástupu
jednotlivých režimů, nejdůležitější momenty jejich existence a důvody jejich konečného pádu. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/ADHB Vybrané kapitoly z anglických dějin 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z anglických (britských) dějin od 16. do
počátku 19. století. Jednotlivé přednášky zmapují nejdůležitější milníky z dějin Anglie (Velké Británie), ať už se
jedná o vládu královny Alžběty I., anglickou občanskou válku, Slavnou revoluci, nástup hannoverské dynastie,
konflikt s americkými koloniemi nebo napoleonské
války. Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí anglických (britských)
dějin od 16. do počátku 19. století, zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období (alžbětinský věk,
poprava krále Karla I. a krátké údobí anglické republiky, vyhnání Jakuba II. nebo složité problémy Velké Británie
v 18. a na počátku 19. století) a seznámí se s významnými osobnostmi té doby. Předpoklady: Kurz nemá
podmiňující předmět.

KHV/AJPHB Angličtina pro Historická studia - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům původní texty v anglickém jazyce, zejména z oblasti obecných a
českých moderních dějina uvést je do problematiky, jejíž zvládnutí je nezbytnou podmínkou absolvování předmětu
AOHB. Během seminářů budou studenti zkoumat jednotlivé zákonitosti odborného jazyka na základě analýzy
původních textů. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti si osvojí potřebnou terminologii v anglickém jazyce tak, aby byli schopni shrnout a vysvět-
lit základní teze obsažené ve studovaném textu. Budou schopni nadále rozvíjet své znalosti odborné terminologie,
a tak i připraveni k dalšímu studiu, především navazujícího předmětu AOHB. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.

Vylučující předměty: KAJ/APHB

KHV/AOHB Angličtina pro Historická studia 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům původní odborné texty v anglickém jazyce z oblasti obecných a
českých moderních dějin. Na základě práce s odbornými anglo-americkými texty z
dané oblasti si studenti osvojí nezbytnou terminologii a naučí se ji prakticky aplikovat při odborné prezentaci a
vytváření vlastních odborných textů. Předmět je vyučován v angličtině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat odborné anglo-americké texty z oblasti obecných a moderních českých dějin
- interpretovat základní teze analyzovaného textu
- účelně aplikovat terminologii
- vytvářet odborné prezentace
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- vytvářet vlastní odborné texty Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty: KAJ/AOHB

KHV/AZHB Dějiny anglofonních zemí 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami anglofonních zemí (USA a VB). Jednotlivé přednášky
budou mapovat jednotlivé aspekty dějin Velké Británie a USA v 19. a 20. století. Cílem předmětu je poskytnout
studentům přehledné dějiny obou států a seznámit je s nejvýznamnějšími problémy jejich vnitřní i zahraniční po-
litiky, hospodářského, sociálního i kulturního vývoje. Pozornost bude také věnována dalším anglofonním zemím
(Kanadě, Austrálii a Novému Zélandu). Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších histo-
rických událostí amerických a britských dějin v 19. a 20. století, zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném
období a budou schopni zasadit dějiny obou států do širších souvislostí vývoje světových dějin.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/BAHB Moderní dějiny Balkánu 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Náplní předmětu jsou dějiny Balkánského poloostrova 19. a 20. století. Cílem přednášek je vysvětlit historii
tohoto regionu a vývoj jednotlivých států v širším kontextu evropských a světových dějin. Výklad je věnován
nejen politickým, ale i hospodářským, náboženským, sociálním a kulturním dějinám. Způsobilosti: Studenti
vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí v dějinách Balkánského poloostrova 19. a 20. stol,
rozliší Balkánský poloostrov na oblast křesťanskou a muslimskou a vysvětlí jejich historické odlišnosti, uvedou
do souvislosti dějiny Balkánského poloostrova v 19. a 20. stol. se soudobými dějinami evropskými a světovými.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/BDN Britské dějiny v 20. století 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z britských 20. století. Jednotlivé přednášky
zmapují nejdůležitější milníky z dějin Velké Británie minulého století, ať už se jedná o období před rokem 1914,
první světovou válku, situaci ve dvacátých letech 20. století, fenomén appeasementu, abdikační krizi, druhou
světovou válku, fenomén britského sociálního státu po roce 1945 nebo problematiku postoje Londýna k evropské
integraci. Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí britských dějin
20. století, zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období (úmrtí královny Viktorie, ”lidový” rozpočet
Davida Lloyda Georgea, důležité události první světové války, pokusy o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti
ve dvacátých letech 20. století, fenomén appeasementu, abdikaci Eduarda VIII. nebo proměny postoje britských
vlád k evropské integraci) a seznámí se s významnými osobnostmi té doby. Předpoklady: Kurz nemá žádné
podmiňující předměty.

KHV/BHB Bakalářská práce 10 kr. Zp

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student analyzuje vybrané téma ve formě obsáhlejšího odborného textu. Aplikuje náležitý úzus k
podložení, prezentaci a obhajobě svého stanoviska. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KHV/BPHB , KSA/BPHB

KHV/CMTN Totalitarismus a Střední Evropa 7 kr. Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]



211

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vymezení forem pojetí moderního totalitarismu jako analytického nástroje pro poro-
zumění jednotlivým aspektům (historickým, sociálním, kulturním, ekonomickým) rozvoje ve středoevropských
zemích (Česká republika, Německo, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, pobaltské země). V kurzu budou
široce pojednány zejména důsledky totalitárních hnutí na lokální politickou kulturu, historické a intelektuální
kořeny totalitárních hnutí s ohledem na historickou zkušennost ochrany demokracie ve střední Evropě.
Způsobilosti: Studenti získají v anglickém jazyce základní znalost problematiky totalitarismu ve Střední a Vý-
chodní Evropě. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KHV/CNSZ Moderní československé dějiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Moderní dějiny.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/CSHB Česká společnost na přelomu 19. a 20. st 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s hlavními událostmi politického, kulturního a vědeckého
života české společnosti na přelomu 19. a 20. století, ale také zasadit tyto události do kontextu českých dějin a
seznámit je s hlavními osobnostmi české společnosti na přelomu století, které se na těchto událostech podílely.
Způsobilosti: Student získá přehled o hlavních událostech v oblasti politiky, kultury, vědy a techniky na přelomu
19. a 20. století. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/CSHN Českolovensko 1918 až 1947 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními charakteristikami historického vývoje Československa
v letech 1918-1948. Přednášky se zaměří na vznik nového státu, na jeho vnitro- i zahraničněpolitické problémy
(situace po první světové válce, problémy s menšinami, krizová 30. léta, období Protektorátu, léta 1945-1948),
představí dějiny politických stran a nastíní základní tendence zahraniční politiky. Způsobilosti: Studenti si
vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí dějin Československa v letech 1918-1948, zanalyzují
nejdůležitější momenty v uvedeném období (rozpad starého zavedeného řádu a vznik nového státu, problémy, s
nimiž se musel po svém vzniku vyrovnávat, krizová 30. léta a konec tzv. První republiky, období Protektorátu,
léta 1945-1948) a seznámí se s významnými osobnostmi té doby.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/CVHN České země v první světové válce 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se situací v českých zemích v průběhu válečného konfliktu. Nebu-
dou opomenuty ani poměry v zemi před válkou. Pro úplnost bude doplněno vypuknutí první světové války a
bezprostřední reakce Čechů a Slováků. Přednášky se dále budou týkat aktivit domácího i zahraničního odboje
a nebudou opomenuty ani nejdůležitější události spojené s československými legionáři v Rusku, Francii a Itá-
lii. Bez povšimnutí nezůstane ani problematika vzniku samostatného státu. Zároveň bude věnována pozornost
válečnému hospodářství, životu v zázemí a kultuře.
Způsobilosti: Studenti vytvoří osu nejdůležitějších historických událostí první světové války se zaměřením na
účast českých legionářů na jednotlivých bojištích, stejně tak analyzují předválečnou situaci v českých zemích,
i problematiku mobilizace, zhodnotí působení domácího a zahraničního odboje a uvedou do souvislostí boj
Čechoslováků a vznik samostatného státu. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předměty.

KHV/DD Disertační práce 50 kr. Zp
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Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé
tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či badatel-
skému zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí,
důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Témata dizertačních prací schvaluje oborová rada. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student
schopen, samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat důležité informace týkající se zkou-
mané problematiky, analyzovat a specifikovat je, shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky
správně je zpracovávat, analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,číst a
vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie, sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
obhájit svůj projekt. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem dok-
torského oboru Historie garantovaného Katedrou historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním a
zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KHV/DDHB1 Úvod do dějin dějepisectví 1 6 kr. Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními rysy vývoje evropské a české historiografie od staro-
věku do počátku 19. století. Při výkladu jednotlivých etap vývoje dějepisectví je důraz kladen na: 1) povahu
historiografie v jednotlivých vývojových etapách a její společenský a kulturní význam; 2) postavení historiografie
v systému vědění a její vztahy k jiným disciplínám; 3) heuristiku, kritiku a techniku historické práce; 4) hlavní
osobnosti a díla a jejich začlenění do procesu historického poznávání v jeho vývoji. Část výuky bude realizována
kontaktní formou na základě samostatné práce zadané přednášejícím.
Způsobilosti: Studenti získají komplexní přehled o vývoji historiografie od jejích počátku do konce 18. století
a o: 1) povaze historiografie v jednotlivých vývojových etapách a jejím sociokulturním zakotvení; 2) postavení
historiografie v systému vědění a jejím vztahu k jiným disciplínám; 3) heuristice, kritice a technice historické
práce; 4) hlavních osobnostech a jejich dílech. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KHV/DDHB

KHV/DDHB2 Úvod do dějin dějepisectví 2 7 kr. Zk
4 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními rysy vývoje evropské a české historiografie od počátku
19. století po současnost. Při výkladu jednotlivých etap vývoje dějepisectví je důraz kladen na: 1) povahu
historiografie v jednotlivých vývojových etapách a její společenský a kulturní význam; 2) postavení historiografie
v systému vědění a její vztahy k jiným disciplínám; 3) heuristiku, kritiku a techniku historické práce; 4) hlavní
osobnosti a díla a jejich začlenění do procesu historického poznávání v jeho vývoji. Část výuky bude realizována
kontaktní formou na základě samostatné práce zadané přednášejícím. Způsobilosti: Studenti si osvojí povědomí
o vývoji dějepisectví od počátku 19. století po současnost a o: 1) povaze historiografie v jednotlivých vývojových
etapách a jejím sociokulturním zakotvení; 2) postavení historiografie v systému vědění a jejím vztahu k jiným
disciplínám; 3) heuristice, kritice a technice historické práce; 4) hlavních osobnostech a jejich dílech.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KHV/DDHB

KHV/DDHN1 Vybrané problémy z dějin 19. století 1 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními problémy vývoje především evropské společnosti
od Velké francouzské revoluce a napoleonských válek až po revoluční roky 1848-1849. V přednáškách budou
studenti seznámeni s nejnovějšími poznatky české i zahraniční historiografie k vybraným tématům, v seminářích
budou tyto znalosti rozšířeny prostřednictvím analýzy dobových textů a diskusí o způsobu recepce jednotlivých
témat českými i zahraničními historiky.
Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí od Velké francouzské revoluce
do poloviny 19. století a zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období příčiny a důsledky revolučních
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událostí ve Francii, osobu Napoleona I., Vídeňský kongres, příčiny zrodu německého nacionalismu nebo revoluční
události let 1848/1849.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DDHN2 Vybrané problémy z dějin 19. století 2 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami druhé poloviny tzv. dlouhého 19. století od roku 1849 do
roku 1914. Studenti se seznámí nejen s vývojem mezinárodních vztahů v daném období, ale také s významnými
vnitropolitickými událostmi evropských a mimoevropských států. Důraz bude kladen na komplexní pochopení
probírané látky v souvislostech politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin. Způsobilosti: Studenti
si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí od poloviny 19. století do roku 1914, kdy vypukla
první světová válka, a zanalyzují nejdůležitější
momenty v uvedeném období Krymskou válku a její význam, sjednocení Německa a Itálie, východní otázku ve
druhé polovině 19. století, vzestup mimoevropských států (USA a Japonsko) nebo složitou cestu k roku 1914.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DEHB Dějiny 20. století (obecné) 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit světové dějiny v období od vypuknutí první světové války do současnosti.
Výklad bude založen na poznatcích prezentovaných a hodnocených nejnovější odbornou literaturou. Způso-
bilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí ve světě od vypuknutí první světové
války do současnosti, uvedou do souvislosti vývoj v jednotlivých oblastech světa, analyzují klíčové regionální
události z hlediska jejich globálního dopadu, zhodnotí vliv USA na světové společenství ve druhé pol. 20. stol.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DHB Dějiny 19. století (obecné) 8 kr. Zk
4 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vývoji světových dějin od Velké francouz-
ské revoluce do první světové války. Při výuce je kladen velký důraz na časově náročnou samostatnou práci
studenta s cizojazyčnou literaturou. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických
událostí 19. stol. ve světě, srovnají vývoj evropských a mimoevropských regionů v daném období , uvedou do
souvislosti národněosvobozenecká hnutí v Latinské Americe s dějinami Španělska, zhodnotí dopady krymské
války na Osmanskou říši. Student získá díky časově mimořádně náročné práci s cizojazyčnou literaturou návyk
samostatného řešení odborných problémů spjatých s vybranými otázkami 19. století.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KHV/DOHB , KSA/DOHB

KHV/DHBSZ České dějiny v 19. století 0 kr. Szv

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Obecné dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DCHB Dějiny 19. století v českých zemích 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je zaměřen na politický, sociální, kulturní a hospodářský rozvoj českých zemí v širším mezinárodním
a geopolitickém kontextu, zejména pak v souvislosti s jejich začleněním do rakouského, resp. rakousko-uherského
mocnářství. Způsobilosti: Student získá znalosti o politických, kulturních a hospodářských událostech v
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českých zemích v 19. století, které budou, v případě potřeby, zasazeny do širšího kontextu evropských dějin.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DIHB Moderní dějiny Itálie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s hospodářským, politickým, společenským, kulturním a duchovním
vývojem Itálie od sjednocení až do počátku 90. let 20. století. Způsobilosti: Studenti vysvětlí důsledky sjednocení
italských států v roce 1861, rozliší jednotlivá klíčová období vývoje Itálie, vytvoří časovou osu nejdůležitějších
historických událostí v dějinách Itálie od sjednocení až po 90. léta 20. stol, uvedou do souvislosti moderní dějiny
Itálie se soudobými dějinami evropskými a světovými.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DKHN Dějiny dekolonizace 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je prezentace a zhodnocení základních problémů týkajících se evropských dějin ve
vztahu k Asii a Africe ve 20. století se speciálním zřetelem k dekolonizaci. Předmět se proto zaměřuje na analýzu
postojů evropských koloniálních mocností k postupnému vývoji emancipačního procesu a národněosvobozenec-
kých hnutí, jež vznik budoucích zemí tzv. třetího světa provázely. Způsobilosti: Studenti získají přehled o jedné
z nejdůležitějších historických procesů světových dějin 20. století. Souběžně zanalyzují nejdůležitější události v
uvedeném období, tj. zejména příčiny, průběh a okolnosti rozpadu starých koloniálních impérií evropských států
a vzniku nezávislých zemí tzv. třetího světa se všemi politickými, ekonomickými, kulturními a sociálními pro-
blémy, které doprovází dekolonizační proces. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KHV/DKU1 Dějiny kultury 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s kulturními dějinami evropské civilizace od antiky po konec 18.
století, a to v širším kontextu vývoje politických, hospodářských a sociálních dějin Evropy. Pozornost bude
věnována především oblastem náboženství, filozofie, věd a umění, zvláště pak literatury, architektury, sochařství,
malířství a hudby. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni interpretovat vývoj evropské
kultury od antiky po úsvit moderní doby a zasadit ho do širšího kontextu dějin evropské civilizace. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DKU2 Dějiny kultury 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s kulturními dějinami evropské civilizace od počátku 19. století do
současnosti, a to v širším kontextu vývoje politických, hospodářských a sociálních dějin Evropy. Pozornost bude
věnována především oblastem náboženství, filozofie, věd a umění, zvláště pak literatury, architektury, sochařství,
malířství a hudby. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni interpretovat vývoj evropské
kultury moderní doby a zasadit ho do širšího kontextu nejnovějších dějin evropské civilizace. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DMHB Dějiny mezinárodních vztahů do roku 1914 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled vývoje mezinárodních vztahů v období od Vest-
fálského míru do první světové války. Způsobilosti: Studenti vytvoří přehled nejvýznamnějších momentů
mezinárodních vztahů v letech 1648 ? 1914, analyzují vzájemné ovlivňování zahraniční politiky jednotlivých
mocností, uvedou do souvislosti války o dědictví rakouské a vznik Rakousko-Pruského antagonismu v říši, zhod-
notí dopad sjednocení Německa a Itálie na vývoj mezinárodních vztahů konce 19. století. Předpoklady: Kurz
nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DNHB Moderní dějiny Německa 5 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednášek je seznámit studenty s politickými, sociálními a hospodářskými dějinami Německa v 19.
a 20. století. Vybraná témata budou diskutována za aktivní účasti studentů formou krátkých samostatných
vystoupení na semináři. Způsobilosti: Studenti vysvětlí důsledky sjednocení německých států v roce 1871,
rozliší jednotlivá klíčová období vývoje Německa, vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí v
dějinách Německa v 19. a 20. stol, uvedou do souvislosti dějiny Německa v 19. a 20. stol. se soudobými dějinami
evropskými a světovými. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KHV/MNHB , KSA/MNHB

KHV/DNHN Problémy z dějin Německa ve 20. století 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět se věnuje primárně vybraným problémům politických, ale i hospodářských a sociálních dějin
Německa ve 20. století. Způsobilosti: Studenti se seznámí a zanalyzují základní problémy německých dějin ve
20. století, např. problémy první německé demokracie mezi lety 19181933, příčiny popularity a volebních zisků
NSDAP, zákulisí jmenování A. Hitlera do kancléřského úřadu v lednu 1933 nebo založení a vývoj SRN od roku
1949.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DPN Diplomová práce 16 kr. Zp

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DSHB Dějiny Středomoří 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Přednášky poskytnou ucelený přehled vývoje Středomoří od Napoleonovy výpravy do Egypta v roce 1798
do dekolonizace severní Afriky ve druhé polovině 20. století. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu
nejdůležitějších historických událostí 19. a 20. století ve Středomoří, analyzují významné události jednotlivých
období, uvedou do souvislosti klíčové události jednotlivých států s širším kontextem regionu, srovnají systém
správy francouzských, britských a italských držav s severní Africe, zhodnotí důsledky rozpadu Osmanské říše
pro politickou stabilitu regionu. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DSN Druhá světová válka 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Úkolem předmětu je seznámit studenty s příčinami, průběhem a důsledky druhé světové války. Jednotlivé
přednášky se budou soustředit pozornost nejen na politické a vojensko- strategické události, ale i na hospodářský
a sociální vývoj v Evropě i ve světě a, v neposlední řadě, i na vývoj a situaci v českých zemích během druhé
světové války. Semináře se pak zaměří na rozšíření znalosti studentů a jejich vlastní aktivitu při hodinách.
Jejich úkolem bude více zapojit studenty do výuky. Jednotlivé semináře budou navazovat na tématické okruhy
probírané na přednáškách. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí
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druhé světové války, analyzují situaci a vývoj na jednotlivých frontách. Rozpoznají a formulují význam vstupu
Japonska a USA do války. Zhodnotí vliv války na hospodářský a sociální vývoj v Evropě i ve světě.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DS1D Doktorský seminář 1 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět Doktorský seminář 1 je vedený formou konzultací. Seznámí posluchače s metodikou vědecké práce,
práce s prameny a třídění informací. Posluchač bude veden k tomu, aby zvládl samostatně a přesně zpracovat
zadané téma písemnou formou i ústní prezentací s ohledem na všechny právní normy a etické zásady vědecké
práce. Seminář bude využit jako platforma pro prezentaci odborné práce interních a externích pracovníků,
hostujících badatelů a studentů doktorského studia. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a
metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou práci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DS2D Doktorský seminář 2 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět Doktorský seminář 2 je vedený formou konzultací. Povede posluchače k praktickému zvládání
problémů vědecké práce, práce s prameny a třídění informací. Posluchač bude veden k tomu, aby zvládl samo-
statně a přesně zpracovat zadané téma písemnou formou i ústní prezentaci s ohledem na všechny právní normy
a etické zásady vědecké práce. Součástí semináře je veřejná prezentace reprezentativní části doktorské práce
a rozprava nad jejím tématem. Seminář bude využit jako platforma pro prezentaci odborné práce interních a
externích pracovníků, hostujících badatelů a studentů doktorského studia. Způsobilosti: Studenti si osvojí
základní teoretické a metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou práci. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DS3D Doktorský seminář 3 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět Doktorský seminář 3 je vedený formou konzultací. Prohloubí schopnost posluchače zvládat bez-
chybně metodiku vědecké práce, práce s prameny a třídění informací. Posluchač bude veden k tomu, aby zvládl
kompozici zadané práce a její prezentaci písemnou i ústní formou s ohledem na všechny právní normy a etické
zásady vědecké práce. Seminář bude využit jako platforma pro prezentaci odborné práce interních a externích
pracovníků, hostujících badatelů a studentů doktorského studia. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní
teoretické a metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou práci.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DS4D Doktorský seminář 4 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět Doktorský seminář 4 je vedený formou konzultací. Povede posluchače k praktickému zvládání pro-
blémů vědecké práce, práce s prameny a třídění informací. Posluchač bude veden k tomu, aby zvládl samostatně
a přesně zpracovat zadané téma písemnou formou i ústní prezentaci s ohledem na všechny právní normy a etické
zásady vědecké práce stejně jako obhájit svá stanoviska v kvalifikované odborné rozpravě. Žádoucí je účast na
konferencích, kde může posluchač vystoupit s vlastním příspěvkem, nebo publikace v odborném časopise. Sou-
částí semináře je veřejná prezentace reprezentativní části doktorské práce a její obhajoba. Seminář bude využit
jako platforma pro prezentaci odborné práce interních a externích pracovníků, hostujících badatelů a studentů
doktorského studia. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické předpoklady a znalosti
pro samostatnou vědeckou práci.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/DVHB Dálný východ v 19. století 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem této přednášky je prezentace a zhodnocení základních problémů vývoje na Dálném východě v 19.
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století (do roku 1914) se speciálním důrazem na dějiny Číny a Japonska resp. velmocenskou politiku v této
oblasti. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí 19. století na Dálném
východě, analyzují a uvedou do souvislosti jednotlivá období moderních dějin Dálného východu, rozpoznají
a formulují společné rysy ve vývoji jednotlivých států Dálného východu a zhodnotí význam nejdůležitějších
událostí pro vývoj regionu. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/DZHB Dějiny 20. století v českých zemích 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními událostmi v českých zemích v průběhu 20. století. Před-
nášky se budou soustředit především na politický, kulturní, hospodářský a ekonomický vývoj české společnosti
v období od vzniku samostatného Československa do listopadových událostí roku 1989. Způsobilosti: Student
získá znalosti o politických, kulturních a hospodářských událostech v českých zemích v 20. století, které budou, v
případě potřeby, zasazeny do širšího kontextu evropských dějin. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/EDHB1 Ekonomické dějiny 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům vývoj a působení základních problémů ekonomického vývoje
hlavních oblastí a zemí do roku 1914. Speciálním důraz bude kladen na ekonomický vývoj v 18. a 19. století.
Způsobilosti: Studenti vytvoří přehled vývoje a působení základních problémů ekonomického vývoje hlavních
oblastí a zemí do roku 1914, srovnají ekonomický vývoj tehdejších mocností v jednotlivých obdobích, zhodnotí
vliv soudobých ekonomických teorií na vývoj ekonomické situace hlavních oblastí a zemí. Předpoklady: Kurz
nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/EDHB2 Ekonomické dějiny 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům v návaznosti na kurs Ekonomické dějiny 1. přehled a hodnocení
působení základních problémů ekonomického vývoje hlavních oblastí a zemí od roku 1914 do současnosti. Způ-
sobilosti: Studenti vytvoří přehled působení základních problémů ekonomického vývoje hlavních oblastí a zemí
od roku 1914 do současnosti, srovnají ekonomický vývoj vyspělých států v jednotlivých obdobích, zhodnotí vliv
soudobých ekonomických teorií na vývoj ekonomické situace hlavních oblastí a zemí.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.
Kurz tematicky navazuje na předmět Ekonomické dějiny 1 (KSA/EDHB1).

KHV/EHBSZ České dějiny ve středověku 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Obecné dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/EHN Problémy z dějin Evropy ve 20. století 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět se zabývá vybranými událostmi včetně jejich interpretace, které byly klíčové pro vývoj střední a
jihovýchodní Evropy ve 20. století. Základem je historie malých středoevropských národů: Čechů, Slováků, Po-
láků, Maďarů, Slovinců a Židů v různých historických etapách 20. století. Samostatná pozornost je soustředěna
na Rakousko a jeho roli v zahraničněpolitických koncepcích Itálie a Německa v meziválečném období. Systema-
tický výklad je věnován rovněž přesahu témat na Balkán zvláště v souvislosti s vypuknutím první světové války,
hospodářských vztahů balkánských států, Malé dohody a Německa ve 30. letech a vývoji jihovýchodní Evropy
po druhé světové válce. Druhá část předmětu se věnuje historii střední a jihovýchodní Evropy za druhé světové
války, dále mezi lety 1945-1989 a po rozpadu bipolárního světa.
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Způsobilosti: Studenti se seznámí a zanalyzují základní problémy dějin střední a jihovýchodní Evropy ve 20.
století, např. roli Rakouska v zahraničněpolitických koncepcích Itálie a Německa v meziválečném období, roli
Balkánu zvláště v souvislosti s vypuknutím první světové války, hospodářské vztahy balkánských států, Malé
dohody a Německa ve 30. letech, vývoj jihovýchodní Evropy po druhé světové válce nebo vývoj střední a
jihovýchodní Evropy v období studené války.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/EMV Evropa mezi válkami 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz se věnuje problematice evropského vývoje mezi dvěma světovými válkami 20. století. Přednášky
tematizují dilemata vítězů 1. světové války a z toho vyplývající křehkou strukturu mírového uspořádání po
roce 1918 včetně střednědobých a dlouhodobých důsledků pro evropský a světový mír. Prioritami tohoto kurzu
jsou otázky spojené s protikladem demokracie a autoritářství/totality a vliv hospodářských, společenských a
ideologických faktorů na krizi demokracie v řadě evropských států ve 30. letech. Druhá část kurzu se zaměřuje
na příčiny 2. světové války v širších souvislostech a zohledňuje vnitropolitické vlivy (krize, občanské konflikty) ve
vybraných státech i evropskou konstelaci v předvečer všeobecného konfliktu 1939-1945. Způsobilosti: Student
se orientuje v historických souvislostech meziválečné Evropy. Je schopen zasadit konkrétní událost do časového
rámce i širších souvislostí. Důraz je kladen na faktografii i interpretaci základních událostí diplomacie a vnitřní
politiky evropských států, ale i souvisejících hospodářských a sociálních vztahů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KAP/EMV

KHV/EZD Evropa a zámoří 5 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou historicky dlouhodobé interakce mezi západní spo-
lečností a mimoevropskými civilizacemi a kulturami při zohlednění formování světového systému a vnitřních
sociálních, ekonomických, ideologických a politických proměn Západu v širší mezioborové perspektivě. Zvláštní
důraz bude kladen na recepci tradičních i zcela nových teoretických a metodologických podnětů, které se v
souvislosti se zmíněným tématem objevily v soudobé odborné historiografické literatuře a jež zahrnují zejména
přístup procesuálně funkcionalistický, interpretativní a neomarxistický (Fernand Braudel, William McNeill, Im-
manuel Wallerstein, Geoffrey Parker, John Darwin apod). Způsobilosti: Studenti si osvojí podrobné informace
a znalosti týkající se evropské zámořské expanze na sklonku středověku, raném novověku a úsvitu moderní
doby, specifického vývoje zámořských území a širší sociokulturní a politické interakce mezi západní civilizací a
zámořím a dokáží tuto kompetenci uplatnit při kritické analýze a výkladu globálních výzev současného světa.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/FLHB Francie za vlády Ludvíka XIV. 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je prezentovat studentům a zhodnotit hlavní faktory, které ovlivňovaly vnitřní vývoj i
zahraniční politiku Francie za vlády Ludvíka XIV. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších
historických událostí vlády Ludvíka XIV., popíšou vnitropolitickou a hospodářskou situaci ve Francii za Ludví-
kovy vlády, uvedou do souvislosti Ludvíkovy hegemoniální snahy s reakcí ostatních evropských států, zhodnotí
zásluhy kardinála Mazarina na potlačení frondy a uzavření tzv. pyrenejského míru se Španělskem. Předpoklady:
Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/FOHB Francouzština pro Historická studia 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru obecné a české moderní dějiny s pokročilou znalostí obecné
francouzštiny a především dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Kurz je zaměřen
na práci s odborným textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu využití při vlastní prezen-
taci a vytváření textů. Cvičení vycházejí z lingvistické analýzy autentických odborných materiálů a jejich cílem
je zvládnutí komunikace na vyšší odborně orientované úrovni (terminologie z oblasti Obecné a české moderní
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dějiny ve francouzštině apod.). Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KRO/FPHB. Způsobilosti:
Studenti budou seznámeni s problematikou a termíny v oblasti historie, zejména z oblasti obecných a českých
moderních dějin ve francouzském jazyce. Naučí se orientovat v odborných textech ve francouzském originále a
tvůrčím způsobem je okomentovat. Rozvinou svoji znalost francouzského jazyka. Předpoklady: Doporučuje se
absolvování přípravného předmětu KRO/FPHB (není však povinností).

Vylučující předměty: KRO/FH6 , KRO/FOHB

KHV/FPHB Francouzština pro Historická studia-úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru Obecné a české moderní dějiny a je koncipován jako úvod
do studia odborného jazyka a práce s originálními autentickými odbornými texty ve francouzštině, a to z oblasti
obecné a české moderní dějiny. Výuka předpokládá pokročilou znalost jazyka a je vedena ve francouzském jazyce.
Tento předmět je přípravou pro absolvování předmětu KRO/FOHB. Způsobilosti: Studenti budou schopni
pochopit a zhodnotit základní problémy odborného textu zejména z oblasti obecných a českých moderní dějin
ve francouzském jazyce. Budou uvedeni do studia odborného francouzského jazyka a celkově si procvičí svoji
znalost tohoto jazyka. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KRO/FH5 , KRO/FPHB

KHV/FSSD Formování světového systému 5 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s formováním mezinárodního světového systému v novověku a moderní
době s přihlédnutím k širším politickým, ekonomickým a sociokulturním souvislostem zmíněného globálního
procesu, který bude představen na příkladu konkrétních případových studií v závislosti na odborné specializaci
a individuálním zaměření studenta doktorského studia. Způsobilosti: Student po absolvování kurzu bude
obeznámen s formováním světového systému od sklonku 15. století do konce 20. století, metodologickými přístupy
k výzkumu této problematiky a nejvýznamnějšími teoretickými pohledy a odbornými pracemi. Student by měl
být schopen vlastní interpretace zvoleného tématu s mezinárodněprávní tematikou. Předpoklady: Předmět
nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/GBHB Moderní dějiny Velké Británie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vývojovými tendencemi dějin Velké Británie v 19. a
v první polovině 20. století (od Vídeňského kongresu do roku 1939). Jednotlivé přednášky budou zaměřeny na
vybrané problémy z britských vnitro- i zahraničněpolitických dějin. Výklad bude koncipován chronologicky se
zaměřením na analýzu vztahu politického a konstitucionálního vývoje země a jeho vlivu na změny v kultuře a
životním stylu.
Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí moderních dějin Velké Britá-
nie, analyzují jednotlivá období a uvedou je do souvislosti s okolními oblastmi, rozpoznají a formulují vztahy
mezi konstitucionálním a politickým vývojem země, zhodnotí dopad politických rozhodnutí na vývoj kultury a
životního stylu obyvatel.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/HIHB Historická antropologie 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem přednášek je seznámit studenty s oborem historická antropologie, s jeho vznikem, vývojem a vy-
mezením v rámci historických věd. Cílem seminářů bude rozbor a interpretace konstitutivních textů oboru.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují termíny z historické antropologie, vymezí historickou antropologii v rámci
historických věd, na základě rozboru a interpretace konstitutivních textů identifikují cíle oboru, vytvoří sou-
pis hlavních představitelů oboru a jejich výzkumné orientace. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující
předměty.

KHV/HMHB1 Dějiny habsburské monarchie 1 4 kr. Zp
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s politickými, hospodářskými, sociálními a kulturními dějinami
habsburské monarchie od konce třicetileté války do smrti Josefa II. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou
osu nejdůležitějších historických událostí dějin Habsburské monarchie od konce třicetiletí války do smrti Josefa
II., analyzují jednotlivé klíčové události a uvedou je do souvislosti s dějinami sousedních států, zhodnotí dopad
reforem Josefa II. na obyvatelstvo monarchie. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/HMHB2 Dějiny habsburské monarchie 2 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vysvětlit studentům dějiny habsburské monarchie od nástupu Leopolda II. v neklidném
období Velké francouzské revoluce do rozpadu říše na sklonku první světové války. Způsobilosti: Studenti
vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí dějin Habsburské monarchie od nástupu Leopolda II.
do rozpadu monarchie, analyzují jednotlivé klíčové události a uvedou je do souvislosti s dějinami sousedních
států, zhodnotí vliv Prusko-Rakouské války roku 1866 na zahraniční politiku monarchie. Předpoklady: Kurz
tematicky navazuje na předmět Habsburská monarchie a svět 1 (KSA/HMHB1).

KHV/HPHB1 Historický proseminář 1 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy historikovy práce. Jednotlivé okruhy jsou uzpůsobeny tak, aby
student získal základní znalosti pro práci s historickými prameny, sekundární literaturou, atd. Způsobilosti:
Samostatná odborná práce v základních krocích ? zpracování informací a formulace problému, heuristika, práce
s historickými prameny, interpretace.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/HPHB2 Historický proseminář 2 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními disciplínami historické vědy a pomocnými vědami his-
torickými. V jednotlivých blocích budou představeny interpretační proudy současné historické vědy a jejich
výkladové možnosti na konkrétních ukázkách z odpovídajících prací historiků. Způsobilosti: Orientace v pro-
blémech historické vědy 20. století, schopnost využít jejích postupů pro vlastní interpretaci, psaní odborného
textu.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti. Kurz tematicky navazuje na
předmět Historický proseminář 1 (KSA/HPHB1).

KHV/HSHB1 Habsburská monarchie a svět 1 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je předmětu je poskytnout studentům přehled a analýzu vývoje zahraniční politiky Ra-
kouska od Vídeňského kongresu 1814/1815 do vzniku Dvojspolku v roce 1879. Způsobilosti: Studenti vytvoří
přehled vývoje zahraniční politiky Rakouska od Vídeňského kongresu 1814/1815 do vzniku Dvojspolku v roce
1879, analyzují klíčové události jednotlivých dílčích období, zhodnotí úlohu knížete Metterenicha na tvorbě
rakouské zahraniční politiky, uvedou souvislosti porážku Rakouska v roce 1866 s následným vývojem jeho za-
hraniční politiky. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/HSHB2 Habsburská monarchie a svět 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je předmětu je poskytnout studentům přehled vývoje zahraniční politiky habsburské
monarchie v údobí od vzniku Dvojspolku do první světové války. Způsobilosti: Studenti vytvoří přehled
vývoje zahraniční politiky Rakouska od vzniku Dvojspolku v roce 1879 do první světové války, analyzují klíčové
události jednotlivých dílčích období, uvedou do souvislosti rakouskou politiku na Balkáně a vývoj vztahu k



221

Rusku, zhodnotí vliv vnitropolitických problémů na zahraniční politiku monarchie. Předpoklady: Kurz nemá
žádné podmiňující předměty.
Kurz tematicky navazuje na předmět Habsburská monarchie a svět 1 (KSA/HSHB1).

KHV/HVHN Problémy historické vědy 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými, metodologickými a epistemologickými
problémy soudobého historického výzkumu v širší mezioborové perspektivě. Zvláštní důraz bude položen na
konkrétní prezentaci způsobu vzniku a reprodukce historického vědění a jeho ontologického statusu. Způso-
bilosti: Studenti se seznámí se základními teoretickými a metodologickými problémy soudobé historické vědy
a pochopí význam francouzské historiografické školy Annales, symbolické a historické antropologie, teorie svě-
tového systému, strukturalismu, neodifuzionismu, kulturní ekologie a kognitivních věd pro soudobé historické
myšlení. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/CHBSZ České dějiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru České dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/CHN Československo 1948 - 1989 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními charakteristikami historického vývoje Československa
v letech 1948-1989. Přednášky se zaměří na únor 1948 a převzetí moci Komunistickou stranou Československa,
na politické procesy a represe v 50. letech 20. století, na znárodňování a kolektivizaci, neopominou odboj a
další strategie občanské rezistence proti režimu nebo rozporuplné procesy v české a slovenské společnosti v
šedesátých letech 20. století, přiblíží kulturní uvolnění a pokusy o politické a ekonomické reformy, které vyústily
do událostí tzv. Pražského jara, dále se zaměří na invazi vojsk Varšavské smlouvy, na čistky v KSČ, nastíní
vývoj československé společnosti v 70. a 80. letech, přiblíží různé formy opozice proti režimu (např. Charta 77),
politický a společenský ohlas sovětské perestrojky po roce 1985 a na závěr zhroucení totalitního režimu v roce
1989. Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí dějin Československa
v letech 1948 - 1989 a zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období únor 1948, politické procesy v 50.
letech 20. století, Pražské jaro, období normalizace nebo pád totalitního režimu v roce 1989. Předpoklady:
Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/IHBSZ Metodologie a teorie hist. a antr. věd 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Obecné dějiny nebo České dějiny.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/INSZ Metodologie a teorie moderních dějin 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Moderní dějiny.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
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osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/IOHB Italština pro Historická studia 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru obecné a české moderní dějiny s pokročilou znalostí obecné
italštiny a především dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Kurz je zaměřen na
práci s odborným textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu využití při vlastní prezentaci
a vytváření textů. Cvičení vycházejí z lingvistické analýzy autentických odborných materiálů a jejich cílem
je zvládnutí komunikace na vyšší odborně orientované úrovni (terminologie z oblasti Obecné a české moderní
dějiny v italštině apod.). české moderní dějiny v italštině apod.). Doporučuje se absolvování přípravného kurzu
KRO/IPHB. Způsobilosti: Student je schopen: - porozumět autentickým odborným textům - porozumět
informacím v článku z různých zdrojů - poskytnout ústní či písemnou informaci o myšlenkách textu - využít
informace z odborného textu pro vlastní odbornou práci Předpoklady: Student by měl: - být schopen orientovat
se v odborném italském textu - rozumět gramatickým strukturám, lexiku i stylistickému ladění textu - umět
pracovat s italskými překladovými i výkladovými slovníky a encyklopediemi - umět vytvářet slovníček odborné
terminologie - umět vyhledávat a ověřovat informace v odborných zdrojích

Vylučující předměty: KRO/IOHB

KHV/IPHB Italština pro Historická studia - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Výuka předpokládá pokročilou znalost jazyka a je vedena v italském jazyce. Předmět je určen studentům
studijního oboru Obecné a české moderní dějiny a je koncipován jako úvod do studia odborného jazyka a práce
s originálními autentickými odbornými texty v italštině, a to z oblasti obecné a české moderní dějiny. Tento
předmět je přípravou pro absolvování předmětu KRO/IOHB. Způsobilosti: Student je schopen: - porozumět
autentickým odborným textům - porozumět podstatným informacím v krátkém článku z různých zdrojů
- poskytnout jednoduchou ústní či písemnou informaci o myšlenkách textu - vytvářet slovníček odborné termi-
nologie Předpoklady: Student by měl: - být schopen orientovat se v italském textu - rozlišovat gramatické a
lexikální kategorie - umět pracovat s italskými překladovými i výkladovými slovníky a encyklopediemi - umět
vyhledávat a ověřovat informace v odborných zdrojích

Vylučující předměty: KRO/IPHB

KHV/JAHB Moderní dějiny Jižní Afriky 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je výklad klíčových historických procesů odehrávajících se v geografické oblasti jižní Afriky
od počátku 20. století do současnosti.
Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí jihoafrických dějin od počátku
20. stol. do současnosti, analyzují úlohu Jihoafrické republiky jako hegemona oblasti, uvedou do souvislosti šíření
národněosvobozeneckých hnutí v jednotlivých státech Jižní Afriky, zhodnotí dopady odstranění apartheidu na
různé složky obyvatelstva Jihoafrické republiky. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/JKN Soc. a kultur. dějiny moderního Japonska 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s japonskou kulturou a jejími proměnami v průběhu dějin.
Hlavními tématy bude dějinný vývoj japonské literatury, umění a filmu, které budou interpretovány v širším
kontextu kulturních dějin. Zvláštní důraz bude kladen na vzájemné ovlivňování japonské a světové kultury po
otevření se Japonska světu v polovině 19. století. Kurz bude zaměřen především na dějiny japonské kultury do
roku 1945. Způsobilosti: Studenti získají komplexní znalosti o japonské kultuře a budou schopni interpretovat
její význam. Současně se také zaměří na její vliv na západní umění a literaturu.
Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předmět.

KHV/JTHN Japonský totalitarismus 1868-1945 3 kr. Zk
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2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami Japonska v letech 1868-1945. Hlavní pozornost bude
věnována politické a společenské situaci v Japonsku, jež umožnila vznik specifického totalitního režimu, který
se svými prvky lišil od příbuzných systému v Evropě a Asii. Dalším předmětem zájmu pak bude japonský
militarismus a expanzionismus, jehož vyvrcholením byl útok na americkou základnu v Pearl Harboru v roce
1941. Studenti budou také seznámeni s odkazem japonského totalitarismu v soudobé japonské historické paměti.
Způsobilosti: Studenti získají komplexní přehled o dějinách Japonska v letech 1868-1945 s důrazem na vznik
zdejšího totalitního režimu. Na konkrétních příkladech pak budou seznámeni s důsledky a dopady japonské
militaristické agrese v Asii a Tichomoří. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předmět.

KHV/KDE1 Kulturní dějiny Evropy 1 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je poskytnout studentům výklad zrodu a vývoje západní civilizace jako svébytného sociokultur-
ního fenoménu v širším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním a enviromentálním
kontextu na příkladech velkých kulturních formací antiky, středověku a raného novověku. Pozornost bude věno-
vána dílu myslitelů, kteří se pokusili o syntetické uchopení a porozumění formování evropské kulturní jedinečnosti
a kreativity (Oswald Spengler, Arnold Toynbee, William McNeill, Jacques Barzun, Christopher Dawson, Fernand
Braudel). Způsobilosti: Studenti budou schopni osvětlit výklad zrodu a vývoje západní civilizace jako své-
bytného sociokulturního fenoménu v širším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním
a enviromentálním kontextu na příkladech velkých kulturních formací antiky, středověku a raného novověku.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KHV/KDE2 Kulturní dějiny Evropy 2 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je podat výklad vývoje západní civilizace jako svébytného sociokulturního fenoménu v šir-
ším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním a enviromentálním kontextu a proměn
její symbolické tvořivosti a duchovní kultury na příkladech velkých kulturních formací a ideologických hnutí
osmnáctého až jednadvacátého století, především osvícenství, romantismu, modernismu a postmodernismu. V
závěru kurzu bude diskutován přínos a význam západního kulturního dědictví pro soudobou globální civilizaci.
Způsobilosti: Studenti budou schopni osvětlit vývoj západní civilizace jako svébytného sociokulturního feno-
ménu v širším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním a enviromentálním kontextu
a proměn její symbolické tvořivosti a duchovní kultury na příkladech velkých kulturních formací a ideologických
hnutí osmnáctého až jednadvacátého století, především osvícenství, romantismu, modernismu a postmodernismu.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

KHV/KOHB Koloniální dějiny 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Účelem kurzu je poskytnout systematický přehled dějin západního kolonialismu od zámořských objevů
přelomu patnáctého a šestnáctého století po proces dekolonizace po druhé světové válce. Způsobilosti: Stu-
denti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí z dějin západního kolonialismu, srovnají přístup
jednotlivých mocností ke správě svých kolonií, uvedou do souvislosti vnitropolitickou situaci metropolí a kolonií,
zhodnotí dopad dekolonizace na politickou a ekonomickou stabilitu bývalých koloniálních oblastí. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/LHB Moderní dějiny Latinské Ameriky 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem dějin Latinské Ameriky. Důraz je kladen na vývoj latin-
skoamerické společnosti v jednotlivých státech. Hlavním tématem přednášek pak budou politické, hospodářské
a sociální dějiny oblasti.
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Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí moderních dějiny států Latinské
Ameriky, rozpoznají a formulují společné znaky různých vojenských režimů v Latinské Americe, uvedou do
souvislosti klíčové události 20. století v Latinské Americe a reakci sousedních oblastí, analyzují problematiku
pěstování drog v Jižní Americe a její dopady na vnitropolitickou situaci postižených států. Předpoklady: Kurz
nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KHV/LAHB , KSA/LAHB

KHV/MFHB Moderní dějiny Francie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu Moderní dějiny Francie v Evropě je nabídnout studentům celostní přehled francouzských
dějin od Vídeňského kongresu do současnosti. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších
historických událostí ve Francii v 19. a 20. stol., uvedou tyto události do souvislosti s dějinami Evropy, srovnají
francouzskou koloniální politiku s politikou ostatních koloniálních mocností, zhodnotí úlohu Charlese de Gaulla
v poválečném vývoji Francie. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/MHBSZ Moderní české dějiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Obecné dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/MNSZ Moderní světové dějiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Moderní dějiny.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/MSHB1 Metodologický seminář 1 4 kr. Zp
4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Seminář vede studenta k samostatnému a kritickému zkoumání a poznávání minulosti, k uplatnění prak-
tických i teoretických návyků a dovedností získaných absolvováním předmětu Historický proseminář i výuky
dalších předmětů. Se studentem je diskutováno téma práce. Výsledkem kritického zvážení je volba metod a po-
stupů studenta, je vypracována osnova práce a stanoven cíl a rozsah výzkumu, jeho směr a časový plán. Pedagog
kontroluje bibliografickou rešerši, práci s odbornou literaturou a prameny a radí studentovi při tvorbě jeho práce.
Způsobilosti: Seminář vede studenta k samostatnému a kritickému zkoumání a poznávání minulosti a k uplatnění
praktických i teoretických návyků a dovedností. Výsledkem semináře je zpracování tématu bakalářské práce, kri-
tická diskuze bibliografie a osnovy práce, zvolení správných metod, potřebných k její realizaci. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/MSHB2 Metodologický seminář 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Konkrétní obsah je vždy stanoven v souladu s odborným zájmem studenta. Seminář zajistí studentovi
podporu při orientaci v základních metodologických a teoretických otázkách historických věd souvisejících se
současným bádáním v oboru v domácím a mezinárodním kontextu. Způsobilosti: Po absolvování semináře
bude student metodologicky a teoreticky připraven k odborné práci.
Předpoklady: Student musí absolvovat předmět Metodologický seminář I.

KHV/MS1D Metodologický seminář 1 10 kr. Zp
2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je dát studentům prostor pro samostudium a konzultace. Na rozdíl od Doktorského semi-
náře cílem není nutně zpracovávat téma doktorské práce, ale je vhodné zvolit si téma příbuzné, které pomůže
rozšířit posluchačův pohled na zvolenou problematiku. Důraz bude kladen na pečlivou práci s prameny a na vy-
hledávání relevantních zdrojů. Součástí studia je možnost účasti na konferencích, kde může posluchač vystoupit
s vlastním příspěvkem, nebo publikace v odborném časopise.
Způsobilosti: Student si osvojí jasné a kritické formulování svých názorů a naučí se fundovaně odpovídat na
případné dotazy.
Předpoklady: Předmět předpokládá schopnost předložit seminární práci o rozsahu 20 normostran, která bude
splňovat všechny náležitosti odborného textu.

KHV/MS2D Metodologický seminář 2 10 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je dát studentům prostor pro samostudium a konzultace. Na rozdíl od Doktorského semi-
náře cílem není nutně zpracovávat téma doktorské práce, ale je vhodné zvolit si téma příbuzné, které pomůže
rozšířit posluchačův pohled na zvolenou problematiku. Důraz bude kladen na pečlivou práci s prameny a na vy-
hledávání relevantních zdrojů. Součástí studia je možnost účasti na konferencích, kde může posluchač vystoupit
s vlastním příspěvkem, nebo publikace v odborném časopise.
Způsobilosti: Student si osvojí jasné a kritické formulování svých názorů a naučí se je obhájit při následné diskuzi.
Předpoklady: Předmět předpokládá schopnost předložit seminární práci o rozsahu 15 normostran, která bude
splňovat všechny náležitosti odborného textu.

KHV/MVHB Dějiny mezinárodních vztahů 20. století 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je postihnout politiku velmocí a hlavní vývojové trendy mezinárodních vztahů ve 20.
století. Jednotlivé přednášky zmapují nejdůležitější události a momenty let 1918- 1989, ať už se problém konfe-
rence ve Versailles, otázku kolektivní bezpečnosti ve 20. a 30. letech, situaci na Dálném východě, konferenci v
Mnichově a vypuknutí druhé světové války, problém dekolonizace a vývoj mezinárodních vztahů po roce 1945.
Způsobilosti: Studenti vytvoří přehled nejvýznamnějších momentů mezinárodních vztahů od roku 1914, analy-
zují vzájemné ovlivňování zahraniční politiky jednotlivých mocností, srovnají zahraniční politiku jednotlivých
totalitních režimů a jejich vzájemné vztahy, zhodnotí vliv dělení moci po druhé světové válce na vztah mezi
Východem a Západem.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KHV/MDHB , KSA/MDHB

KHV/NHB Novověk v českých zemích 6 kr. Zp,Zk
4 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s novověkými dějinami českých zemí vymezenými léty 1526-1918.
Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí novověku v českých zemích,
analyzují jednotlivá období a uvedou je do souvislosti s okolními oblastmi, rozpoznají a formulují vlivy evropské
reformace na české země, shrnou dopady rekatolizace a zhodnotí vliv českého národně emancipační hnutí na
dobové dění. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KHV/NCHB , KSA/NCHB

KHV/NHBSZ Světové dějiny v novověku 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru České dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/NHHB New History 3 kr. Zk
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2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je umožnit studentům vytvořit si základní představu o změnách probíhajících v průběhu 20.
století na poli historických věd, resp. o moderních historiografických přístupech, které se v této době formovaly na
univerzitách a výzkumných pracovištích v Evropě a Spojených státech amerických. Způsobilosti: Student bude
schopen orientovat se a rozeznávat mezi nejvýznamnějšími proudy tzv. nové historie; zároveň získá přehled o
hlavních představitelích a klíčových teoretických/metodologických textech, jež konstituovali jednotlivé přístupy.
Po absolvování kurzu se od studenta očekává schopnost kriticky zhodnotit postavení a přínos těchto přístupů
pro historickou vědu, a to včetně jejich recepce v českém odborném prostředí. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/NJOHB Němčina pro Historická studia 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjet schopnost porozumět širokému spektru původních odborných písemných německých textů z oblasti
historie. Vést studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu praktickému
využití při odborné prezentaci a vytváření vlastních odborných textů (referát). Seznámit je s gramatickými
strukturami a lexikálně stylistickými jevy odborného funkčního stylu.
Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KAG/NPHB.
Předmět je vyučován v němčině, předpokládá středně pokročilé znalosti jazyka (B1).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- pochopit a aplikovat zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti historie
- rozpoznat důležité gramatické, lexikální, sémantické a stylistické jevy odborných textů
- číst, překládat a reprodukovat probírané texty
- vést rozhovor/diskusi k přečteným textům v němčině a vyjadřovat se adekvátně a jazykově správně.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty. Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KSA/NPHB.

Vylučující předměty: KAG/NOHB

KHV/NMN Národnostní menšiny v ČSR 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou národnostních menšin v první Československé repub-
lice; hlavní pozornost bude logicky věnována německé a maďarské minoritě. Na úvod zazní vymezení základních
pojmů (národ, národnost, národnostní menšina, národní stát versus národnostní stát) a mezinárodní ochrana
práv národnostních menšin po první světové válce a role Společnosti národů. Jádrem předmětu budou poté před-
nášky o právním postavení národnostních menšin v ČSR, jejich postoji ke státu, vývoji jejich pozice ve dvacátých
a třicátých letech 20. století, to vše na pozadí vnitropolitického vývoje Československa. Způsobilosti: Studenti
si vytvoří časovou osu nejdůležitějších událostí týkajících se složité problematiky národnostních menšin (pře-
devším německé a maďarské) v meziválečném Československu. Získají poznatky o mezinárodní ochraně menšin
po roce 1918, o právním postavení minorit v první Československé republice (jejich ochraně z hlediska Ústavní
listiny z roku 1920, jejich jazykových právech atd.) nebo o vývoji menšinových politických stran (prezentovány
budou hlavní politické směry). Opomenut nebude ani složitý vnitropolitický vývoj ČSR ve druhé polovině tři-
cátých let 20. století a problematika tzv. národnostního statutu, dokumentu, který měl z Československa udělat
národnostní stát. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předmět.

KHV/NOHB Novověk (obecný) 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vývoji světových dějin od počátku novověku do
Velké francouzské revoluce. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí
novověku ve světě do vypuknutí Velké francouzské revoluce, srovnají novověký vývoj evropských a mimoev-
ropských regionů, uvedou do souvislosti zámořské objevy a kulturní dějiny novověké Evropy, zhodnotí dopad
třicetileté války na demografickou situaci ve střední Evropě. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující
předměty.

KHV/NPHB Němčina pro Historická studia- úvod 5 kr. Zp
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Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Připravit studenty pro absolvování předmětu KSA/NJOHB.
Uvést je do studia odborného jazyka a do práce s autentickými německými texty z oblasti historie.
Obeznámit se základními gramatickými, lexikálními a stylistickými jevy odborného funkčního stylu.
Předmět je vyučován zčásti v němčině na úrovni A2 - B1.
Způsobilosti: Pochopit zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti historie.
Rozpoznat základní gramatické, lexikální a stylistické jevy odborného funkčního stylu.
Číst jednodušší krátké odborné texty v němčině a aplikovat gramatické struktury typické pro odborný text ve
vlastních krátkých písemných nebo mluvených textech.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty. U kurzu se předpokládají vstupní znalosti na úrovni B1.

Vylučující předměty: KAG/NPHB

KHV/OHBSZ Obecné dějiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Obecné dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/ONHN Období nesvobody 1938 až 1968 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Suk možný semestr: ZS

Cíle: Předmět bude časově obsahovat období let 1938-1968 a měl by seznámit studenty se základním vývojem
v českých zemích a Slovensku. Důraz bude kladen na srovnávání válečných režimů s komunistickým režimem v
Československu od roku 1948. Způsobilosti: Studenti vytvoří přehled nejdůležitější události dějin českých zemí
a Slovenska v letech 1938-1968, srovnají vývoj v českých zemí a na Slovensku v letech 1938-1945, rozpoznají
a formulují společné znaky nacistické, protektorátní a komunistické cenzury, analyzují projevy antisemitismu v
Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republice, zhodnotí osobní vliv jednotlivých politiků na vnitropolitic-
kou situaci let 1945-1968. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/OZDSZ Oborová specializace 0 kr. Sdz

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Historie. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti
a kompetence v souladu s požadavky doktorského oboru Historie. Student je po absolvování studia schopen
orientovat se v problematice oboru a pokračovat v další vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Historie garan-
tovaného Katedrou historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské
univerzity v Plzni.

KHV/PBHB Britská zahraniční politika 1879 až 1901 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je prezentace základních cílů a problémů zahraniční politiky Velké Británie od konce 70. let
19. století do počátku 20. století. Způsobilosti: Studenti vytvoří přehled základních cílů a problémů zahraniční
politiky Velké Británie od konce 70. let 19. stol. do počátku 20. stol., analyzují jednotlivé klíčové momenty
britské zahraniční politiky dané doby, uvedou do souvislosti britskou zahraniční politiku a soudobou zahraniční
politiku ostatních evropských mocností. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/PČD1 Přehled českých dějin 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]



228

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem přednáškového cyklu je ucelený výklad a seznámení s historií českých zemí od příchodu Slovanů po
počátek novověku, a to v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin. Jednotlivé přednášky se zaměří na
zvládnutí základní faktografie, jakož i na zařazení historických událostí do celkových souvislostí a vztahů. Seminář
navazuje na přednáškový cyklus, seznamuje studenty s primárními zdroji a učí je samostatně pracovat. Součástí
může být rovněž zpracování a prezentace vlastního hodnocení jednotlivých historických problémů. Způsobilosti:
Orientace v českých dějinách od příchodu slovanů po počátek novověku, porozumění historickým dokumentům
a jejích interpretace. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KHI/ČD1

KHV/PČD2 Přehled českých dějin 2 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednáškového cyklu k českým dějinám je poskytnout studentům ucelený přehled o dějinách novověku
a moderní doby v období od třicetileté války po 90. léta 20. století v oblasti politických, hospodářských a
kulturních dějin, naučit je pojímat historický proces v souvislostech a v interdisciplinárních vztazích s jinými
předměty a obory.
Seminář bude zaměřen na výměnu názorů a informací k dané problematice a prokázání schopnosti studenta
samostatně interpretovat pramenné texty. V semináři bude poskytnut dostatečný prostor, aby se studenti naučili
vědecky přemýšlet a formulovat vlastní názory. Způsobilosti: Orientace v novodobých a soudobých českých
dějinách, porozumění historickým dokumentům a jejích interpretace. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KHI/ČD2

KHV/PDHB Dějiny Plzně 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cíle předmětu (anotace): Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s dějinami města Plzně, které budou
zasazeny do širších souvislostí českých dějin, ale také s významnými osobnostmi v oblasti kultury, politiky
a vědy. Důraz bude kladen především na historicko-kulturní souvislosti dějinného vývoje města Plzně a jeho
okolí. Způsobilosti: Studenti získají celkovou představu o historii Plzně a jejího okolí, seznámí se s významnými
osobnostmi, které utvářely dějiny města. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KHV/PDHN1 Vybrané problémy z dějin 20. století 1 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými problémy dějin první poloviny 20. století. Jednotlivé
přednášky zmapují nejdůležitější události a momenty let 1918-1945, ať už se jedná o slovy Johna Maynarda
Keynese ”kartaginský mír”, vnucený Německu ve Versailles, o pokusy o řešení problému kolektivní bezpečnosti
ve 20. a 30. letech 20. století, o nástup fašismu v Itálii a nacionálního socialismu v Německu, o španělskou
občanskou válku nebo o akceleraci událostí, na jejichž konci vypukla druhá světová válka. Způsobilosti:
Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí především z dějin západní Evropy mezi
léty 1918-1945, zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období (rozpad starého zavedeného řádu a vznik
nových států, nástup totalitních hnutí, krize 30. let 20. století, fenomén appeasementu atd.) a seznámí se s
významnými osobnostmi té doby.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/PDHN2 Vybrané problémy z dějin 20. století 2 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět bude věnován vybraným problémům druhé poloviny 20. století. Základním tématem tohoto období,
které tvoří osu dění ve světě i v Evropě, je studená válka. Přednášky se proto zaměří na příčiny, průběh a výsledky
bipolárního konfliktu.
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Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí dějin druhé poloviny 20. století
a zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období kořeny a počátky studené války, Trumanovu doktrínu
a Marshallův plán, berlínské krize, Karibskou krizi, válku ve Vietnamu nebo 80. léta 20. století a konec studené
války. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/PGHN Projekt k výzkumné činnosti 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tvorby grantových projektů k získání finanční pod-
pory pro vlastní výzkum. Seminář bude rozdělen na dvě části: 1) teoretickou, během které budou studenti
seznámeni s možnostmi financování vědeckého výzkumu v ČR i zahraničí, přípravou projektů a jejich evaluací;
2) praktickou, v jejímž průběhu studenti sami jednotlivě vytvoří vlastní projektové žádosti k tématům vlastního
výzkumu, nejlépe k tématům vlastních diplomových prací. Způsobilosti: Studenti se seznámí se základními
postupy při přípravě vlastního grantového projektu, ať už u Grantové agentury ČR nebo na ZČU v Plzni.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/PMD Přehled moderních dějin 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je přehledovou formou seznámit studenty s nástinem moderních dějin, a to od Velké
francouzské revoluce, přes důležité fenomény dějin 19. století (napoleonské války, sjednocení Německa a Itálie,
cesta k první světové válce) až k zásadním mezníkům 20. století - první světová válka a meziválečná Evropa,
druhá světová válka, studená válka, rok 1989 a rozpad východního bloku. Způsobilosti: Studenti si vytvoří
časovou osu nejdůležitějších událostí moderních dějin, zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období (19.
a 20. století) a seznámí se s významnými osobnostmi té doby. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/POD1 Přehled obecných dějin 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem přednáškového cyklu je ucelený výklad a seznámení s historií Evropy od antiky po počátek novověku, a
to v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin. Jednotlivé přednášky se zaměří na zvládnutí základní
faktografie, jakož i na zařazení historických událostí do celkových souvislostí a vztahů. Seminář navazuje na
přednáškový cyklus, seznamuje studenty s primárními zdroji a učí je samostatně pracovat. Součástí může být
rovněž zpracování a prezentace vlastního hodnocení jednotlivých historických problémů. Způsobilosti: Orientace
v historií Evropy od antiky po počátek novověku, porozumění historickým dokumentům a jejích interpretace.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KHI/OBDĚ1

KHV/POD2 Přehled obecných dějin 2 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednáškového cyklu k obecným dějinám je poskytnout studentům ucelený přehled o dějinách no-
vověku a moderní doby v období 1600-2000 v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin, naučit je
pojímat historický proces v souvislostech a v interdisciplinárních vztazích s jinými předměty a obory. Seminář
bude zaměřen na výměnu názorů a informací k dané problematice a prokázání schopnosti studenta samostatně
zpracovat a prezentovat vybraný problém V semináři bude poskytnut dostatečný prostor, aby se studenti naučili
vědecky přemýšlet a formulovat vlastní názory.
Způsobilosti: Orientace v historií Evropy od počátku novověku po současnost, porozumění historickým doku-
mentům a jejích interpretace.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KHI/OBDĚ2

KHV/PSDSZ Podoborová specializace 0 kr. Sdz
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Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Historie. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a
kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Student je po absolvování
studia schopen orientovat se v problematice stejně tak jako ve vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Historie garan-
tovaného Katedrou historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské
univerzity v Plzni.

KHV/PSHB1 Společnost v pravěku a starověku 1 7 kr. Zp,Zk
4 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem lidské společnosti v pravěku a nejstarším údobím staro-
věku, procesem hominizace, vznikem anatomicky moderního člověka, základními kulturními údobími a komplexy
evropského paleolitu, mezolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové a železné a zrodem a vývojem prvních státních
útvarů a civilizací na Předním východě a egejské oblasti, jižní a východní Asii a Střední a Jižní Americe. V před-
náškách budou zohledněny širší intelektuální, ideologické a historické okolnosti zrodu západních věd o pravěku
a starověku od osmnáctého do dvacátého století a poukázáno na způsob, jak se do výsledného obrazu pravěké
a starověké společnosti promítalo dobové historicky podmíněné předporozumění. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni rozlišit a charakterizovat základní kulturní údobí a horizonty paleolitu, mezolitu, neolitu, eneolitu, doby
bronzové a železné, charakterizovat základní problémy a otázky procesu hominizace a charakterizovat okolnosti
zrodu nejstarších státních útvarů a civilizací. Studenti jsou seznámeni s historickými a intelektuálními okolnostmi
vzniku západních věd o pravěku a starověku. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předmět.

KHV/PSHB2 Společnost v pravěku a starověku 2 7 kr. Zp,Zk
4 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s přehledem starověkých dějin Středomoří a přilehlých oblastí Eurasie
po roce 1200 před Kristem, vývojem archaického a klasického Řecka a Makedonie, helénistické společnosti a
vzestupem a pádem římského státu v polovině prvního tisíciletí po Kristu. V přednáškách budou zohledněny
širší intelektuální, ideologické a historické okolnosti zrodu západních věd o antickém starověku od patnáctého
do dvacátého století a poukázáno na způsob, jak se do výsledného obrazu antické společnosti promítalo dobové
historicky podmíněné předporozumění. Způsobilosti: Studenti jsou schopni rozlišit a charakterizovat základní
kulturní údobí ve vývoji středomořských civilizací ve starověku od roku 1200 před Kristem až po polovinu prvního
tisíciletí po Kristu. Studenti jsou seznámeni s historickými a intelektuálními okolnostmi vzniku západních věd o
antickém starověku. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předmět.

KHV/PVHB Pomocné vědy historické 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu na výuka pomocných věd historických. Jeho součástí je pravidelná četba originálních textů,
jimiž se studenti cvičí v paleografii. V rámci semináře proběhne exkurse do archivu a do historické knihovny.
Způsobilosti: Studenti rozliší jednotlivé pomocné vědy historické, vyjmenují oblasti zájmu každé z vyučova-
ných pomocných věd historických, rozpoznají formulují jejich vzájemné vztahy, správně aplikují odpovídající
pomocnou vědu historickou na předložené druhy pramenů.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/PVN První světová válka 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s příčinami, průběhem a důsledky první světové války. Jednotlivé
přednášky budou zaměřeny nejen na politické a vojensko-strategické události, ale i na hospodářský, kulturní a so-
ciální vývoj v Evropě i ve světě a, v neposlední řadě, i na vývoj a průběh první světové války v Rakousko-Uhersku.
Zvláštní pozornost bude věnována i problému tzv. ”české otázky” a možnostem jejího řešení. Způsobilosti:
Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí první světové války, analyzují situaci a vývoj
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na jednotlivých frontách, uvedou do souvislosti československé legie a snahy o osamostatnění Čechů a Slováků,
rozpoznají a formulují význam vstupu USA do války na straně Dohody, zhodnotí vliv nasazení moderních zbraní
na průběh války.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/RHBSZ České dějiny v raném novověku 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Obecné dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/ROHB Ruština pro Historická studia 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty základními termíny oboru historie v ruštině a naučit se je aktivně
používat. Analytická četba je povede studenty k tomu, aby se dovedli zorientovat v odborném historickém textu
v ruském originále a uměli z něj těžit informace. Dbáno bude na osvojení si typických větných konstrukcí ruského
odborného stylu.
Konkrétní podoba sylabu včetně upřesněných podmínek pro získání zápočtu či zkoušky bude nejpozději v první
den výuky v daném semestru vyvěšena na elektronické stránce katedry. Způsobilosti: Absolvent kurzu bude
schopen hovořit v ruštině o základních otázkách z oblasti historie, bude zvládat základy odborné terminologie,
bude schopen porozumět psanému i mluvenému slovu a bude schopen na něj reagovat. Student se bude schopen
zorientovat v ruském odborném textu z oblasti historie. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského
jazyka na úrovni B2.

Vylučující předměty: KSJ/ROHB

KHV/R1D Recenze 1 5 kr. Zp

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF ZČU. Jeho cílem je naučit studenty hodnotit odborná i
populárně vědecká díla českých i zahraničních historiků. Podmínkou pro splnění povinnosti je publikování recenze
na nové publikace (odborné články, monografie, sborníky), které se tématicky váží na téma doktorské práce. O
splnění této povinnosti rozhoduje oborová rada na základě doporučení školitele. Způsobilosti: Studenti získají
schopnost vypracovat samostatnou recenzi odborného textu.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KHV/R2D Recenze 2 5 kr. Zp

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF ZČU. Jeho cílem je naučit studenty hodnotit odborná i
populárně vědecká díla českých i zahraničních historiků. Podmínkou pro splnění povinnosti je publikování recenze
na nové publikace (odborné články, monografie, sborníky), které se tématicky váží na téma doktorské práce. O
splnění této povinnosti rozhoduje oborová rada na základě doporučení školitele.
Způsobilosti: Studenti získají schopnost vypracovat samostatnou recenzi odborného textu. Předpoklady: Před-
mět nemá podmiňující předmět.

KHV/SBHN Vznik, krize a rozpad sovětského bloku 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s příčinami zformování sovětského bloku v regionu střední a jiho-
východní Evropy, s vnitřním vývojem jednotlivých satelitních států Sovětského svazu a s konečným kolapsem
tamních komunistických režimů. Vybrané problémy budou podrobněji probírána a diskutována na semináři za
aktivní účasti studentů formou přednesení referátu na zvolené téma. Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou
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osu klíčových okamžiků existence sovětského bloku. Budou schopni analyzovat příčiny jeho vzniku, charakterizo-
vat hlavní rysy vnitřního vývoje jednotlivých satelitních zemí a rovněž okolnosti vedoucí k pádu komunistických
režimů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SHBSZ Moderní světové dějiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru České dějiny.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SHB1 Dějiny světového systému 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s utvářením mezinárodního systému od 15. století do současnosti. První
část dvousemestrálního kurzu studentům poskytne faktografii i interpretaci období od roku 1648 do konce první
světové války. Způsobilosti: Student se orientuje v historických souvislostech fungování světového systému od
15. století do přelomu 20./21. století. Dokáže zasadit konkrétní událost do časového rámce i širších souvislostí.
Seznámí se s různými teoretickými pohledy na vznik a fungování mezinárodního systému. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SHHB Úvod do studia historických věd 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty studenty s předmětem a vývojem historie, se základy filozofie dějin, s
úkoly a užitečností historie jako vědního oboru, s jejím vztahem k jiným společenskovědním oborům, se členěním
historie, postupem historického výzkumu, heuristikou jako činností. Studenti budou též seznámeni s novými
elektronickými médii a s knihovnami.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní pojmy z oblasti historie, seznámí se s předmětem a vývojem historie
jako vědy, se základy filozofie dějin, se vztahem historie k jiným společenskovědním oborům, s jejím členěním, s
postupem historického výzkumu a heuristikou jako činností. Studenti se též doví něco o nových elektronických
médiích a knihovnách. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SCHB Středověk v českých zemích 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednáškového cyklu českého středověku je ucelený výklad a seznámení s historií českého středověkého
státu od příchodu Slovanů po nástup habsburského rodu na český královský trůn (1526), a to v oblasti politických,
hospodářských a kulturních dějin. Jednotlivé přednášky se zaměří na zvládnutí základní faktografie, jakož i
na zařazení historických událostí do celkových souvislostí a vztahů. Studenti budou seznámeni se základními
pramennými sbírkami k českým středověkým dějinám i důležitou literaturou pro jednotlivá témata. Součástí
vyučovaného předmětu může být rovněž zpracování a prezentace vlastního hodnocení jednotlivých historických
problémů.
Způsobilosti: Studenti zvládnou základní faktografii českých středověkých dějin a budou schopni zařadit hlavní
vývojové faktory do patřičných souvislostí. Dále prokáží orientací v hlavních historických pramenech a termino-
logii. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SKC Střet kultur a civilizací 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je podat studentům přehled a výklad základních makrohistorických, politologických a
antropologických koncepcí zabývajících se konfrontacemi a vzájemnou interakcí mezi různými kulturními a
civilizačními okruhy v minulosti a přítomnosti.
Způsobilosti: Studenti na konkrétních dílech autorů (Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Edward Said,
Bernard Lewis, Immanuel Wallerstein, Andre Gunder Frank, Victor Davis Hanson, Marshall Sahlins, Thomas
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Sowell, Bin Wong, Kenneth Pomeranz, Jared Diamond) uvedou do vztahu technologické, kulturní, symbolické
a enviromentální příčiny západní hegemonie v raném novověku a moderní době. Detailně znají několik případo-
vých mikrohistorických studií, jejichž prostřednictvím demonstrují komplexní problematiku přímého ozbrojeného
střetu příslušníků západní civilizace s představiteli nezápadní společnosti (dobytí říše Aztéků, bitva u Lepanta,
britsko-zulský konflikt v roce 1879). Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KHV/SMHNX Seminář k metodologii odborné práce 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem semináře je seznámit studenty s postupy vědecké práce od výběru tématu až po jeho písemnou a ústní
prezentaci. Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci teoretických znalostí při zpracování historického tématu
v odborném textu a současně jeho verbální prezentace. Praktická cvičení budou v rámci semináře věnována
především kritice pramene, aplikaci historických metod i metod příbuzných oborů v praxi a detailní analýze
postupu tvorby odborného textu z obsahového i formálního hlediska. Součástí semináře bude i verbální prezentace
daného odborného textu. Způsobilosti: Studenti popíšou jednotlivé způsoby zpracování vědeckých materiálů,
uvedou do souvislosti postupy práce a druhy zpracovávaných pramenů, zhodnotí možnosti použití jednotlivých
postupů vědecké práce v závislosti na různých okolnostech, vytvoří prezentaci zvolené problematiky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SOHB Španělština pro Historická studia 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Zielinská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru obecné a české moderní dějiny s pokročilou znalostí obecné
španělštiny a především dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Kurz je zaměřen na
práci s odborným textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu využití při vlastní prezentaci
a vytváření textů. Cvičení vycházejí z lingvistické analýzy autentických odborných materiálů a jejich cílem je
zvládnutí komunikace na vyšší odborně orientované úrovni (terminologie z oblasti Obecné a české moderní dějiny
ve španělštině apod.). Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KRO/SPHB. Způsobilosti: Studenti si
ve španělském jazyce osvojí základní pojmy z oblasti obecných a kulturních dějin. Budou schopni interpretovat
a diskutovat odborný španělský text. Předpoklady: Kurz je určen pro studenty, kteří disponují pokročilou
znalostí španělského jazyka. Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KSA/SPHB.

Vylučující předměty: KRO/SH6 , KRO/SOHB

KHV/SPHB Španělština pro Historická studia - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Zielinská možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru Obecné a české moderní dějiny a je koncipován jako úvod
do studia odborného jazyka a práce s originálními autentickými odbornými texty ve španělštině, a to z ob-
lasti obecné a české moderní dějiny. Výuka předpokládá pokročilou znalost jazyka a je vedena ve španělském
jazyce. Tento předmět je přípravou pro absolvování předmětu KRO/SOHB. Způsobilosti: Studenti si osvojí zá-
kladní dovednosti nezbytné pro tvorbu svých vlastních prezentací a psaní svých vlastních textů v oboru historie.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KRO/SH5 , KRO/SPHB

KHV/SSHB2 Dějiny světového systému 2 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s utvářením mezinárodního systému od 15. století do současnosti. Druhá
část dvousemestrálního kurzu studentům poskytne faktografii i interpretaci období mezi lety 1918-1938, druhé
světové války a studené války v globálním kontextu. Způsobilosti: Student se orientuje v historických souvis-
lostech fungování světového systému od 15. století do přelomu 20./21. století. Dokáže zasadit konkrétní událost
do časového rámce i širších souvislostí. Seznámí se s různými teoretickými pohledy na vznik a fungování mezi-
národního systému. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SVHB Středověk (obecný) 5 kr. Zk
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Přednáška 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednáškového cyklu obecného středověku je ucelený výklad a seznámení s historií středověké Evropy
od konce pozdní antiky po reformaci (476-1555), a to v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin.
Jednotlivé přednášky se zaměří na zvládnutí základní faktografie, jakož i na zařazení historických událostí do
celkových souvislostí a vztahů. Paralelně sledovaným cílem pak je průběžné seznámení se základními pramen-
nými fondy a literaturou, vztahující se k tématům kursu, a s vývojem pohledů a názorů na problematické či
problematizované události a jevy. Součástí může být rovněž zpracování a prezentace vlastního hodnocení jednot-
livých historických problémů. Způsobilosti: Studenti zvládnou základní faktografii středověkých dějin a budou
schopni zařadit hlavní vývojové faktory do patřičných souvislostí. Dále prokáží orientací v hlavních historických
pramenech a terminologii.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SZZD Státní doktorská zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro studenty doktorského studijního oboru Historie. Podmínkou řádného ukončení stu-
dijního oboru je vykonání státní doktorské zkoušky. Jejím cílem je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný
obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti,
znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v další vědecké práci.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Student je po absolvování studia schopen orientovat se v problematice stejně tak jako ve
vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Historie garantovaného
Katedrou historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity
v Plzni.

KHV/SZZHB Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/SZZHN Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/S1D Studie/odborný článek 1 10 kr. Zp

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Podmínkou pro splnění této povinnosti studijního programu
je publikování článku ve sborníku, případně přednesení referátu na odborné konferenci. Tematické zaměření
publikovaného nebo předneseného příspěvku by se mělo shodovat se zaměřením disertační práce. O splnění této
povinnosti rozhoduje oborová rada na základě doporučení školitele. Způsobilosti: Student si osvojí jasné a
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kritické formulování svých názorů. Předloží odbornou studii a v případě účasti na konferenci prokáže schopnost
vystoupení na odborném fóru. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.
Předmět předpokládá schopnost předložit studii/odborný článek o rozsahu 20-25 normostran, který bude splňo-
vat všechny náležitosti odborného textu.

KHV/THBSZ Světové dějiny ve starověku 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru České dějiny.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/THN1 Totalitarismus 1 7 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu bude seznámit posluchače prostřednictvím přednášek a interpretace konkrétních textů během
seminářů s pojmem, vymezením a problematikou totalitních hnutí a režimů v moderních dějinách západní
civilizace. Způsobilosti: Schopnost porozumět problematice vymezení a kritice konceptu totalitarismu a kriticky
reflektovat jeho různé manifestace v konkrétním historickém a sociokulturním kontextu. Předpoklady: Obecné
znalosti světových a českých dějin a odborné historické, filosofické a politologické terminologie.

KHV/TN2 Totalitarismus 2 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu bude v návaznosti na výklad v rámci kurzu Totalitarismus 1 seznámit posluchače prostřed-
nictvím přednášek a interpretace konkrétních textů během semináře s pojmem, vymezením a problematikou
totalitních hnutí a režimů v moderních dějinách západní civilizace. Způsobilosti: Schopnost porozumět prů-
běhu a povaze velkých totalitních hnutí a systémů dvacátého století. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující
předměty.
Všeobecné historické znalosti a schopnost porozumět odborným historickým a antropologickým pojmům.

KHV/USHB Dějiny USA 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kursu je představení základních mezníků v dějinách Spojených států amerických, od koloniální doby
po současnost, v perspektivě zahrnující různé úhly pohledu (vývoj politický, hospodářský, kulturní, demogra-
fický).
!Upřesnění ”sudý týden” pro konání seminářů se vztahuje k začátku semestru, ne ke kalendářnímu týdnu! Ve
dnech, kdy se bude konat i seminář, začíná od 14.50 přednáška a seminář
je až po ní! Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí v dějinách Spo-
jených států amerických, uvedou do souvislosti dějiny USA se soudobými dějinami amerického kontinentu a
atlantického prostoru, zhodnotí vliv událostí druhé světové války na zahraniční politiku USA v druhé pol. 20.
stol. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/USHN Kapitoly z dějin USA ve 20. století 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: V rámci předmětu budou představena jednotlivá témata dějin USA ve 20. století. Pozornost bude věnována
vzestupu USA na mezinárodní scéně a jejich roli jako světové supervelmoci. Zohledněn bude také jejich vnitro-
politický a hospodářský vývoj se zvláštním přihlédnutím k problematice velké hospodářské krize a americkému
ekonomickému systému. Významnými probíranými tématy pak budou hnutí za lidská práva a vývoj americké
společnosti a kultury. Způsobilosti: Studenti si vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických událostí dějin
Spojených států amerických ve 20. století a zanalyzují nejdůležitější momenty v uvedeném období období tzv.
progresivní éry, roli USA v první světové válce, společenský a hospodářský vývoj mezi válkami, roli USA ve
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druhé světové válce, úlohu USA v bipolárním světě nebo období po skončení studené války. Předpoklady:
Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/VDHB Dálný východ ve 20. století 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem této přednášky je seznámit studenty s vývojem na Dálném východě ve 20. století se speciálním
přihlédnutím k dějinám Číny a Japonska. Prezentace jednotlivých okruhů přispěje k vytvoření uceleného obrazu o
vývoji na Dálném východě ve 20. století. Způsobilosti: Studenti vytvoří časovou osu nejdůležitějších historických
událostí 20. století na Dálném východě, analyzují významné události jednotlivých období, uvedou do souvislosti
události z různých regionů Dálného východu, srovnají vývoj Číny a Japonska ve 20. století, zhodnotí podíl států
Dálného východu na vývoji velkých válečných konfliktů 20. století.
Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KHV/VHBSZ Světové dějiny ve středověku 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru České dějiny. Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/VKMD Vybrané kapitoly z dějin moderní doby 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Konkrétní náplň kurzu zaměřeného na vybranou problematiku dějin moderní doby bude schválena oborovou
radou a oznámena nejpozději dva týdny před zahájením akademického roku. Kurz může zabezpečovat interní
nebo externí pracovník Katedry historických věd nebo zahraniční nebo domácí hostující odborník. Posluchač
doktorského studia si volí kurz na základě zaměření své disertační práce, odborného zájmu nebo doporučení ško-
litele. Způsobilosti: Posluchač doktorského studia získá na základě absolvování odborného výkladu, pravidelné
konzultace a studia relevantní odborné literatury kompetence, které mu umožní zaujímat, komentovat a odborně
zpracovávat formou odborné studie dílčí problematiku spjatou s příslušným obdobím, a to v širší mezioborové
perspektivě. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/VKND Vybrané kapitoly z dějin novověku 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Konkrétní náplň kurzu zaměřeného na vybranou problematiku dějin novověku bude schválena oborovou
radou a oznámena nejpozději dva týdny před zahájením akademického roku. Kurz může zabezpečovat interní
nebo externí pracovník Katedry historických věd nebo zahraniční nebo domácí hostující odborník. Posluchač
doktorského studia si volí kurz na základě zaměření své disertační práce, odborného zájmu nebo doporučení ško-
litele. Způsobilosti: Posluchač doktorského studia získá na základě absolvování odborného výkladu, pravidelné
konzultace a studia relevantní odborné literatury kompetence, které mu umožní zaujímat, komentovat a odborně
zpracovávat formou odborné studie dílčí problematiku spjatou s příslušným obdobím, a to v širší mezioborové
perspektivě. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/VKSD Vybrané kapitoly z dějin středověku 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Konkrétní náplň kurzu zaměřeného na vybranou problematiku dějin středověku bude schválena oborovou
radou a oznámena nejpozději dva týdny před zahájením akademického roku. Kurz může zabezpečovat interní
nebo externí pracovník Katedry historických věd nebo zahraniční nebo domácí hostující odborník. Posluchač
doktorského studia si volí kurz na základě zaměření své disertační práce, odborného zájmu nebo doporučení ško-
litele. Způsobilosti: Posluchač doktorského studia získá na základě absolvování odborného výkladu, pravidelné
konzultace a studia relevantní odborné literatury kompetence, které mu umožní zaujímat, komentovat a odborně
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zpracovávat formou odborné studie dílčí problematiku spjatou s příslušným obdobím, a to v širší mezioborové
perspektivě. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/VS1D Vedení seminářů 1 8 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF.
Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické
činnosti katedry. Způsobilosti: Studenti získají a demonstrují schopnost zapojení do výukové activity.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/VS2D Vedení seminářů 2 8 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF.
Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické
činnosti katedry. Způsobilosti: Studenti získají a demonstrují schopnost zapojení do výukové activity. Před-
poklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/VS3D Vedení seminářů 3 8 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF.
Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické
činnosti katedry. Způsobilosti: Studenti získají a demonstrují schopnost zapojení do výukové activity. Před-
poklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KHV/VVPD Vědecký a výzkumný projekt 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle:
Předmět je určen pro doktorské studium na FF ZČU, jehož cílem je naučit studenty vypracovat vědecký projekt,
jehož předložení má zajistit finanční podporu pro jejich vědeckou činnost. Podmínkou pro splnění této povin-
nosti studijního oboru je vypracování a podání žádosti vědeckého a výzkumného projektu a) u interní grantové
agentury Západočeské univerzity v Plzni; b) u jiné grantové agentury (GA ČR, atd.). Tematické zaměření pro-
jektu by se mělo blížit zaměření disertační práce. O splnění této povinnosti rozhoduje oborová rada na základě
doporučení školitele.
Způsobilosti: Kompetence vypracovat a předložit vědecký projekt na vysoké obsahové i formální úrovni.
Předpoklady: Předmět předpokládá schopnost předložit precizně vypracovaný vědecký projekt s cílem získat
finanční podporu pro vlastní výzkum.

KHV/ZVSE Západní, východní a střední Evropa 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz se primárně věnuje průřezovým evropským tématům. V popředí pozornosti stojí velké posuny a
zvraty evropských dějin, které znamenaly epochální změny ve vývoji chápání role států, geopolitického postavení
mocností, ekonomických vztahů i v politickém myšlení (blok A: například velké zámořské objevy, revoluce,
konflikty, hospodářské krize). Druhým tématickým okruhem kurzu jsou problémy spadající geograficky do jedné
oblasti, které však měly vliv na formování celoevropské politiky (blok B: např. východní otázka, fenomén střední
Evropa). Dalším cílem kurzu bude analyzovat vybraná specifická témata parciálně společná pro západní, střední
i východní Evropu. Cílem bude tuto problematiku srovnávat a najít její evropský význam (blok C: původ a
formy antisemitismu, totalitarismus). Seminář si klade za cíl vybraná témata prohloubit formou referátů, které
budou impulsem ke společné diskusi.
Způsobilosti: Student se orientuje v průřezových evropských tématech od 15. století do přelomu 20./21. století.
Dokáže zasadit konkrétní událost do časového rámce i širších souvislostí. Seznámí se s různými teoretickými a
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ideologickými pohledy. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.
Vylučující předměty: KAP/ZVSE
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12 KCH-Katedra chemie

KCH/HICH Historie a současnost chemie 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními etapami vývoje přírodních věd a s jejich hlavním
přínosem z pohledu rozvoje chemických disciplín. Představit studentům významné chemiky a fyziky s jejich
podílem na rozvoji chemie a seznámit se se stručnými dějinami základních chemických výrob. Studenti jsou
schopni klasifikovat jednotlivé obory chemického průmyslu ČR a popsat jejich základní technické a ekonomické
charakteristiky. Ovládají výrobní program a technologické charakteristiky hlavních závodů vyrábějících základní
chemikálie. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní etapy vývoje přírodních věd, jejich hlavní přínos
z pohledu rozvoje chemických disciplín. Studenti zhodnotí význam jednotlivých význačných osobností, které
se zasloužily o rozvoj chemie. Studenti umí popsat a vysvětlit stručné dějiny základních chemických výrob.
Studenti jsou schopni klasifikovat jednotlivé obory chemického průmyslu ČR, popsat jejich základní technické
a ekonomické charakteristiky a ovládají výrobní program a technologické parametry významných chemických
závodů. Předpoklady: Znalost jednotlivých chemických disciplin.
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13 KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky

KIV/BIT Bezpečnost v informačních technologiích 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Získání přehledu v oblasti kryptografie a kryptografických algoritmů. Seznámení s problematikou oprávnění
a řízení přístupu. Řešení bezpečnosti v operačních systémech, informačních systémech a sítích. Způsobilosti:
Absolvováním předmětu student získá:
- přehled z oblasti kryptografie a kryptografických algoritmů
- znalost základních šifer a jejich použití v praxi
- pochopení problematiky veřejných a soukromých klíčů, správy klíčů a identifikačních schémat
- princip a použití digitálního podpisu
- znalost a použití nekryptografických metod ochrany, oprávnění a řízení přístupu
- zajištění bezpečnosti v operačních systémech, informačních systémech a sítích
Předpoklady: Základní znalosti z diskrétní matematiky, algoritmizace, programování a kódování.

KIV/DBM2 Databázové systémy a metody zprac.inf.2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Jana Klečková možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s pokročilými metodami zpracování informací. Porozumět principům tvorby a použití
datových skladů v prostředí Oracle 11g. Seznámit se s nástroji a procesy tvorby datového skladu. Porozumět
procesu extrakce, transformace a vložení dat z OLTP systémů do datového skladu. Seznámit se s konstrukcemi
jazyka SQL pro datové sklady a s využitím Oracle Warehouse Builderu pro tvorbu datového skladu. Způso-
bilosti: Absolvováním předmětu se student seznámí s trendy ve zpracování informace a osvojí si základní pojmy
a principy datových skladů, seznámí se s procesem extrakce, transformace a vložení dat do datového skladu.
Předpoklady: Znalost relačních databázových systémů a jazyka SQL.

KIV/INS Informační systémy 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Jana Klečková možný semestr: ZS

Cíle: Cíl předmětu je založen na rozvoji znalosti informačních systémů získaných v rámci bakalářského studia
směrem k zobecnění daného problému a vyvození obecných závěrů. Způsobilosti: Absolvováním student získá:
- znalost základních pojmů z oblasti dokumentografických informačních systémů,
- znalost zpracování dokumentů obecného charakteru - text, zvuk, obraz,
- znalost problematiky archivace webu a sémantického webu,
- schopnost vyhledávat a zpracovávat údaje z elektronických informačních zdrojů,
- schopnost vytvářet prezentace dokumentu v prostředí internetu (XHTML). Předpoklady: Základní znalosti
z oblasti informačních a databázových technologií.

KIV/WEB Webové aplikace 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu ”malých” webových aplikací, a to
zejména formou praktické práce. Způsobilosti: Absolvováním předmětu student získá:
- schopnost navrhnout design malé webové aplikace a návrh realizovat v technologii HTML/CSS
- schopnost vytvořit webovou aplikaci (pracující s malou databází) s přehlednou MVC architekturou v jazyce
PHP
- schopnost implementovat jednoduchou klientskou funkcionalitu (JavaScript/AJAX)
- základní znalosti serverových technologií, problematiky konfigurace webové serveru a bezpečnosti webových
aplikací
Předpoklady: Dobré zvládnutí imperativního/objektového programování (např. Java). Základní znalosti HTML
a problematiky databází výhodou.

KIV/ZIT Základy informačních technologií 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
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Doc. Dr. Ing. Jana Klečková možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je získat základní přehled z oblasti informačních technologií. Naučit studenty ovládat
základní nástroje aplikací kancelářského balíku. Způsobilosti: Absolvováním student získá:
- znalost základních pojmů z oblasti informačních technologií,
- schopnost uživatelského využití počítače,
- schopnost vyhledávat a zpracovávat údaje z elektronických informačních zdrojů,
- schopnost aktivně použít nástroje textového a tabulkového procesoru,
- schopnost vytvářet prezentace. Předpoklady: Základní znalosti práce s počítačem a s operačním systémem
Windows.

Vylučující předměty: KIV/ZI , KIV/9ZI

KIV/ZPS Základy počítačových sítí 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Jiří Ledvina, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s fungováním počítačových sítí, možnosti jejich využití a architektury Internetu. Naučit
je, jak využít získané znalosti v praxi.
Způsobilosti: Předmět poskytne studentovi znalosti, díky kterým získá:
- přehled, jak fungují vybrané služby dostupné na Internetu a ve firemních sítích
- možnost efektivněji využívat síťové služby
- potřebné znalosti jak nakonfigurovat malou síť od začátku a zabezpečit ji
- přehled o bezpečnostních rizicích, včetně sociálního inženýrství
- informace jak minimalizovat bezpečnostní rizika používání Internetu, včetně elektronického bankovnictví
Předpoklady: Základní dovednosti pro práci s personálním počítačem, práce s editorem a webovým prohlížečem.
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14 KKY-Katedra kybernetiky

KKY/CNT Člověk a nové technologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Pavel Ircing, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s novými technologiemi zejména v oblasti rozšiřování lidských ko-
gnitivních schopností (human cognitive enhancement), moderních komunikačních technologií, umělé inteligence
a počítačových věd. Jádrem kurzu je aktivní zapojení studentů do výuky formou samostatných či skupinových
projektů, v nichž studenti představí svůj návrh na konkrétní systém human enhancement, a to včetně komplexní
analýzy společenského a kulturního dopadu tohoto systému. Kurz dále studentům nabídne praktické demon-
strace vybraných technologií a konzultace s odborníky v daných oblastech. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu budou studenti schopni zejména:
- formulovat vztah nových technologií ke konceptu člověka
- uvést do kontrastu transhumanismus a jeho opozici
- vyložit problematiku human enhancement
- kriticky zhodnotit možnosti kognitivního, fyzického a morálního vylepšování člověka technologickými prostředky
- podpořit vlastní návrh systému human enhancement
- diskutovat problémy individuální a společenské koeexistence člověka a stroje
Předpoklady: Studenti by měli mít přehled o filosofických aspektech umělé inteligence a měli by disponovat
přehledovými znalostmi z oblasti filosofie mysli a filosofie vědy. Dále by měli být schopni studovat odbornou
literaturu v angličtině.

KKY/NEUH Neuronové sítě pro humanitní studia 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy umělých neuronových sítí a s možnostmi jejich
využití. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni zejména:
- zapamatovat si termíny z neuronových sítí,
- popsat různé typy umělých neuronových sítí,
- vyjmenovat oblasti použití umělých neuronových sítí,
- vysvětlit činnost základních typů umělých neuronových sítí.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z matematiky.

Vylučující předměty: KAE/ANF , KKY/NEU

KKY/SRP Praxe stínového řečníka 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je aktivně rozvíjet ve studentech schopnosti stínového řečníka pro využití v systémech
automatického rozpoznávání řeči. Jádrem kurzu je především aktivní samostatná práce studentů. Způsobilosti:
Po absolvování předmětu budou studenti schopni zejména:
- simultánně přemlouvat určité typy nahrávek,
- aktivně využívat systémy automatického rozpoznávání řeči.
Předpoklady: Nejsou vyžadovány žádné speciální předpoklady, vhodné je absolvování předmětu KKY/SRU.

KKY/SRU Úvod do praxe stínového řečníka 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s technologií systémů automatického rozpoznávání řeči z hlediska
komunikace člověka se strojem mluvenou řečí. Pozornost bude věnována zejména úloze tzv. stínového řečníka v
procesu automatického rozpoznávání řeči. Studenti budou mít možnost si roli stínového řečníka aktivně vyzkoušet
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti zejména:
- rozumět principu systémů automatického rozpoznávání řeči,
- schopni popsat nedostatky systémů rozpoznávání řeči,
- schopni využívat systémy rozpoznávání řeči
- schopni vysvětlit a demonstrovat úlohu stínového řečníka v systémech automatického rozpoznávání řeči
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Předpoklady: Nejsou vyžadovány žádné speciální předpoklady.

KKY/ZUI Základy umělé inteligence 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou umělé inteligence, a to se zaměřením na filosofické
otázky umělé inteligence a její vztah ke kognitivním vědám a filosofii mysli. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu budou studenti schopni zejména:
- diskutovat historický kontext vzniku UI
- formulovat filosofické a aplikační cíle UI
- uvést do kontrastu symbolické a emergentistické paradigma UI
- vyložit principy současné UI
- podpořit i kriticky zhodnotit UI
- diskutovat budoucí perspektivy UI
Předpoklady: Studenti by měli mít přehled z oblasti obecné filosofie a základní přehled z oblasti filosofie vědy.
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15 KMA-Katedra matematiky

KMA/HIM Historie matematiky 2 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení s historickým vývojem matematiky a nejvýznamnějšími matematickými osobnostmi. Způ-
sobilosti: Získání přehledu vývoje matematiky ve starověku, středověku a novověku. Znalost nejvýznamnějších
matematických osobností a jejich hlavního přínosu ve vývoji matematiky. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KMA/MA1 Matematická analýza 1 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů matematické analýzy, jako jsou: -
posloupnosti a řady reálných čísel; - reálné funkce jedné reálné proměnné; - diferenciální a integrální počet.
Předmět je obsahově totožný s předměty KMA/M1, KMA/MS1, KMA/ME1, je zde však kladen větší důraz
na teoretické pasáže. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SMA1. Způsobilosti:
Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen především: 1. Číst matematický text a aktivně používat
logické výroky; 2. Používat korektní postupy při řešení matematických úloh v rozsahu sylabu tohoto předmětu;
3. Prokázat znalost definic a základních tvrzení týkajících se posloupností, řad a spojitých a diferencovatelných
funkcí jedné reálné proměnné; 4. Vypočítat derivaci funkce nejen za použití základních pravidel pro její výpočet,
ale také z definice; 5. Nakreslit graf funkce s použitím asymptot, kritických bodů a derivací pro určení intervalů
monotonie a konvexity, resp. konkavity; 6. Formulovat základní úlohy na maximum, resp. minimum a tyto
úlohy vyřešit použitím diferenciálního počtu; 7. Vypočítat limitu použitím l’Hospitalova pravidla; 8. Používat
základní techniky výpočtu integrálů, např. substituce, úprava na parciální zlomky a integrace per partes; 9.
Použitím integrálního počtu vypočítat obsahy ploch v rovině a objemy jednoduchých těles pomocí řezů; 10.Najít
Taylorův rozvoj dané funkce v blízkosti nějakého bodu a formulovat důsledky plynoucí z prvních několika členů
tohoto rozvoje; 11.Ilustrovat použití probraných pojmů pro řešení konkrétních fyzikálních úloh. Předpoklady:
Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se předpokládají znalosti algebry a trigonometrie
v rozsahu učiva střední školy.

Vylučující předměty: KMA/MA1-A
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16 KMO-Katedra marketingu, obchodu a služeb

KMO/OS Obchod a služby 4 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Orientovat studenty v odvětví obchodu, cestovního ruchu a služeb, seznámit s jeho významem v národním
hospodářství i ve světové ekonomice, vysvětlit vývojové tendence obchodu a cestovního ruchu doma i ve světě,
popsat strukturu odvětví. Seznámit studenty s aktuálními trendy vývoje obchodu a služeb spojených s cestovním
ruchem s využitím aktuálních dat a poznatků z praxe.
Způsobilosti: Student je schopen:
- vymezit hlavní ukazatele charakterizující postavení obchodu a služeb cestovního ruchu v národní ekonomice,
- pochopit a vysvětlit přínos odvětví národní ekonomice a hlavní tendence ve vývoji obchodu a služeb spojených
s cestovním ruchem,
- popsat činnost maloobchodu a velkoobchodu a strukturu obchodu se všemi rozpornými jevy,
- vysvětlit strategii jednotlivých typů (formátů) maloobchodních jednotek,
- identifikovat specifické postavení nadnárodních obchodních společnosti a společností ve skupině malých a
středních podniků včetně konzumních družstev,
- vymezit hlavní cíle nákupních a marketingových kooperací a franchisingu v obchodě a službách. Předpoklady:
Základní ekonomický přehled.
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17 KPG-Katedra pedagogiky

KPG/OBDK Obecná didaktika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti pedagogiky se zaměřením na ana-
lýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce i s
projektovou prací a zdokonalí své komunikativní kompetence. Student/ka porozumí novému paradigmatu peda-
gogiky v procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické
teorie v oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: Student/ka: Pochopí a aplikuje pojmy z oblasti pedagogické
diagnostiky žáka i učitele, na základě analýzy jednotlivých diagnostických metod si ověří jejich možnosti a meze
v práci učitele; na základě videozáznamu, příkladů z praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá pojetí
vyučovacího procesu; porozumí různým modelům vyučování, využívá teoretické poznatky a vlastní zkušenost
a dokáže odlišit různé vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitele.Na základě reflexe
vlastního plánování a realizace výukového procesu zaujímá postoj k různým podobám vedení výuky z hlediska
kurikulární reformy probíhající ve škole (RVP, ŠVP) a dokáže tento postoj podložit argumenty. Porozumí základ-
ním kurikulárním dokumentům, analyzuje zejména RVP pro ZV, SŠ a porozumí jednotlivým pojmům v těchto
dokumentech, pochopí odlišnosti RVP a ŠVP. Porozumí pojmům jako jsou: výukové metody, organizační formy
vyučování, a chápe různá kritéria jejich dělení a jejich vhodnost pro žáka i učitele, sám zažije různé aktivizující
strategie výuky v semináři. Dokáže vysvětlit rozdíly mezi vnější a vnitřní motivací žáka, integruje poznatky z
psychologie a pedagogiky v této oblasti, dokáže diagnostikovat motivační struktury žáka. Na základě vytvoření
vlastní přípravy hodiny (část zkoušky) dokáže analyzovat jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k
ŠVP a studovanému oboru. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v oblasti
oborových didaktik. V rámci seminářů a u zkoušky (příprava výukové hodiny) jsou sledovány nejen obecně
didaktické prvky, ale také jsou reflektovány zkušenosti studentů z náslechové pedagogické praxe. Pochopí odliš-
nosti různých forem hodnocení ve výuce, zejména odlišnosti mezi hodnocením známkou, slovním hodnocením,
autonomním hodnocením apod. V semináři realizuje týmový projekt , aplikuje v něm teoretické pedagogické
poznatky, oborové znalosti, výstupy z výzkumné sondy z praxe a dovednosti týkající se vedení výukového pro-
cesu (např. motivace žáka, výukové metody, hodnocení žáka). Učí se vytvářet neohrožující a tolerantní prostředí,
které respektuje potřeby žáků, ale i jeho vlastní postoje, pocity a potřeby. Rozvíjeny jsou především kompetence
k učení, komunikativní, sociální, personální, řešení problémů a částečně i kompetence občanská.Z profesních
kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické,
sociální a komunikativní, dále manažérské kompetence (např. při plánování a realizaci týmové práce). Student
se orientuje v problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná
práce, ústní zkouška atd.). Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti
obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/OTV Obecná teorie výchovy a vzdělávání 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům/-kám různé pohledy na výchovu a vzdělávání v historii i sou-
časnosti lidské společnosti. V předmětu se zaměříme na znalost a úroveň analytických schopností a dovedností
studenta. Předmět se zaměřuje na oblasti hledání východisek výchovy, procesuálního pojetí výchovy, pojetí
jedince a skupiny ve výchovném procesu, výchovy v rodině a společnosti, orientace osobnosti a sebevýchovy,
otázky prosociální výchovy a na nové přístupy ke vzdělání a procesu celoživotního učení. . . . Způsobilosti:
Student získá náhled na vývoj názorů na výchovu a vzdělávání v společensko-historickém kontextu, porozumí
historickým souvislostem a dokáže vysvětlit jednotlivé názory a zhodnotit jejich přínosy. Student/-ka dokáže
zanalyzovat vliv společenských změn na výchovu a vzdělávání a dokáže zdůvodnit jejich dopad.
Student/-ka umí přiřadit k jednotlivým etapám vývoje významné pedagogické osobnosti a jejich díla. Před-
poklady: Předpokládají se základní znalosti ze společenskovědních disciplín na úrovni středoškolského učiva.
Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.

KPG/PG1 Pedagogika 2 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti pedagogicko-psychologické
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diagnostiky žáka, pedagogické teorie a praxe s důrazem na současné modely školy a vyučování, dále v oblasti
aktuálních kurikulárních změn, v oblasti humanistických koncepcí vyučování. Dále je cílem předmětu osvojení
základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti školní legislativy, právních vztahů ve školství a odpovědnost v
oblasti školství. Způsobilosti: Studenti pochopí a budou umět aplikovat základní pojmy z oblasti pedagogické
diagnostiky, porozumí různým modelům vyučování, porozumí základním kurikulárním dokumentům a budou
umět analyzovat zejména RVP pro základní vzdělávání. Studenti budou znát základní právní předpisy v oblasti
výchovy a vzdělávání, porozumí základním principům, na nichž je postavena současná vzdělávací soustava v
ČR, budou znát subjekty právních vztahů ve vzdělávání, včetně jejich práv a povinností, porozumí vzájemným
právním vztahům mezi subjekty výchovně vzdělávacího procesu a budou umět aplikovat právní předpisy na
modelové situace. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých
pojmů a kategorií.

KPG/SCPT Sociální patologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s obecnou problematikou sociální patologie, nejfrekventovanějšími
sociálně patologickými jevy a orientace v resocializačních zařízeních Způsobilosti: Student získá vědomosti o
příčinách a struktuře sociálně patologických jevů, základní dovednosti v prevenci sociálně patologických jevů a
postoje odpovídající současným sociálně politickým konceptům. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí
základní studium sociologie a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.

KPG/SPEU Speciální pedagogika pro učitele 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu
současného integračního paradigmatu speciální pedagogiky. Způsobilosti: Student porozumí základní speci-
álněpedagogické terminologii, zorientuje se v problematice různých druhů zdravotního postižení, zdravotního
znevýhodnění a sociálního znevýhodnění vzhledem k různým případům žáků a studentů se speciálními vzděláva-
cími potřebami, reflektuje a dokáže využít různé možnosti přístupu k těmto žákům a studentům integrovaným
v běžných školách. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem poznatků v oblasti biologie člověka,
filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.

KPG/VVKVS Výchova a vzděl. v kontextu vývoje spol. 2 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními fakty z jednotlivých etap společenského vývoje a otevřít
cestu k porozumění problémům výchovy a vzdělávání ve sledovaných společenských epochách. Způsobilosti:
Studenti se seznámí sklíčovými postavami pedagogiky a jejich pedagogickým dílem. Porozumí rozdílným přístu-
pům ke vzdělávání a výchově v jednotlivých etapách společenského vývoje a porozumí vlivu tradice na soudobé
školství, výchovu a vzdělávání.
Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.

Vylučující předměty: KPG/DEŠKP
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18 KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu

KPM/PEN Podniková ekonomika pro neekonomy 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout přehled o kategoriích podnikové ekonomiky, o podstatě podniku a podnikání, efektivnosti, cílech
a typologii podniků, činnostech či funkcích podniku, majetkové a kapitálové výstavbě podniku, organizační
struktuře podniku, nástrojích ekonomické analýzy, podnikových financích a investiční činnosti i o některých
specifických ekonomikách. Způsobilosti: Student je schopen: - přiměřeně analyzovat a pochopit všechny hlavní
procesy v podniku s důrazem na ekonomické procesy, - umí o nich uvažovat a také je ekonomicky zkoumat a
hodnotit i navrhovat cesty ke zlepšení. Předpoklady: Žádné.
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19 KPS-Katedra psychologie

KPS/OBME Obecná metodologie 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je objasnit studentům možnosti a zaměření vědeckého zkoumání, základní vědecké teorie
a způsoby jejich testování a obecné požadavky na metodu a hypotézu dle charakteristik jednotlivých metod.
Způsobilosti: Student definuje pojmy ”věda”, ”metoda” a ”hypotéza”,vymezí cíle vědeckého zkoumání a způsoby
testování vědeckých teorií, objasní požadavky na vědeckou metodu, na příkladu popíše zásady vědecké formulace
a zdůvodní metodologická rizika experimentu, pozorování, dotazníku, rozhovoru, analýzy lidských produktů,
anamnézy a případových studií. Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z obecné a sociální psychologie.

KPS/OBPSB Obecná psychologie B 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty základními poznatky o jednotlivých psychických jevech vedoucích k hlubšímu
pochopení jejich průběhů. Způsobilosti: Student/ka pochopí specifiky průběhu psychických jevů na základě
analýzy struktury psychického jevu a jeho průběhu. Lépe pochopí projevy psychického jevu v chování vlastním
i cizích lidí. Dokáže připravit jednoduchý psychologický experiment a prezentovat ho ve výuce. Předpoklady:
Orientace v kategoriích obecné psychologie a dějin psychologie.

KPS/PADIU Psychopatol. a psychodiag. pro učitele 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Student/ka si svojí elementární poznatky o poruchách jednotlivých psychických funkcí a o poruchách osob-
nosti se zvláštním zřetelem na jedince školního věku. Současně bude vybaven/a základními metodami zkoumání
osobnosti žáka.
Způsobilosti: Student/ka popíše symptomy poruch jednotlivých psychických funkcí a poruch osobnosti, navrhne
nestandardizovanou testovou baterii k diagnostice poruch psychických funkcí, poruch osobnosti a aspektů soci-
álního zdraví pro jedince školního věku. Sestaví dotazník s obsahově validními položkami a analyzuje spontánní
projev dítěte školního věku. Předpoklady: Znalost pojmového aparátu z obecné, vývojové a sociální psycho-
logie.

KPS/PSME Psychologická metodologie 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Podstata a charakteristické rysy psychodiagnostických metod. Zvláštnosti studia psychických jevů. Inter-
akční pojetí psychologické diagnostiky. Výchozí metodologické přístupy a budování strategie získávání psychodi-
agnostických údajů. Longitudinální a průřezové metody. Zásady tvorby psychodiagnostických nástrojů. Základní
psychometrické charakteristiky diagnostických nástrojů. Problémy objektivity psychodiagnostických zjištění u
dětské populace. Zásady individuálních a skupinových diagnostických vyšetření. Zásady interpretace zjištěných
psychodiagnostických údajů. Statistická analýza psychologických dat. Psychologické aspekty počítačové psycho-
diagnostiky.
Způsobilosti: Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPS/PSOSO Psychologie osobnosti 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z psychologie osobnosti, jejich hlavních teorií
a přispět k hlubšímu poznání některých vlastností své osobnosti, jejich možné determinace a seberegulace.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní poznatky z psychologie osobnosti a jejich hlavních teorií. Za pomocí
psychodiagnostických technik blíže poznají a popíší některé vlastnosti své osobnosti, uvědomí si své kladné
vlastnosti, potence, rezervy. Pojmenují činitele determinace vývoje vlastní osobnosti a stanoví si cíle rozvoje své
osobnosti. Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z obecné psychologie.

KPS/PSPAO Psychopatologie 4 kr. Zp,Zk
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Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty podrobnými a ucelenými vědomostmi z oblasti obecné a speciální psychopatologie.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
se dobře orientovat v etiopatogenezi, klinickém obraze a prognóze duševních poruch,
správně odlišit normu od patologie,
vhodně interpretovat nové výzkumy v oblasti speciální psychopatologie,
pochopit transkulturální charakter psychických poruch,
aplikovat adekvátní formy chování s duševně nemocnými a narušenými jedinci. Předpoklady: Podrobné znalosti
z obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti.

KPS/PSRO Psychologie rodiny 1 kr. Zp
Není 1 [hod/týd]

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí institucionální vymezení rodiny, typy rodinných struktur a materiálně ekonomické pod-
mínky soužití. Uvědomí si psychologický základ výběru partnera a bude znát typy jedinců partnersky rizikových.
Pochopí vztahovou asymetrii a strukturu neerotické párové komunikace. Bude seznámen/a s možnými emocio-
nálními a sexuálními problémy partnerů včetně extramatrimoniálních vztahů. Na základě analýzy případových
studií pozná nesprávné výchovné styly, problémové rodiny a rodiny klinické.
Způsobilosti: Student/ka vymezí rodinu jako instituci, popíše typy rodinných struktur, vysvětlí materiálně eko-
nomické podmínky soužití, objasní psychologický základ výběru partnera a odhadne typy jedinců partnersky
rizikových. Vysvětlí vztahovou asymetrii a strukturu neerotické párové komunikace. Popíše emocionální a sexu-
ální problémy partnerů a na základě analýzy případových studií rozpozná nesprávné výchovné rodinné styly,
problémové rodiny a rodiny klinické.
Předpoklady: Základní znalost pojmového aparátu z oblasti sociální psychologie.

KPS/PSZD Psychologie zdraví 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení s pojetím zdraví dle WHO, získání uceleného souboru poznatků z oblasti prevence civilizačních
chorob a psychologických aspektů léčby zdravotních poruch. Seznámení s pravidly zdravého životního stylu a
s otázkami výchovy ke zdraví ve školách. Způsobilosti: Teoretická znalost problematiky psychologie zdraví a
péče o zdraví.Student aplikuje získané poznatky na konkrétní příklady z vlastní praxe. Předpoklady: Znalost
obecné a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Základy biologie v rozsahu učiva SŠ.

KPS/ROBOS Obecná psychologie a psych. osobnosti 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem je dovést studenta, aby si osvojil základní terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti.
Zdokonalil své znalosti v oblasti analýzy poznávacích procesů a struktury osobnosti. Naučil se aplikovat získané
poznatky při řešení praktických pedagogicko psychologických problémů. Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí základní problémy obecné psychologie a psychologie osobnosti
- popíše a vysvětlí základní poznávací procesy a jednotlivé strukturální charakteristiky osobnosti
- získané dovednosti bude schopen aplikovat ve své odborné praxi. Předpoklady: Základní orientace v psycho-
logické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti.

Vylučující předměty: KPS/OBPA , KPS/OBPSA , KPS/9OBPA

KPS/RPEPS Pedagogická psychologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů k efektivnímu vykonávaní učitelské profese.
Hlavními tématy předmětu jsou dva základní aktéři edukačního procesu: učitel a jeho profese (od vymezení
strukturálních nároků povolání až po zvládání náročných situací ve výuce) a žák (žáci) z hlediska struktury
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dispozic, školní úspěšnosti, vztahu ke škole, k učení a poznání, včetně tzv. sociokulturního zázemí apod. Cí-
lem předmětu je osvojení vědomostí z oblasti psychologických základů výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj
profesionálních kompetencí studenta pro výkon pedagogické profese.
Způsobilosti: Cílem kurzu je studenta:
- seznámit se s pojmem učení, s přístupy k učení;
- umět definovat sociální skupiny, sociální normy, znát typy sociálních skupin;
- rozvíjet profesní sebereflexi, znát prvky učitelské autodiagnostiky;
- porozumět psychologii žáka, řešit rušivé a nerušivé nespolupracující chování;
- znát styly učení a podmínky učení;
- umět zpracovat a vysvětlit fáze vyučovacího procesu;
- rozvíjet schopnost objektivního hodnocení;
- umět vypracovat diagnostiku žáka i skupiny;
- rozpoznat příčiny neprospěchu;
- řešit náročné situace ve škole.
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie.

KPS/RSOPS Sociální psychologie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače se sociálními aspekty formování osobnosti a jejím chováním v
sociálních situacích.
Způsobilosti: Student/ka:
- aplikuje metody sociální psychologie v praxi
- porozumí podstatě procesu socializace osobnosti
- analyzuje proces sociální komunikace
- rozezná druhy komunikace
- vymezí sociální skupiny a jejich jednotlivé typy
Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné a vývojové psychologie.

KPS/VYPSO Vývojová psychologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Dr. Mgr. et Mgr. Hanna Danuta Liberska možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je vybavit studenty souborem základních vědomostí a dovednosti z oblasti ontogenetické psychologie
se zaměřením na jednotlivé vývojové periody, variabilitu psychického vývoje a jeho podmíněnosti.
Způsobilosti: Student/ka:
pochopí a aplikuje pojmy z vývojové psychologie,
analyzuje problémy ontogeneze,
dokáže porovnat jednotlivé koncepce vývoje,
vysvětlit zvláštnosti jednotlivých vývojových period,
dokáže interpretovat vývojové úkoly ontogeneze.
V semináři je schopen:
aplikovat teoretické poznatky z vývojové psychologie,
posoudit úroveň školní připravenosti,
analyzovat kresebné projevy žáků.
Na základě získaných znalostí a dovedností zpracuje kazuistiku problémového dítěte.
Předpoklady: Základní znalosti psychologických kategorií, základy obecné psychologie.

KPS/ZAPS Základy psychologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Šámalová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základní terminologie z oboru obecné psychologie a psychologie osobnosti,
zdokonalí své znalosti v senzorických procesech, poznávacích procesech a ve struktuře osobnosti. Způsobilosti:
Student/ka:
- pochopí základní problémy obecné psychologie a psychologie osobnosti
- popíše a vysvětlí základní poznávací proccesy a jednotlivé strukturální charakteristiky osobnosti
Dovednosti bude schopen aplikovat ve své odborné praxi.
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Předpoklady: Všeobecné poznatky z obecné psychologie na úrovni střední školy.
Vylučující předměty: KPS/DEPS , KPS/9DEPS
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20 KRO-Katedra románských jazyků

KRO/AMKO Asertivní a manipulativní komunikace 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s asertivními i manipulativními komunikačními strategiemi, což jim
umožní, aby svou roli v soukromých i veřejných diskurzech, jichž se účastní, volili svobodně a se znalostí možných
rizik, které z této volby plynou. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
* rozpoznat komunikační strategie partnerů;
* volit komunikační strategii v souladu se svými záměry a vzhledem k sociálním
faktorům dialogu;
* odhadnout riziko konfliktu a pokusit se o efektivní vyjednávání.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/BPF Bakalářská práce - francouzština 12 kr. Zp

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Student je schopen písemně se vyjádřit na dané téma, dále samostatně vy-
bírat a řešit zadané či zvolené problémy,analyzovat a specifikovat dané informace, shromažďovat empirická data,
systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat. Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům
bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi garantovaného Katedrou románských jazyků. Předpokládá
se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod v daném
oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací.

KRO/FAN1 Angličtina pro francouzštináře 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Dejmalová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je zdokonalování jazykových znalostí a řečových dovedností s přihlédnutím k pokročilé
znalosti anglického jazyka studentů (předpokládaná vstupní úroveň B2 dle Evropského refenčního rámce pro
cizí jazyky). Pozornost bude věnována rozvíjení schopnosti porozumění autentickým anglickým textům a rovněž
schopnosti porozumění mluvenému projevu s využitím zvukových nahrávek. Ve výuce budou používány texty a
nahrávky se společenskou tématikou: nezaměstnanost, občanství, xenofobie, lidská práva. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni analyzovat a reprodukovat autentický anglický text. Studenti jsou schopni odpovídajícím způsobem
aplikovat gramatické struktury a slovní zásobu v ústním i písemném projevu. Předpoklady: Předpokladem
zápisu jsou komunikativní znalosti a dovednosti v angličtině a ve francouzštině na úrovní B2 podle Evropského
referenčního rámce pro cizí jazyky.

KRO/FAN2 Angličtina pro francouzštináře 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Radek Vít, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je zdokonalování jazykových znalostí a řečových dovedností s přihlédnutím k pokročilé
znalosti anglického jazyka studentů (předpokládaná vstupní úroveň B2 dle Evropského refenčního rámce pro
cizí jazyky). Pozornost bude věnována rozvíjení schopnosti porozumění autentickým anglickým textům a rovněž
schopnosti porozumění mluvenému projevu s využitím zvukových nahrávek. Ve výuce budou používány texty
a nahrávky z následujících oblastí: kultura, ekologie, globální problémy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
odpovídajícím způsobem aplikovat složitější gramatické struktury a slovní zásobu v ústním i písemném projevu.
Studenti si osvojili odbornou lingvistickou terminologii.
Předpoklady: Předpokladem zápisu jsou komunikativní znalosti a dovednosti v angličtině a ve francouzštině na
úrovní B2 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

KRO/FAP Akademické psaní ve francouzštině 2 kr. Zp
2 [hod/týd]
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Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět rozvíjí písemné dovednosti nezbytné v akademickém prostředí, uvádí do základů akademického
psaní ve francouzštině. Posluchač je seznamován se základními typy dokumentů, strukturou, rozsahem a for-
málními náležitostmi hlavních typů psaných útvarů (monografie, sborník, články v odborných časopisech, elek-
tronické časopisy, esej). Zvláštní pozornost je věnována náležitostem seminární, bakalářské a diplomové práce.
Semináře se soustřeďují na otázky vědecké a publikační etiky, na formu bibliografických citací, odkazů a pozná-
mek. Probírají se základní typografická pravidla (odkaz na existující dokumenty a šablony). Analyzují se způsoby
posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky). Způsobilosti: Student se seznámi se zásadami pro
vypracování jednotlivých forem písemného projevu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KRO/FBLOK Týdenní bloková výuka 5 kr. Zp
15 [hod/sem] + 15 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Týdenní bloková výuka francouzského hostujícího profesora obsahuje 30 vyučovacích hodin ve formě před-
nášek a seminářů (Analýza chybování ve francouzské gramatice, Tvorba a řízení jazykového kurzu, Úvod do
metodiky lingvodidaktického výzkumu, Didaktické simulace). Způsobilosti: Student
- se naučí analyzovat nejčastější příčiny chybování ve francouzské gramatice
- je schopen vytvořit a řídit jazykový kurz
- se seznámí se základními etapami výzkumu v oblasti humanitních věd a konkrétně v oblasti didaktiky cizích
jazyků, je schopen sestavit bibliografii k danému tématu, určenit plánu četby a studia odborné literatury, zařadit
informace do kontextu, integrovat a usouvztažnit nové poznatků
- se seznámí s problematikou didaktických simulací s ohledem na výuku francouzštiny ke specifickým účelům,
je veden k metodologii nácviku všech čtyř řečových dovedností, je schopen jednotlivé simulace analyzovat a
evaluovat.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FBSZ Francouzština pro komerční praxi 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje osvojení všech znalosti, dovednosti a kompetencí v
souladu s požadavky studijního oboru Cizí jazyky v komerční praxi ve studijním programu Filologie. Předpo-
klady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FDID Didaktika cizích jazyků 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit didaktiku cizích jazyků jako specifickou vědní disciplínu, která se opírá o
empirické poznatky z praxe vyučování/učení cizím jazykům a pole jejíhož předmětu se vyvíjí v návaznosti na
teoretické poznání řady společenských věd. Vyloženy budou základní pojmy oboru a jejich teoretická východiska.
Představeny budou tradice v českém myšlení o jazycích a jejich osvojování, současné trendy v učení jazykům ve
světě. Zvláštní pozornost bude věnována otázkám multilingvismu a multikulturalismu, jako uznávaným princi-
pům evropských jazykových politik.
V návaznosti bude student uváděn do konkrétní problematiky vyučování a učení francouzštiny, budou předsta-
veny didaktické způsoby zprostředkování poznatků z francouzské fonetiky, gramatiky, lexikologie, strategie práce
s literárním textem a autentickými materiály, způsoby zvládání řečových dovedností - četby, poslechu, psaného
a ústního projevu. V seminářích se dbá o rozvoj pedagogické reflexe posluchačů, podporován je invenční přístup
k řešení konkrétních problémů.
Způsobilosti: Student si osvojí základní pojmy oboru a jejich teoretická východiska, seznámí se se současnými
trendy v učení jazykům.
Student bude uveden do konkrétní problematiky vyučování a učení francouzštiny a seznámí se s didaktickými
způsoby zprostředkování poznatků z francouzské fonetiky, gramatiky, lexikologie, strategie práce s literárním
textem a autentickými materiály, způsoby zvládání řečových dovedností -četby, poslechu, psaného a ústního
projevu.
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Student bude veden k pedagogické reflexi a k invenčnímu přístupu při řešení konkrétních problémů.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FDIS1 Diplomní seminář 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznamuje studenty s hlavními zásadami tvorby diplomové práce, poskytne jim
praktická doporučení týkající se volby tématu, metodického postupu řešení, práce s literaturou, dodržení for-
málních náležitostí.
Způsobilosti: Student se seznámí s hlavními zásadami tvorby diplomové práce. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FDIS2 Diplomní seminář 2 15 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět vede studenty k úspěšnému dopracování diplomové práce a k přípravě na její obhajobu. Je reali-
zován jako individuální konzultace podle plánu stanoveného v součinnosti s vedoucím diplomové práce.Student
má prokázat schopnost samostatné odborné práce ve studovaném oboru.
Způsobilosti: Student je sytematicky veden k úspěšnému dopracování diplomové práce.
Student je připravován na obhajobu své DP.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FFL Frankofonní literatura 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými okamžiky vybraných frankofonních literatur, jakož i vytvořit
povědomí o jejich specifikách. Formou přednášek je představen belgický symbolismus a surrealismus, quebecká
poezie po roce 1930 a quebecký román v období Klidné revoluce či filozofické pojetí černošství předních afrických
autorů. Velký prostor je věnován současným představitelům belgické, quebecké a maghrebské literatury. Texty
jednotlivých autorů jsou analyzovány v seminářích, během nichž je zároveň rozvíjena reflexe frankofonní identity
a odlišnosti
národních literatur. Způsobilosti: Student
- získá patřičné znalosti z probírané tematiky
- je schopen samostatně analyzovat texty jednotlivých probíraných autorů.
- je systematicky veden k reflexi frankofonní identity a odlišnosti národních literatur. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FHK Historie a kultura Francie v přehledu 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vytvoření chronologické perspektivy od starověku do 20. století. Na konci kurzu by
se student měl orientovat v důležitých fenoménech francouzských dějin a jejich vlivu na utváření francouzské
společnosti.
Způsobilosti: Student je schopen se orientovat v důležitých fenoménech francouzských dějin a jejich vlivu na
utváření francouzské společnosti.
Student je schopen připravit a prezentovat referát na dané téma. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FHOST Kurz hostujícího profesora (blokový) 4 kr. Zk
12 [hod/sem] + 12 [hod/sem]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je realizován hostujícím profesorem z partnerského zahraničního pracoviště spolupracujícího v Ka-
tedrou románských jazyků v rámci programu Erasmus. Je věnován vybraným aktuálním tématům z lingvistiky
nebo literární vědy. Tematika je konkretizována v každém jednotlivém případě dohodou mezi hostujícím učite-
lem a vedoucím Katedry románských jazyků a zveřejněna před zahájením semestru, do nějž bude kurz zařazen.
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Požadavky na studenta budou určeny na základě dohody mezi vedoucím katedry a konkrétním vyučujícím. Kurz
je veden ve francouzštině.
Způsobilosti: Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FKAFL Kapitoly z francouzské lingvistiky 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět seznamuje studenty s přínosem významných francouzských lingvistů k vývoji lingvistického myš-
lení. Osobnosti jsou představeny v kontextu světové lingvistiky. Jejich význam je doložen úryvky ze stěžejních
děl, které jsou analyzovány v seminářích.
Způsobilosti: Student
- získá požadované znalosti z probírané problematiky
- je schopen analyzovat vybrané úryvky probíraných autorů Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FKALT Kritická analýza literárních textů 4 kr. Zk
3 [hod/týd]

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na rozvíjení praktických schopností studentů kvalitně analyzovat literární díla přede-
vším současných francouzských spisovatelů. V předmětu studenti uplatní informace získané během Úvodu do
studia literatury, učí se správně strukturovat rozbor literárního díla, jakož i používat základní naratologické
termíny v praxi, podrobněji se seznamují s jednotlivými směry literární kritiky (strukturalismus a poststruk-
turalismus, postmoderní kritika, mýtokritika, apod.) a učí se aplikovat jejich poznatky a postupy na rozbor
konkrétních děl. Seminář umožňuje studentům nejen ovládnout literární analýzu, ale i hlouběji nahlédnout do
nitra francouzské literatury. Při výběru textů je postupováno chronologicky, aby studenti lépe pochopili vývoj li-
teratury posledních let. Těžištěm výuky je rozbor postmoderních děl a děl současných autorů. Pro lepší uchopení
postmoderních textů je pozornost věnována i bezprostředně předcházejícímu období zániku avantgard. Během
zkoušky každý student ostatním kolegům představí stručnou analýzu dvou próz probíraných autorů a jednoho
teoretického díla probíraných kritiků. Cílem je vyvolat mezi studenty diskuzi. K jedné z představovaných próz
studenti odevzdají formou seminární práce podrobný kritický rozbor.
Způsobilosti: Student je schopen analyzovat literární díla především současných francouzských spisovatelů.
Student si osvojí techniku, jak správně strukturovat rozbor literárního díla.
Student je veden k tomu, aby aplikoval získané teoretické poznatky a postupy na rozbor konkrétních děl.
Student je schopen zapojit se do diskuze.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FKG Komparativní gramatika 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti tvarosloví současné francouzštiny a rozvíjet
jejich schopnost konfrontovat morfologický systém francouzského jazyka s morfologickým systémem češtiny.
Způsobilosti: Student si prohloubil znalosti v oblasti tvarosloví současné francouzštiny.
Student je schopen konfrontovat morfologický systém francouzského jazyka s morfologickým systémem češtiny.
Předpoklady: Student má základní teoretické poznatky z oblasti obecné morfologie a aktivně používá odbornou
terminologii.

KRO/FKP1 Francouzština v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky podniku a sociálně-ekonomických reálií v podnikatelském
frankofonním prostředí a vybavit je jazykovými dovednostmi potřebnými při zpracování odborných témat pí-
semnou či ústní formou. Při práci s fiktivním odborným textem se studenti obeznámí s běžnými profesními
situacemi, jako jsou např. hledání zaměstnání, sepsání životopisu, ucházení se o místo, analýza údajů o práci,
rozbor pracovní smlouvy.
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Způsobilosti: Studenti jsou schopni porozumět textům s odbornou tematikou, používat gramatické a lexikální
struktury charakteristické pro odborný styl a sestavit písemné sdělení ve francouzštině (motivační dopis, životo-
pis, résumé).
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/FPP1F

KRO/FKP2 Francouzština v komerční praxi 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu, který navazuje na kurz Francouzština v komerční praxi 1, je obeznámit studenty s dalšími
tématy podnikové praxe, jako jsou např. práva zaměstnanců a jejich ochrana, rozbor platového lístku, definování
podniku, jeho organizace a různé právní formy podnikání, a vybavit je řečovými dovednosti a gramatickými a
lexikálními strukturami používanými v profesní písemné i ústní komunikaci.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni porozumět i složitějším textům s odbornou tematikou, shrnout jejich hlavní
myšlenky a za použití komplexnějších jazykových prostředků a komunikativních dovedností vyjádřit svůj postoj
ke konkrétním problémům, a to jak v písemném, tak i ústním podání. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti
a dovednosti v rozshau kurz FKP1.

Vylučující předměty: KRO/FPP2F

KRO/FKS1 Francouzština pro kulturní studia 1 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty cizojazyčnými kompetencemi ve francouzštině pro potřeby pro studentů kulturních studií.
Naučit je čerpat z vybraných textů obecného i odborného jazyka ze všech frankofonních oblastí a analyzovat
texty z hlediska pragmatického chápání obecného i odborného jazyka.
Výuka probíhá převážně ve francouzštině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- číst, analyzovat a reprodukovat texty humanitních věd se zaměřením na kulturu francouzsky mluvících zemí
- vyjadřovat se ústně a písemně k aktuálním problémům kultury a civilizace, zejména ve světové frankofonii
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FKS2 Francouzština pro kulturní studia 2 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty dalšími cizojazyčnými kompetencemi ve francouzštině pro potřeby studentů kulturních
studií (v návaznosti na KRO/FKS2). Naučit je čerpat z vybraných textů obecného i odborného jazyka ze všech
frankofonních oblastí a analyzovat texty z hlediska pragmatického chápání obecného i odborného jazyka.
Seminář je veden ve francouzštině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni na vyšší úrovni
- číst, analyzovat a reprodukovat texty humanitních věd se zaměřením na kulturu francouzsky mluvících zemí
- vyjadřovat se ústně a písemně k aktuálním problémům kultury a civilizace, zejména ve světové frankofonii
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FLAT1 Latina pro francouzštináře 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiřina Plašilová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem výuky je zvládnutí latinské gramatiky a základní slovní zásoby, což jednak umožní orientaci v
latinském jazyce,včetně latinského textu, jednak poskytne základ pro pochopení souvislostí historického vývoje
francouzštiny.
V hodinách předmětu bude probírána 1. - 8. lekce učebnice Latina pro posluchače FF.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni překládat neznámý latinský text se slovníkem. Předpoklady: Kurz nevy-
žaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FLAT2 Latina pro francouzštináře 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]
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PhDr. Jiřina Plašilová možný semestr: LS

Cíle: Předmět navazuje na FLAT1. Cílem výuky je osvojení dalších struktur latinské gramatiky, prohloubení
slovní zásoby a osvojení základních dovedností překladu. V hodinách se bude probírat druhá část učebnice Latina
pro posluchače FF (lekce 9. - 16.).
Způsobilosti: Student je schopen číst a překládat upravené, event. originální latinské texty. Student získá potřebné
znalosti z oblasti lingvistiky, literatury a historie. Předpoklady: Předpokladem zápisu předmětu FLAT2 jsou
komunikativní znalosti a dovednosti v latině na úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.
Předmět předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu FLAT1.

KRO/FLEK Lektorská jazyková cvičení 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Hélene Siegl Vuilmet, M.A. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na rozvíjení ústních i písemných řečových dovedností ve francouzštině na úrovni C1
až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pozornost je věnována řečovým projevům
příznačným pro akademickou komunikační sféru (referát, diskusní příspěvek, recenze, zpráva apod.).Cílem výuky
je především osvojení lingvistické, diskursivní a kulturní kompetence.
Způsobilosti: Student je schopen komunikovat na úrovni C1 a C2 podle Evrepského referenčního rámce. Před-
poklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FL19S Francouzská literatura 19. století 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Lucie Kratochvílová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je podat ucelený vhled do nejdůležitějších směrů a osobností francouzské literatury deva-
tenáctého století. Způsobilosti: Student si osvojí základní poznatky o francouzských literárních autorech 19.
století.
Student je schopen připravit a prezentovat referát na zadané téma.
Student je schopen analyzovat literární texty. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KRO/FL20S Francouzská literatura 20. století 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz představuje nejdůležitější směry a osobnosti francouzské literatury 20. století a počátku 21. století.
Cyklus přednášek má zajistit studentovi orientaci v současné francouzské literatuře, seznámit ho s jejím vývojem
v kontextu světové literatury. Navazující seminář se zaměřuje na rozbor vybraných textů a nejvýznamnějších děl
probíraného období. Způsobilosti: Student
- získá znalosti týkající se nejdůležitějších směrů a osobností francouzské literatury 20.století a počátku 21.století.
Student je schopen
- dobře se orientovat v současné francouzské literatuře.
- analyzovat vybrané texty nejvýznamnějších děl probíraného období. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FMD Moderní dějiny Francie 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu Moderní dějiny Francie je nabídnout studentům celostní přehled francouzských dějin od
Vídeňského kongresu do současnosti s důrazem na následující etapy:
Restaurace a konstituční monarchie. - Revoluce 1848 a druhé císařství. - Parlamentní republika. - První světová
válka. - Poválečný vývoj a krize 30. let. - Francie ve druhé světové válce. -
IV. republika. - V. republika a de Gaulle. - V. republika po de Gaullovi a její přeměny ve 2. polovině 20. století.
Kurz je veden francouzsky.
Způsobilosti: Student si osvojí dané znalosti z historie Francie. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FOF Fonetika a fonologie francouzštiny 4 kr. Zk
2 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznamuje studenty s ortofonickými zásadami a ortoepickými pravidly fonetiky francouzského
jazyka. Je nacvičována správná realizace hlásek a suprasegmentálních jevů francouzštiny s cílem konsolidace
výslovnostních návyků. Jsou rozvíjeny poslechové dovednosti studentů. Při analýze výslovnostních celků je po-
užívána fonetická transkripce. Získané vědomosti a dovednosti jsou ověřovány rovněž prostřednictvím fonetické
transkripce.
Semináře jsou vedeny ve francouzštině.
Způsobilosti: Student(ka)
- ovládá základní českou a francouzskou terminologii oboru
- umí rozebrat text ve francouzštině po stránce fonologické a fonetické
- správně aplikuje ortoepická pravidla francouzštiny v promluvách
- umí správně interpretovat promluvu ve francouzštině s ohledem na suprasegmentální složky
Předpoklady: Úroveň znalostí francouzského jazyka B2 dle SERR.

KRO/FON Fonetika a fonologie 2 kr. Zk
1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznamuje studenty se základy obecné fonetiky a fonologie v kontextu věd o jazyce. Důraz je
kladen na specifika studovaných jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny) v porovnání s češtinou.
Přednášky jsou vedeny v češtině.
Způsobilosti: Student(ka)
- ovládá základní terminologii oboru
- dokáže popsat artikulační bázi studovaných jazyků a češtiny
- umí rozebrat text v studovaném jazyce po stránce fonologické a fonetické
Předpoklady: Podle kombinace studovaných jazyků znalosti a)anglického a francouzského, b)anglického a ně-
meckého, c)německého a francouzského jazyka na úrovni B2 dle SERR.

KRO/FONS Fonostylistika francouzštiny 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět vychází ze základních publikací Pierra Léona Phonétisme et prononciation du franais a Précis
de phonostylistique : Parole et expressivité. Studenti jsou seznamováni s různými variantami zvukové podoby
francouzštiny, příznačnými pro jednotlivce podle pohlaví, regionálního přízvuku a sociálního zařazení mluvčího
a které svědčí o jeho citech, postojích a stavech. V seminářích jsou analyzovány nahrávky autentických projevů.
Kurz dále rozvíjí praktické perceptivní a receptivní dovednosti studentů.
Způsobilosti: Student si osvojí různé varianty zvukové podoby francouzštiny, příznačné pro jednotlivce podle
pohlaví, regionálního přízvuku a sociálního zařazení mluvčího.
Student je schopen analyzovat nahrávky autentických projevů.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FPNSZ Povinná písemná zkouška z francouzštiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky magisterského oboru Francouzština pro střední
školy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že si v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu.
Způsobilosti: Student je schopen vypracovat esej ve francouzštině na zadané téma. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KRO/FPRAS Souvislá pedagogická praxe 10 kr. Zp
4 [týd/sem]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem souvislé pedagogické praxe je aplikovat teoretické poznatky ze studia ve vyučovacím procesu a
seznámit se celkově s pedagogickou praxí a administrativní činností učitele na SŠ. Způsobilosti: Student je
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schopen:
- samostaně se připravit na svůj pedagogický výstup
- po každé odučené hodině provést její rozbor
Student se naučí:
- řešit konkrétní situace při vyučování i v mimoškolní činnosti žáků
Student se seznámí s:
- průběhem pedagogických rad, schůzek předmětových komisí, schůzek s rodiči Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FPRA1 Výuková praxe 1 1 kr. Zp
10 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je rozbor a hodnocení učitelských dovedností při náslechu a prvovýstupu studenta. Student
hospituje v 10 vyučovacích hodinách svého aprobačního předmětu. Způsobilosti: Student je schopen:
- analyzovat a komentovat pedagogické výstupy z hlediska uvedených kritérií
- samostatně se připravit na svůj pedagogický výstup Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KRO/FPRA2 Výuková praxe 2 1 kr. Zp
10 [hod/sem]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět navazuje na KRO/FPRA1 a jeho cílem je prohloubení dovedností rozboru a hodnocení učitelských
dovedností při náslechu a prvovýstupu studenta. Student hospituje v 1 vyučovací hodině svého aprobačního
předmětu a následně realizuje 10 vyučovacích hodin - výstupů. Způsobilosti: Student je schopen:
- analyzovat a komentovat pedagogické výstupy z hlediska uvedených kritérií
- samostatně se připravit na svůj pedagogický výstup
- realizovat 10 vyučovacích hodin Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani doved-
nosti.

KRO/FPRS Překladatelský seminář 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu Překladatelský seminář je prohloubit dosavadní praktické a teoretické znalosti o překladu
odborné literatury, zejména z oblasti ekonomiky a pracovního práva. Způsobilosti: Student je schopen využívat
pracovní nástroje překladatele (různé typy slovníků, glosáře, internet), volit jazykové prostředky ve shodě se
stylem a funkcí textu, ale i diskutovat o jednotlivých řešeních. Předpoklady: Studenti mají teoretické poznatky
o překladatelských postupech a syntaktických a stylistických zvláštnostech francouzského odborného stylu.

KRO/FRL1 Francouzská literatura 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Lucie Kratochvílová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu vedeného ve francouzštině je podat systematicky pojatý přehled nejdůležitějších směrů a
osobností francouzské literatury od nejstarší doby až do 18. století. Po absolvování celého cyklu by měl student
získat základní orientaci ve francouzské literatuře tohoto období, znát její vývoj i národní specifika a být schopen
ji začlenit do širšího evropského či světového kontextu. Seminář se zaměřuje především na rozbor textů, ukázek
z nejvýznamnějších děl probíraného období. Způsobilosti: Po absolvování by měl student získat základní
orientaci ve francouzské literatuře tohoto období, znát její vývoj i národní specifika a být schopen ji začlenit do
širšího evropského či světového kontextu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

KRO/FRL2 Francouzská literatura 2 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Lucie Kratochvílová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu vedeného ve francouzštině je podat systematický přehled nejdůležitějších směrů a osobností
francouzské literatury od počátku devatenáctého století do roku 1900. Po absolvování celého cyklu přednášek
by měl student získat základní orientaci ve francouzské literatuře devatenáctého století, znát její vývoj i národní
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specifika a být schopen ji začlenit do širšího evropského či světového kontextu. Navazující seminář se zaměřuje
na rozbor vybraných textů, ukázek z nejvýznamnějších děl probíraného období. Způsobilosti: Po absolvování
celého cyklu by měl student získat základní orientaci ve francouzské literatuře devatenáctého století, znát její
vývoj i národní specifika a být schopen ji začlenit do širšího evropského či světového kontextu. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FRL3 Francouzská literatura 3 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu vedeného ve francouzštině je na základě četby a rozboru dobových textů podat systematický
přehled nejdůležitějších směrů a osobností francouzské literatury od počátku dvacátého století do současnosti.
Po absolvování celého cyklu přednášek by se student měl umět orientovat v současné francouzské literatuře, znát
její vývoj i národní specifika a být schopen ji začlenit do širšího evropského či světového kontextu. Navazující
seminář se zaměřuje na rozbor vybraných textů a nejvýznamnějších děl probíraného období. Způsobilosti: Po
absolvování celého cyklu by se student měl umět orientovat v současné francouzské literatuře, znát její vývoj i
národní specifika a být schopen ji začlenit do širšího evropského či světového kontextu. Předpoklady: Kurz
nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FR1 Francouzské reálie 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zprostředkovat studentům globální pohled na geografii, kulturu, hospodářství, politicko-správní systém
Francie a frankofonních zemí. Poskytnout jim základní informace o frankofonii, dějinách, tradicích, literatuře,
výtvarném umění a hudbě. Seznamit je s průmyslem, zemědělstvím a terciální sférou. Uvést studenty do pro-
blematiky administrativního členění, státoprávního uspořádání a politického systému, přiblížit jim každodenní
život francouzské společnosti a jeho specifika. Probíraná témata by měla přispět k interkulturálnímu chápání
vzájemných odlišností.
Způsobilosti: Student
- je seznámen se základy historie a s geografií Francie
- orientuje se ve specifických projevech francouzské společnosti
- kriticky hodnotí kulturní a civilizační vlastnosti světové frankofonie z hlediska interkulturánlího a multikultu-
rálního Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/FR1F

KRO/FR2 Francouzské reálie 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V návaznosti na kurs Francouzské reálie 1 seznamit studenty s dalšími kapitolami z historie a kultury
Francie a francouszky mluvících zemí, zejména Belgie, Švýcarska, Kanady a zemích Maghrebu.
Kurz je veden převážně ve francouzštině. Způsobilosti: Student je schopen orientovat se v jevech a projevech
francouzské a frankofonní společnosti a hodnotit je z hlediska interkulturálního a multikulturálního. Předpo-
klady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu FR1.

Vylučující předměty: KRO/FR2F

KRO/FSEM Sémantika francouzštiny 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět navazuje na předcházející znalosti studentů z lingvistických disciplín, zejména z lexikologie. Před-
nášky se zabývají vztahem sémantiky k filozofii, logice, psychologii, sémiologii, pragmatice a dalším oborům.
Vedou k ujasnění pojmů znak, význam, smysl, pojem, denotát, kontext, situace, motivace a dalších. Jsou věno-
vány sémantice strukturální a generativní, paradigmatické a syntagmatické, diachronní a synchronní. Semináře
se zaměřují především na synchronní analýzu kategorií sémantického popisu v současném francouzském jazyce a
rozvíjejí schopnost studentů uplatňovat získané poznatky v produktivních dovednostech ve francouzštině (práce
se synonymy a s obrazností pojmenování v kontextu, hledání překladových ekvivalentů apod.). Způsobilosti:
Student si prohloubí znalosti týkající se klíčových sémantických pojmů jako je jazykový znak, význam, smysl,
pojem, denotát, kontext, situace, motivace aj.
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Student je schopen:
- provést synchronní analýzu kategorií sémantického popisu v současném francouzském jazyce
- pracovat se synonymy a s obrazností pojmenování v kontextu
- vyhledat překladové ekvivalenty. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani do-
vednosti.

KRO/FSL Starší francouzská literatura 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Lucie Kratochvílová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu vedeného ve francouzštině je podat systematický přehled francouzské literatury od nejstarších
dob do konce 18. století. Po absolvování celého cyklu přednášek by měl student dosáhnout základní orientace ve
francouzské literatuře vymezeného období, znát dobová specifika směrů a individuální specifika autorů, vždy s
ohledem na širší evropský a světový kontext.
V seminářích jsou rozebírány ukázky významných děl tohoto období.
Způsobilosti: Student dosáhne základní orientace ve francouzské literatuře vymezeného období.
Student si osvojí dobová specifika jednotlivých směrů a individuální specifika probíraných autorů.
Student je schopen usouvztažnit probírané autory s ohledem na širší evropský a světový kontext.
Student si osvojí techniky analýzy literárních textů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KRO/FSPU Francouzština pro specifické účely 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou didaktiky francouzštiny pro specifické účely. Způso-
bilosti: Student
- osvojí si znalosti z oblasti didaktiky francouzštiny ke specifickým účelům
- je schopen koncipovat odbornou cizojazyčnou výuku s ohledem na její cíle, obsah a evaluaci Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/FTEX Textová lingvistika ve francouzštině 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést posluchače do problematiky nadvětných celků, seznámit je s hlavními pojmy
textové lingvistiky, zejména s prostředky textové koheze a koherence. S odkazy na příklady francouzských textů
se pracuje s fenoménem koreferencí, koreferenční sítě, textových konektorů, katafory a anafory, analyzována
je funkce časovosti, logické úvahy a funkce tématu a rématu v rozvíjení textu. V seminářích je pěstována ko-
munikativní kompetence studentů, zvláště jejich argumentační dovednosti, opírající se o komunikační strategie.
Způsobilosti: Student si osvojí znalosti týkající se problematiky nadvětných celků.
Student se seznámí s hlavními pojmy textové lingvistiky, zejména s prostředky textové koheze a koherence.
Student je schopen vyhledat ve francouzském textu fenomén koreferencí, koreferenční sítě, textových konektorů,
katafory a anafory.
Student si prohloubí svoji komunikativní kompetenci. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KRO/FUNSZ Povinná ústní zkouška z francouzštiny 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky magisterského oboru Francouzština pro střední
školy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že si v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu.
Způsobilosti: Úspěšným zvládnutím ústní části magisterské zkoušky student prokazuje, že si dostatečně osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KRO/FVFJ Vývoj francouzského jazyka 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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PhDr. Antonín Vondráček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem jazykového systému a vést je k schopnosti porozumět
jazyku starofrancouzských textů. Dalším cílem je poskytnout studentům základní informace o obecných zá-
konitostech vývoje jazyka. Budou prezentovány dějiny francouzského jazyka do současnosti. Posluchači budou
seznamováni s nejdůležitějšími změnami, k nimž došlo zejména v rovině zvukové a morfosyntaktické, i s charak-
teristickými rysy jazyka v jednotlivých vývojových stádiích od lidové latiny přes starou a střední francouzštinu
až po moderní dobu. Pozornost bude věnována historickému pohledu na dialekty.
Způsobilosti: Student si osvojil znalosti týkající se vývoje jazykového systému farncouzského jazyka, s charak-
teristickými rysy jazyka v jednotlivých vývojových stádiích od lidové latiny přes starou a střední francouzštinu
až po moderní dobu.
Student je schopen porozumět textům staré francouzštiny. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/F1D Francouzština pro doktorandy 1 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty v doktorském studiu cizojazyčnými kompetencemi ve francouzštině, které jsou přiměřené
potřebám jejich odborných aktivit.
Způsobilosti: Osvojit si cizojazyčné znalosti směřující k schopnosti vytvořit:
- strukturovaný životopis v cizím jazyce (1 strana)
- autentický či fiktivní úřední dopis koncipovaný podle norem obvyklých ve francouzsky hovořících zemích (1
strana)
- resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu v cizím jazyce (3-5 stran)
- souvislý text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např. diplomové, disertační,
příspěvku na konferenci - 3-5 stran).
Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního programu je určen výhradně pro studenty doktorského stu-
dijního programu FF ZČU v Plzni.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/F2D Francouzština pro doktorandy 2 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Je určen doktorandům FF ZČU, kteří si vybrali francouzštinu jako druhý cizí jazyk.
Cílem je připravit studenty na práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, s různými druhy slovníků, rozvíjet
jejich schopnost porozumění odborné přednášce.
Způsobilosti: Student je schopen
- sepsat dopis, životopis, žádost o stáž, žádost o zaměstnání
- porozumět původnímu odbornému textu ve francouzštině a stručně reprodukovat jeho hlavní myšlenky
- sepsat résumé, přednést kretší referát
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/HKNSZ Historie a kultura Francie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinně volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky magisterského oboru Francouzština pro
střední školy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že si v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu.
Způsobilosti: Úspěšným zvládnutím ústní části magisterské zkoušky student prokazuje, že si dostatečně osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/ILNSZ Interpretace literárního textu 0 kr. Szv
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Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinně volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky magisterského oboru Francouzština pro
střední školy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že si v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu.
Způsobilosti: Úspěšným zvládnutím ústní části magisterské zkoušky student prokazuje, že si dostatečně osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/ITA1D Italština pro doktorandy 1 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studium cizího jazyka je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni.
Studenti v doktorském studijním programu si osvojují cizojazyčné znalosti směřující k schopnosti vytvořit: -
strukturovaný životopis v cizím jazyce (1 strana) - autentický či fiktivní úřední dopis koncipovaný podle norem
obvyklých v italsky hovořících zemích (1 strana) - resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu v cizím
jazyce (3-5 stran) - souvislý text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např.
diplomové, disertační, příspěvku na konferenci - 3-5 stran). Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního
programu je určen výhradně pro studenty doktorského studijního programu FF ZČU v Plzni. Způsobilosti:
Osvojit si cizojazyčné znalosti směřující k schopnosti vytvořit:
- strukturovaný životopis v cizím jazyce (1 strana)
- autentický či fiktivní úřední dopis - resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu v cizím jazyce (3-5
stran)
- souvislý text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např. diplomové, disertační,
příspěvku na konferenci - 3-5 stran).
Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního programu je určen výhradně pro studenty doktorského stu-
dijního programu FF ZČU v Plzni.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/ITA2D Italština pro doktorandy 2 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studium cizího jazyka je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni.
Je určen těm, kteří si vybrali druhý cizí jazyk. Cílem je připravit studenty na práci s cizojazyčnou odbornou lite-
raturou, s různými druhy slovníků, rozvíjet jejich schopnost sledovat s porozuměním odbornou přednášku. Kurz
cizího jazyka v rámci doktorského studijního programu je určen výhradně pro studenty doktorského studijního
programu FF ZČU v Plzni.
Způsobilosti: Osvojit si cizojazyčné znalosti směřující k schopnosti vytvořit:
- strukturovaný životopis v cizím jazyce
- autentický či fiktivní úřední dopis - resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu v cizím jazyce (3-5
stran)
- souvislý text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např. diplomové, disertační,
příspěvku na konferenci - 3-5 stran).
Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního programu je určen výhradně pro studenty doktorského stu-
dijního programu FF ZČU v Plzni.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/JAC1F Jazyková cvičení ve francouzštině 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd]

Mgr. Sylvie Vondráková možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je rozvinout řečové kompetence studenta, osvojit a zdokonalit nové jazykové jevy na
základě práce s učebnicí a audiovizuálními autentickými dokumenty. Způsobilosti: Student je schopen zvládnout
ústní í písemný projev ve francouzštině. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
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dovednosti.
Vylučující předměty: KRO/PCJ1F

KRO/JAKO Jazyk a kognice, kognitivní lingvistika 3 kr. Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Veronika Čurdová možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentovi vhled do kognitivní lingvistiky jakožto součásti kognitivních
věd. Představení historických kořenů kognitivní lingvistiky, významných tezí, teoretických systémů a hlavních
badatelů. Zkoumání vytváření jazykového obrazu světa etnikem. Poznávání významu zkušenosti lidského těla
při konceptualizaci světa a kognitivní metafory jako projevu ekonomie myšlení. Způsobilosti: Studenti
- budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy kognitivní lingvistiky v rámci kognitivních věd
- získají přehled o předchůdcích kognitivní lingvistiky
- srovnají a zhodnotí její jednotlivé směry, významné myšlenky a teoretické systémy
- identifikují rozdíly v obrazu světa různých etnik
- rozpoznají kognitivní metaforu a odhadnou její zdrojovou oblast
- vysvětlí různost prototypů týchž tematických celků v různých společenstvích
- vytvoří heslo virtuálního kognitivního slovníku mateřštiny
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/JC2F Jazyková cvičení ve francouzštině 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Sylvie Vondráková možný semestr: LS

Cíle: Seminář navazuje na předchozí úroveň předmětu JC1F. Důraz je kladen na aktivní osvojení gramatických
jevů, rozšíření slovní zásoby, procvičování řečových dovedností a seznámení se s novými reáliemi. Kurz je ve-
den ve francouzštině. Způsobilosti: Student je schopen zvládnout ústní í písemný projev ve francouzštině
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti kurzu JC1F.

Vylučující předměty: KRO/PCJ2F

KRO/JC3F Jazyková cvičení ve francouzštině 3 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Sylvie Vondráková možný semestr: LS

Cíle: Kurz je veden ve francouzštině. Závěrečná etapa navazující na předchozí úroveň. Různorodé učební a
autentické materiály slouží k procvičování řečových dovedností, osvojování si nových lingvistických poznatků
a seznámení se s novými reáliemi. Způsobilosti: Student je schopen zvládnout ústní í písemný projev ve
francouzštině
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti kurzu JC2F.

Vylučující předměty: KRO/PCJ3F

KRO/KATF Komplexní analýza textu 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Studenti jsou vedeni k hlubšímu proniknutí do všech aspektů odborné řečové komunikace dalším rozvíje-
ním poznatků v jednotlivých jazykových rovinách (v morfologii, syntaxi, sémantice, stylistice aj.), zejména v
jejich vzájemných souvislostech. Zvláštní pozornost je věnována komunikativním dovednostem utvářejícím profil
absolventa (plán diskuze, formulace závěrů, stylizace návodu,. . .). Analytický základ semináře směřuje k rozvoji
dovedností v produktivní rovině.
Předmět je veden ve francouzštině. Způsobilosti: Student dosáhne komunikativních dovedností ve francouz-
štině, které odpovídají profilu absolventa studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi (plán diskuze,
formulace závěrů, stylizace návodu,. . .) Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů
KRO/STYF, MS3F,OT2F,FKP2,KO2F.

Vylučující předměty: KRO/ZSF

KRO/KJRF Frankofonní kulturní a jazykové reálie 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem přednášek a seminářů, které jsou vedeny francouzsky, je představit studentům frankofonní svět jako
společenství jazykových a kulturních variet, propojených dynamikou divergentních a konvergentních vztahů.
Pozornost je věnována kulturním a jazykovým zvláštnostem regionů, včetně některých emancipačních tendencí, a
trvalému vlivu center, zvláště metropolitní Francie. Důraz je kladen na historické, politické, kulturní a ekonomické
souvislosti uvnitř frankofonního světa a přínos frankofonních zemí světovému společenství. Výklad se zaměřuje na
jazykové projevy regionálních odlišností, včetně specifických reálií a jejich pojmenování. Způsobilosti: Student
se orientuje v kulturních a jazykových zvláštnostech regionů, včetně problematiky některých emancipačních
tendencí a vlivu center, zvláště metropolitní Francie. Uvědomuje si historické, politické, kulturní a ekonomické
souvislosti uvnitř frankofonního světa a přínos frankofonních zemí světovému společenství. Reflektuje jazykové
rysy regionálních
odlišností, včetně specifických reálií a jejich pojmenování. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/KPF

KRO/KO1F Obchodní korespondence ve francouzštině1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními pravidly pro korespondenci ve francouzštině (úvodní a závěrečné formulace,
uspořádání na stránce, struktura, obsah).
Znát modelové příklady dopisů a jiných písemných dokumentů jako je žádost, poptávka, nabídka, objednávka
atd. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat základní pravidla obchodní korespondence ve francouzštině.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/KKP1F

KRO/KO2F Obchodní korespondence ve francouzštině2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit se s dalšími modelovými příklady dopisů a jiných písemných dokumentů týkajících se podniku
a podnikání, ale i budoucího působení studentů ve frankofonním prostředí (upomínky, reklamace, korespon-
dence týkající se organizování veletrhů, výstav, pracovně právní problematiky, písemného styku s pojišťovnami,
bankami apod.)
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky na modelové příklady dopisů a jiných písemných dokumentů z oblasti podniku a
podnikání (upomínky, reklamace, korespondence týkající se organizování veletrhů,
výstav, písemného styku s pojišťovnami, bankami apod.)
- orientovat se též v písemnostech týkajících se pracovně právních vztahů
- zvolit odpovídající způsob písemného styku i v každodenních situacích spojených s budoucím působením
studentů ve frankofonním prostředí Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu
KRO/KO1F.

Vylučující předměty: KRO/KKP2F

KRO/KO3F Obchodní korespondence ve francouzštině3 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s efektivní písemnou komunikací v reálných obchodních i společenských situacích a při
řešení konkrétních obchodních případů (písemnosti týkající se služeb z oblasti obchodní, finanční, administrativní
i personální). Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky na modelové příklady dopisů a jiných písemných dokumentů týkajících se reálných
obchodních i společenských situací,
- vyhotovit písemnosti z oblasti služeb sféry obchodní, finanční, administrativní i personální,
- zvolit odpovídající způsob písemného styku i při řešení konkrétních obchodních případů.
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Předpoklady: Předpokládá se pokročilá znalost francouzského jazyka, výuka je vedena převážně ve francouzštině.
Předpokládaná znalost a dovednost v rozsahu kurzu KRO/KO2F.

Vylučující předměty: KRO/KKP3F

KRO/LAT1 Latina 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiřina Plašilová možný semestr: ZS

Cíle: Četba, překlad a jazykový i věcný výklad upravených, event. originálních starověkých i středověkých textů
s tematikou řecko - římských reálií a antické kultury - základu evropské společnosti a kultury (dle zaměření
účastníků kurzu: lingvistika, literatura, religionistika, mytologie, kulturní historie, právo, věda, stavitelství . . .).
Práce s významem slov na základě jejich tvoření a z hlediska jejich přítomnosti ve slovní zásobě moderních
jazyků.
1. a 2. deklinace substantiv a adjektiv. Sloveso esse. Systém časování pravidelných sloves, indikativ a infinitiv
prézenta aktiva a pasiva sloves 1. - 4. konjugace, imperativ. Adverbia tvořená od adjektiv 1. a 2. deklinace.
Deponentní slovesa. Skloňování zájmen přivlastňovacích a osobních. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
překládat neznámý latinský text se slovníkem. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KRO/LAT2 Latina 2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jiřina Plašilová možný semestr: LS

Cíle: Četba, překlad a jazykový i věcný výklad upravených, event. originálních starověkých i středověkých textů
s tematikou řecko - římských reálií a antické kultury - základu evropské společnosti a kultury (dle zaměření
účastníků kurzu: lingvistika, literatura, religionistika, mytologie, kulturní historie, právo, věda, stavitelství . . .).
Práce s významem slov na základě jejich tvoření a z hlediska jejich přítomnosti ve slovní zásobě moderních jazyků.
Substantiva 3. deklinace. Adjektiva 3. deklinace. Participium prézenta aktiva. Adverbia tvořená od adjektiv 3.
deklinace. Stupňování adjektiv a adverbií. Indikativ imperfekta akt. a pas. Substantiva 4. a 5. deklinace. Indikativ
futura akt. a pas. Gerundium (gerundivum). Způsobilosti: Student je schopen číst a překládat upravené, event.
originální starověké i středověké texty s tematikou řecko - římských reálií a antické kultury.
Student získá potřebné znalosti z oblasti lingvistiky, literatury, religionistiky, mytologie, kulturní historie, práva,
vědy, stavitelství.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/LEF Lexikologie francouzštiny 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy francouzské lexikologie a vybavit je tak znalostmi týkajícími
se následujících otázek:
Lexikologie jako součást jazykovědy. Lexikální třída. Homonymie, synonymie (polylexie), antonymie, paronymie.
Slovo, formální lexikální jednotka a lexém. Francouzský slovní poklad. Slovníky. Lexikon a rozvrstvení jazyka.
Migrace slov, výpůjčky. Tvoření pojmenování. Sufixace a prefixace. Elipsa, apokopa, aféréza. Sigla a zkratky.
Gramatikalizace. Konverze. Kompozice - víceslovná
pojmenování. Kalky. Rozříření a zúžení významu. Odborná terminologie.
Způsobilosti: Studenti
- znají základní lexikální pojmy a jsou schopni je interpretovat
- jsou schopni získané poznatky z lexikologie správně aplikovat při práci s francouzským textem
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/LF

KRO/LFJ1 Vybrané literární texty 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Lucie Kratochvílová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Umožnit studentům programu Cizí jazyky v komerční praxi orientovat se v základních vývojových eta-
pách a tendencích francouzské literatury 19. a 20. století až po současnost(romantismus, realismus, naturalismus,
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symbolismus, existencionalismus, nový román, modernismus, postmodernismus). Způsobilosti: Student je scho-
pen interpretovat úryvky z děl významných francouzských spisovatelů v historických souvislostech a v kontextu
vývoje francouzské literatury. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KRO/LFJ2 Vybrané literární texty 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Lucie Kratochvílová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se významnými představiteli a díly současné francouzské literatury. Kurz vedený ve
francouzštině je určen zájemcům o současnou francouzskou literaturu. Prostřednictvím rozboru vybraných lite-
rárních textů seznámit studenty s díly nejznámějších a nejvydávanějších francouzských autorů posledních dese-
tiletí (Michel Houellebeck, Milan Kundera, Christian Jacq, Albertine Sarrazin, Andrei Makine, Alain Gerber,
Hervé Guibert, Jean Echenoz, Christiane Rochefort, Sylvie Germain, Georges Perec, Dominique Fernandez, Pas-
cal Quignard atd.). Informovat studenty o současném francouzském literárním dění (např. Dílna potencionální
literatury OuLiPo, skupina Tel Quel, revue Perpendiculaire, apod.).
Způsobilosti: Studenti se orientují v současné francouzské literatuře, znají její vybrané významné představitele,
jsou schopni četby s porozuměním a komentování úryvků z díla těchto autorů. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KRO/LRNSZ Lingvistický rozbor textu 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinně volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky magisterského oboru Francouzština pro
střední školy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že si v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu.
Způsobilosti: Úspěšným zvládnutím ústní části magisterské zkoušky student prokazuje, že si dostatečně osvojil
všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KRO/MOS1F Morfosyntax francouzštiny 1 6 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty hlubšími znalostmi z oblasti morfosyntaxe jednotlivých slovních druhů.
Pozornost se soustřeďuje zejména na procvičování členů, pravopis číslovek, tvoření a stupňování přídavných
jmen a příslovcí a na užití zájmen a předložek ve francouzštině. Účast na cvičení je podle rozhodnutí děkana
povinná. Část výuky může být realizována formou samostatné práce studentů, jež bude pravidelně kontrolována
během kontaktní výuky. Způsobilosti: Studenti zvládají probrané gramatické jevy teoreticky i prakticky v
komunikativních situacích. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/G1F

KRO/MS2F Morfosyntax francouzštiny 2 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu, jehož výuka navazuje na kurz Morfosyntax francouzštiny 1, je vybavit studenty hlubšími
znalostmi z oblasti morfosyntaxe slovesa. Pozornost se soustřeďuje zejména na užití pomocných a polopomocných
sloves, pasíva, slovesných časů a způsobů a na shodu příčestí minulého s podmětem a předmětem přímým.
Způsobilosti: Studenti mají jak teoretické poznatky, tak i praktickou zběhlost v užití probíraných jevů a jsou
schopni používat osvojené gramatické struktury v různých komunikativních situacích. Předpoklady: Kurz
předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KRO/MS1F.

Vylučující předměty: KRO/G2F

KRO/MS3F Morfosyntax francouzštiny 3 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
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PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu, který navazuje na kurzy Morfosyntax francouzštiny 1 a 2, je uvést studenty do problematiky
francouzské syntaxe. Pozornost se soustřeďuje zejména na různé způsoby vyjádření podmínky, příčiny, účelu,
důsledku a přípustky ve francouzštině a na vyjádření časové souslednosti ve větách časových.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni s využitím lingvistické terminologie aplikovat teoretické poznatky na fran-
couzsky psaný text a používat složitější gramatické struktury v různých komunikativních situacích. Předpo-
klady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KRO/MS2F.

Vylučující předměty: KRO/G3F

KRO/NSZZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky
prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v
souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit
všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Učitelství francouzštiny pro střední školy.

KRO/OFBSZ Obchodní korespondence ve francouzštině 0 kr. Szv

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky na modelové příklady dopisů a jiných písemných dokumentů týkajících se reálných
obchodních i společenských situací,
- vyhotovit písemnosti z oblasti služeb sféry obchodní, finanční, administrativní i personální,
- zvolit odpovídající způsob písemného styku i při řešení konkrétních obchodních případů,
- orientovat se též v písemnostech týkajících se pracovně právních vztahů i každodenních situací spojených s
budoucím působením ve frankofonním prostředí .
Předpoklady: Předpokládá se pokročilá znalost francouzského jazyka, v rozshau kurzů KO1F, KO2F a KO3F.

KRO/OT1F Odborný text ve francouzštině 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Sylvie Vondráková možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je získání dovednosti četby s porozuměním různých typů francouzských odborných textů
z oblasti bankovnictví, ekonomiky a informatiky. Dílčím cílem je pak rozvíjení znalostí odborné slovní zásoby a
gramatických struktur typických pro tyto odborné texty a příprava resumé.
Způsobilosti: Student je schopen číst, porozumět a interpretovat odborný francouzský text. Student si osvojí
odbornou slovní zásobu. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/POT1F

KRO/OT2F Odborný text ve francouzštině 2 4 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Sylvie Vondráková možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je získání dovednosti četby autentických odborných francouzských textů z oblasti práva.
Studenti se seznámí s charakteristickými lexikálními a syntaktickými strukturami právnických textů a osvojí si
právnickou terminologii, zejména klíčové pojmy z oblasti práva pracovního a obchodního. Cílem kurzu je rovněž
příprava syntézy více textů.
Část výuky může být realizována formou samostatné práce studentů, jež bude pravidelně kontrolována během
kontaktní výuky. Způsobilosti: Student je schopen číst, porozumět a interpretovat odborný francouzský právní
text. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KRO/OT1F.

Vylučující předměty: KRO/POT2F

KRO/PFBSZ Překlad ve francouzštině 0 kr. Szv
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Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční
praxi. Způsobilosti: Student prokazuje schopnost přeložit daný odborný text z francouzského jazyka do českého
a naopak. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/PK1F Překlad v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou teorie překladu, naučit je pracovat s různými
typy slovníků a na základě stanovení pravidel francouzsko-českého a česko- francouzského překladu v oblasti
morfologie, lexikologie, syntaxe a stylistiky je vést k praktickému použití překladatelských postupů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni na základě cvičení převádět promluvu výchozího jazyka ve významově ekvi-
valentní promluvu v jazyce cílovém. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani
dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/PS1F

KRO/PK2F Překlad v komerční praxi 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem semináře je rozvíjet u studentů překladatelské dovednosti získané v kurzu Překlad v komerční praxi
1. Pozornost se soustřeďuje na překlad odborných, administrativních a publicistických textů, jejichž charakter
je zpravidla popisný či výkladový, a na funkčně stylistické vlastnosti těchto textů. Studenti jsou rovněž vedeni k
analýze předem vypracovaných překladů. Při práci s překladem jsou uplatňována pragmatická hlediska. Způ-
sobilosti: Studenti jsou schopni pracovat s odborným textem, analyzovat ho a za použití vhodných jazykových
prostředků ho přeložit v souladu se stylem a funkcí. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v
rozsahu kurzu KRO/PK1F.

Vylučující předměty: KRO/PS2F

KRO/PPNSZ Pedagogicko-psychologická průprava 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky magisterského oboru Francouzština pro střední
školy.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že si v dostatečné
míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného studijního programu. Předmět bude realizován
ve spolupráci s katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty. Způsobilosti: Úspěšným zvládnutím
magisterské zkoušky student prokazuje, že si dostatečně osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence daného
studijního programu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KRO/PRGR Pragmalingvistika a rétorika 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenty do studia pragmalingvistiky a rétoriky. Zaměřit se na pragmatickou a rétorickou analýzu
současných českých mluvených i psaných textů a na tvorbu řečnických útvarů informativních a naučných.
Způsobilosti: Studenti budou schopni definovat základní pojmy a předmět pragmalingvistiky a rétoriky. Provedou
komparativní analýzu textů z hlediska pragmalingvistiky a rétoriky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/RFBSZ Kulturní reálie frankofonních zemí 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Student prokazuje znalosti a dovednosti z oblasti reáliíí frankofonních zemí, které si osvojil během
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studia. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.
Vylučující předměty: KRO/KFBSZ

KRO/STYF Stylistika francouzštiny 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Seznámit studenty se současnou francouzštinou z hlediska normy, funkčních stylů, regionálních a sociálních
odlišností. Charakterizovat jednotlivé idiomy v různých jazykových rovinách (zejména zvukové, lexikální a sé-
mantické, morfologické a syntaktické). Představit různé stylistické prostředky francouzštiny, zejména stylisticé
figury. Jevy jsou analyzovány v autentických textech a aktivizovány ve vybraných cvičeních.
Předmět je vyučován ve francouzštině. Způsobilosti: Student je schopen analyzovat autentické francouzské texty
z hlediska stylistických jevů. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/STYLF

KRO/S1D Španělština pro doktorandy 1 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studium cizího jazyka je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni.
Studenti v doktorském studijním programu si osvojují cizojazyčné znalosti směřující k schopnosti vytvořit: -
strukturovaný životopis v cizím jazyce (1 strana) - autentický či fiktivní úřední dopis koncipovaný podle norem
obvyklých ve španělsky hovořících zemích (1 strana) - resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu v ci-
zím jazyce (3-5 stran) - souvislý text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např.
diplomové, disertační, příspěvku na konferenci - 3-5 stran). Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního
programu je určen výhradně pro studenty doktorského studijního programu FF ZČU v Plzni. Způsobilosti:
Studenti si osvojí cizojazyčné znalosti směřující k schopnosti vytvořit:
- strukturovaný životopis v cizím jazyce (1 strana)
- autentický či fiktivní úřední dopis - resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu v cizím jazyce (3-5
stran)
- souvislý text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např. diplomové, disertační,
příspěvku na konferenci - 3-5 stran).
Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního programu je určen výhradně pro studenty doktorského stu-
dijního programu FF ZČU v Plzni.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/S2D Španělština pro doktorandy 2 8 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studium cizího jazyka je součástí doktorského studia na FF ZČU v Plzni.
Je určen těm, kteří si vybrali druhý cizí jazyk. Cílem je připravit studenty na práci s cizojazyčnou odbornou
literaturou, s různými druhy slovníků, rozvíjet jejich schopnost sledovat s porozuměním odbornou přednášku.
Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního programu je určen výhradně pro studenty doktorského stu-
dijního programu FF ZČU v Plzni. Způsobilosti: Studenti si osvojí cizojazyčné znalosti směřující k schopnosti
vytvořit:
- strukturovaný životopis v cizím jazyce (1 strana)
- autentický či fiktivní úřední dopis - resumé ze 150 stran prostudovaného odborného textu v cizím jazyce (3-5
stran)
- souvislý text představující výtah z doktorandovy vlastní rozsáhlejší odborné práce (např. diplomové, disertační,
příspěvku na konferenci - 3-5 stran).
Kurz cizího jazyka v rámci doktorského studijního programu je určen výhradně pro studenty doktorského stu-
dijního programu FF ZČU v Plzni.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/TFBSZ Tlumočení ve francouzštině 0 kr. Szv
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PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi.
Způsobilosti: Student je schopen :
- tlumočit z listu a informativně oběma směry (z FJ do ČJ a naopak).
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KRO/TK1F Tlumočení v komerční praxi 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s prací tlumočníka.
Seminář si neklade za cíl vychovat profesionální tlumočníky, nýbrž chce poskytnout studentům základní tlu-
močnické znalosti a dovednosti tak, aby je v praxi v případě potřeby mohli efektivně využít. Nácvik těchto
dovedností: tlumočnický zápis, tlumočení z listu a doprovodného tlumočení.
Způsobilosti: Student je schopen:
- efektivně zaznamenat tlumočnický zápis
- tlumočit z listu - z francouzského i českého textu z oblasti komerční praxe
- doprovodně (informativně) tlumočit informace z textu a audio/video nahrávek
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KRO/TS1F

KRO/TK2F Tlumočení v komerční praxi 2 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je navázat na předmět TK1F, tedy na nácvik dalších tlumočnických dovedností až po
tlumočení konsekutivní,
s cílem rozvinout u studenta dovednost volby optimálních jazykových prostředků v cílovém jazyce. Tento seminář
si neklade za cíl vychovat profesionální tlumočníky, nýbrž chce poskytnout studentům základní tlumočnické
znalosti a dovednosti tak, aby je v praxi v případě potřeby mohli efektivně využít. Způsobilosti: Student je
schopen:
- efektivně zaznamenat tlumočnický zápis
- tlumočit z listu - z francouzského i českého textu z oblasti komerční praxe
- doprovodně (informativně) tlumočit informace z textu a audio/video nahrávek Předpoklady: Kurz předpo-
kládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu KRO/TK1F.

Vylučující předměty: KRO/TS2F

KRO/TP1F Tvořivé psaní ve francouzštině 1 3 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Rozvoj jazykových dovedností v oblasti psaní tak, aby byl student schopen samostatně formulovat své
myšlenky a vyjadřovat se jazykově správně na dané téma formou anotací, resumé, krátkých zpráv, dohod, esejů
apod.
Způsobilosti: Student si osvojí základní dovednosti týkající se písemného projevu ve francouzštině. Je schopen
napsat résumé, krátkou zpravu a esej na dané téma. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

KRO/TP2F Tvořivé psaní ve francouzštině 2 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Návaznost na předmět Tvořivé psaní 1. Rozvíjení dovedností v oblasti psaní tak, aby se student dokázal
samostatně a jazykově správně vyjadřovat v rámci své profesní komunikace. Způsobilosti: Student je schopen se
písemně samostatně a správně vyjádřit ve francouzštině. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti
v rozsahu kurzu KRO/TP1F.
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21 KSA-Katedra antropologie

KSA/AAH Antropologické aspekty hudby 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vysvětlit funkci, jaká je hudba vokální a instrumentální, popsat vývoj nástrojů a ná-
strojové výroby.
Způsobilosti: Studenti si osvojí funkci hudby, jaká je hudba vokální a instrumentální, seznámí se s vývojem
nástrojů a nástrojové výroby. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/AANSZ Aplikovaná antrop. kostry a paleoantrop. 0 kr. Szv

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro navazující/magisterský studijní program. Předmět je volitelnou součástí státní zá-
věrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Antropologie populací minulosti. Hlavním cílem magisterské
zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a po-
znatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či
v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během
studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného
studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KSA/AAV Zpracování dat antropologických výzkumů 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvézt studenty do základů technik kvantitativních výzkumů. Způsobilosti: Studenti
uvedou do souvislosti základy metodologie kvantitativních analýz, typy dat, grafické a číselné způsoby popisu
struktury dat, koncepty populace, výběru a testování hypotéz. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující
předměty.

KSA/AAV1 Zpracování dat 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem přesměruje seznámit při-
pravit studenta ke správnému hodnocení jeho vlastních dat získaných při řešení diplomové práce. Způsobilosti:
Studenti provádí konkrétní postupy hodnocení dat, dokáží vybírat podle druhu dat, umí správně interpretovat
výsledky a rozumí hodnocení dat v odborné literatuře. Předpoklady: Předmět nemá vylučující ani podmiňující
předměty.

Vylučující předměty: KSA/AAV

KSA/AAV2 Zpracování dat 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia. Je určen pro studenty antropologie
a soiologie a přímo navazuje na statistický kurz. Cílem kurzu je prakticky podat studentům přehled kvantita-
tivních metod, které navazují na základní statistické metody. Kurz se věnuje hodnoceni kontingenčních tabulek,
analýze rozptylu, regresní analýze, logistické regresi a prostor je věnován i úvodu do mnohorozměrných statis-
tických metod (faktorová, shluková a diskriminační analýza). Všechny probírané metody tvoří pevnou součást
balíku běžně používaných kvantitativních metod a jen těžko se lze bez jejich znalosti orientovat v publikované
literatuře či vést vlastní kvantitativní výzkum. Ve výuce volně kombinujeme teoretickou a praktickou část a
tempo výuky přizpůsobujeme potřebám studentů. Důraz je kladen na intuitivní pochopení zákonitostí analýz a
především na praktickou interpretaci výsledků. Hodně času věnujeme rovněž rozboru výsledků analýz publiko-
vaných v článcích, pochopení tabulek a grafů. Po absolvování kurzu by student měl umět ?přečíst? výsledky z
publikované literatury, analyzovat vlastní data a dokázat si připravit tabulkové a grafické podklady do vlastní
publikace či závěrečné práce. K úspěšnému absolvování kurzu nejsou vyžadovány podrobné znalosti matematiky.
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Způsobilosti: Studenti znají principy vícerozměrné hodnocení dat a možnosti grafického zviditelnění víceroz-
měrných dat. Aplikují princip shlukové analýzy, diskriminační analýzy, analýzy hlavních komponent, faktorové
analýzy a analýzy korespondenční. Předpoklady: K absolvování kurzu doporučujeme absolvovat základní kurz
statistiky, např. KSA/AAV, KSA/AAV1, KSS/ZZD.

KSA/AAV2X Zpracování dat 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je vypsán pro studenty navazujícího (magisterského) studia společenskovědních oborů. Cílem
kurzu je zorientovat studenty v oblasti pokročilejších kvantitativních metod, které se ve společenských vědách
běžně používají. Důraz je kladen na intuitivní pochopení zákonitostí analýz, snahou není odhalit matematickou
podstatu problému. Základem je především schopnost praktické interpretace výsledků. Z tohoto důvodu je velký
prostor věnován rozboru výsledků analýz, tabulek grafů z odborných společenskovědních článků, se kterými
se studenti již setkali v jiných kurzech, ale sledovali v nich více biologické či společenské aspekty problému.
Způsobilosti: Studenti na intuitivní rovině znají principy pokročilejších způsobů hodnocení dat společenských
výzkumů, interpretují jejich výsledky v publikované antropologické a sociologické literatuře, navrhnou postupy
analýzy vlastních dat a dokážou si připravit tabulkové a grafické podklady do vlastní publikace či závěrečné
práce. Předpoklady: Výuka volně kombinuje teoretickou a praktickou část. K úspěšnému absolvování kurzu
nejsou vyžadovány podrobné znalosti matematiky, nicméně doporučujeme absolvovat základní kurz hodnocení
dat antropologických výzkumů, např. KSA/AAV, KSA/AAV1 nebo KSS/ZZD

KSA/ABUL Antropologie Bulharska 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Záměr kurzu je dvojí. Na straně jedné je jeho smyslem seznámit posluchače s regionem Bulharska v
antropologických intencích, tj. představit tuto zemi jako dlouhodobý antropologický (resp. etnologický) terén. V
této poloze bude výklad vycházet především z rekapitulace dosud provedených terénních výzkumů zaměřených
na danou oblast, jakož i ze seznámení s etnografií Bulharska v klasickém pojetí. Na straně druhé pak bude
Bulharsko, resp. na jeho území nashromážděný materiál a data, sloužit jako příklad pro explikaci procesů (např.
migrace) a fenoménů (např. etnicita) obecného charakteru. Rámcem a podložím výkladu bude seznámení s
dějinami regionu a jeho vývojem v postsocialistickém období.
Způsobilosti: Studenti se seznámí s: - dějinami Bulharska, od nejstarších období až po současnost. - pozicí
Bulharska v rámci regionu Balkánu, jak v historicko-etnografických, tak i v politických souvislostech. - pro-
blematikou menšin na území Bulharska - dějinami působení Čechů (a Slováků) zejména v poosvobozenském
Bulharsku. - problematikou Bulharů za hranicemi Bulharska - Bulharskem coby předmětem antropologického
výzkumu Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/AG Antropologie genderu 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro navazující magisterské studium. Cílem předmětu je představit studentům gender jako
oblast zájmu antropologického bádání, kdy srovnávací perspektiva slouží nejen k poznání těch druhých, ale také
k poznání vlastní společnosti. V rámci kurzu bude vymezena problematika genderu ve vztahu k lidské tělesnosti
a sexualitě, přičemž důraz bude kladen zejména na sociální a kulturní konstrukci genderových rolí, vztahů a
stereotypů. Budou představeny klíčové oblasti, témata a otázky, které antropologie genderu řešila v posledních
desetiletích.
Způsobilosti: Studenti získají základní přehled o metodách, teoretických konceptech a hlavních představitelích
antropologického studia genderu. Naučí se chápat genderové kategorie jako kulturně konstruované a získají širší
komparativní perspektivu. Předpoklady: Nemá.

KSA/AGED Antropologie genderu 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Zahrnuje intenzivní četbu klasických antropologických
textů věnovaných genderu a semináře, v nichž jsou texty diskutovány a analyzovány. Studenti se seznámí se
základními okruhy, tématy a přístupy k problematice genderu. Důraz bude kladen na porozumění kulturní
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konstrukci genderových kategorií a vztahů. Díky komparativní perspektivě budou studenti schopni porozumět
také tomu, co antropologické výzkumy vypovídají o genderových stereotypech v naší společnosti. Způsobilosti:
Doktorand/ka získá užší vhled do genderové problematiky v klasickém i soudobém antropologickém myšlení.
Předpoklady: Nejsou.

KSA/AGSW Antropologie genderu a sociálních sítí 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto kurzu je uvést studenty bakalářského stupně studia do základní orientace v konceptech
a pojmech antropologického studia rodiny, příbuzenství, genderu a sociálních sítí. Student se v průběhu kurzu
seznámí se základními teoretickými východisky sociálních věd (sociální antropologie, historická demografie, histo-
rická antropologie) při studiu rodiny a genderu, osvojí si základní terminologii a znalost nejdůležitějších konceptů
(gender, příbuzenství, manželství, rodina, domácnost, rezidence). Pozornost bude věnována též vývoji konceptu
rodiny a manželství v evropském prostoru, konceptům prokreace, otázce těla a tělesnosti a jejich vztahů ke
konstituci sociálních sítí a příbuzenských vztahů v komparativní perspektivě. Způsobilosti: Studenti získají
základní orientaci v předmětu zájmu, terminologii, teoretických směrech a historickém vývoji antropologického
studia rodiny a příbuzenství, které dlouho tvořilo klíčovou disciplínu tohoto vědního oboru. Kromě studia rodiny
a příbuzenství získají základní přehled a orientaci v problematice genderu a genderových studií.
Předpoklady: Nejsou.

Vylučující předměty: KSA/AGS , KSA/AGSX

KSA/AGSY Antropologie genderu a sociálních sítí 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto kurzu je uvést studenty bakalářského stupně studia do základní orientace v konceptech
a pojmech antropologického studia rodiny, příbuzenství, genderu a sociálních sítí. Student se v průběhu kurzu
seznámí se základními teoretickými východisky sociálních věd (sociální antropologie, historická demografie, histo-
rická antropologie) při studiu rodiny a genderu, osvojí si základní terminologii a znalost nejdůležitějších konceptů
(gender, příbuzenství, manželství, rodina, domácnost, rezidence). Pozornost bude věnována též vývoji konceptu
rodiny a manželství v evropském prostoru, konceptům prokreace, otázce těla a tělesnosti a jejich vztahů ke
konstituci sociálních sítí a příbuzenských vztahů v komparativní perspektivě. Způsobilosti: Studenti získají
základní orientaci v předmětu zájmu, terminologii, teoretických směrech a historickém vývoji antropologického
studia rodiny a příbuzenství, které dlouho tvořilo klíčovou disciplínu tohoto vědního oboru. Kromě studia rodiny
a příbuzenství získají základní přehled a orientaci v problematice genderu a genderových studií.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSA/AGS , KSA/AGSX

KSA/AHP Antropologie holocénu střední Evropy 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je biologická
charakteristika obyvatelstva žijícího v Evropě během posledních deseti tisíc let se zvýšenou pozorností na stře-
doevropské teritorium. Předmět klade důraz na interakce biologických a sociálních jevů. Studenti budou sezná-
meni s rolí prostředí, vlivem způsobu subsistence na biologickou variabilitu lidských populací, jejich migrace
a transformace v jednotlivých obdobích. Zvláštní pozornost bude kladena změnám biodemografických ukaza-
telů jako indikátorů změn životního prostředí či zdravotního stavu populací. Kurz se bude snažit z biologického
hlediska popsat zásadní období rozvoje lidské civilizace počínaje přechodem od svrchního paleolitu k mezolitu,
neolitickou revoluci, příchod indoevropského obyvatelstva do Evropy, formování etnik, osídlení našeho území
Slovany, postavení Slovanů v rámci středověkého obyvatelstva Evropy a konče urbanistickým a rurálním osíd-
lením. Způsobilosti: Popsat životní podmínky, způsob života a fyzické charakteristiky evropských populací
od mezolitu do raného středověku, orientovat se ve významných nalezištích. Předpoklady: Znalost povinných
antropologických a archeologických předmětů APM.

KSA/AID Interdisciplinární diskurz 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
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Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je představit antropologii jako interdisciplinární diskurs, tzn. že se zde studenti seznámí
zejména s tzv. příčnými pojmy a koncepty společenskovědních disciplín, jako je epistemologie, hermeneutika,
marxismus, kritická teorie, fenomenologie, strukturalismus a poststrukturalismus, konstruktivismus. Kurz je
orientován nejen na pole lingvistiky, semiologie, literární teorie, filozofie, sociologie a kulturní antropologie,
ale také na interdisciplinární přesahy v oblasti vybraných subdisciplín (gender, kulturní a subalterní studia
ad.). Způsobilosti: Studenti vymezí tzv. příčné pojmy jako jsou: epistemologie, hermeneutika, marxismus,
kritická teorie, fenomenologie, strukturalismus a poststrukturalismus, konstruktivismus, teorie (post)moderny
apod. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/AJA Antropologie jazyka 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je obeznámení studentů s antropologickým studiem jazyka, s pojmy lingvistiky, sémiotiky a
analytických přístupů k jazyku a s aplikací lingvistických postupů a modelů v antropologii. Způsobilosti: V
tomto úvodním kurzu si studenti zapamatují pojmy a konceptuální nástroje v oblasti lingvistické antropolo-
gie, teorie jazykového relativismu, strukturalismu, sémiologie, sémantiky, sociolingvistiky, teorie řečových aktů,
teorie diskursu, dekonstrukce, dialogického a kognitivního pojetí jazyka a dokáží popsat či shrnout historický
vývoj antropologických, lingvistických a filozofických koncepcí jazyka. Studenti by měli být schopni identifikovat,
klasifikovat a analyzovat jednotlivé jazykové jevy. Předpoklady: Předmět nevyžaduje žádné zvláštní předchozí
znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KSA/AJAX

KSA/AMAK Antropologie materiální kultury 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je poskytnout přehledový úvod do problematiky materiální kultury, nazírané interdisciplinár-
ním úhlem pohledu jako dynamický kulturní fenomén, tak jak jej v jeho sociálních kontextech chápou soudobé
společenské vědy. Zvláštní důraz je kladen na antropologické přístupy, které jsou v posledních desetiletích, po
určité revizi ”lingvistického obratu”, stále výrazněji ovlivňovány ”materiálním obratem” a souvisejícími teoretic-
kými a metodologickými inovacemi. Základním posláním kurzu je poskytnout studentům teoretický a metodolo-
gický aparát k práci s artefakty a etnografickými daty materiální povahy, a to především v prostředí soudobých
komplexní společnosti. Součástí kurzu je také představení oborově blízkých konceptů materiality v evropské
etnologii, anglosaských folklorních studiích a kulturně historických oborech, včetně stručného přehledu dějin
analytického uchopování artefaktuality v rámci etnografických, antikvářských a muzeologických sběratelských
tendencí. Prezentace těchto primárně historizujících a deskriptivních uchopování problematiky je ale v první
řadě odrazovým můstkem ke kontextuálnímu a interdisciplinárnímu uvažování o současné materialitě obecně.
Seminární část kurzu pak vedle četby klíčových textů definujících proměny paradigmat bádání materiální kultury
seznamuje s metodami a technikami terénního výzkumu materiální kultury, včetně jeho etické stránky.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - definovat materiální kulturu a artefaktuální prvky expre-
sivní kultury z hledisek kulturních, sociálních a prostorových - charakterizovat proměny paradigmatu, teorie a
metodologie výzkumů materiální kultury v rámci sociokulturní antropologie, evropské etnologie, kulturních stu-
dií a příbuzných disciplín - používat relevantní antropologickou, etnologickou, historiografickou, atd. odbornou
terminologii se vztahem k materiální kultuře a artefaktům - kriticky reflektovat soudobé přístupy sociokul-
turní antropologie, evropské etnologie, kulturních studií a příbuzných oborů při studiu historických i současných
artefaktů - aplikovat metodologické přístupy výzkumů materiální kultury na konkrétní empirický materiál -
identifikovat různé úrovně a typy materiálních prvků v současné české společnosti, včetně vyhodnocení jejich
historických kořenů - analyzovat a srovnat různé formy, typy a vzájemné vztahy vybraných materiálních feno-
ménů v různých typech kultur
Předpoklady: Nejsou.

Vylučující předměty: KSA/ASKUX , KSA/ASKUY

KSA/AMID Antropologie, moc a ideologie 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Prostřednictvím detailního výkladu několika případů ide-
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ologického využití a manipulace antropologického vědění, které zahrnou ideu tzv. orientální renesance, vznik
árijské ideologie, formování moderní rasové teorie, eugeniku, spor mezi sociálním darwinismem a lamarckismem,
případ tzv. piltdownské lebky a polemiku mezi sociálním a biologickým determinismem, bude v rámci kursu po-
jednána citlivá a aktuální problematika vztahu mezi vědami o člověku, ideologií a politickou mocí v devatenáctém
a dvacátém století.
Způsobilosti: Studenti získají hlubší znalosti a porozumění problematice moci v antropologických vědách v
historické a synchronní perspektivě. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předměty.

KSA/ANS1 Antropologický seminář 1 1 kr. Zp
Seminář 13 [hod/sem]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem semináře je seznámit stu-
denty s aktuálními informacemi z oblasti bioarcheologie, archeologie, prehistorické antropologie, demografie,
metod zpracování antropologických dat a dalších vědních disciplín týkajících se rekonstrukce života a podoby
minulých populací člověka. Semináře se budou skládat ze speciálních přednášek pozvaných českých a zahra-
ničních odborníků, včetně badatelů z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Část seminářů bude
vedena v anglickém jazyce. Způsobilosti: Student se bude orientovat ve znalostech z oblasti bioarcheologie,
archeologie, prehistorické antropologie, demografie, metod zpracování antropologických dat a dalších vědních
disciplín týkajících se rekonstrukce života a podoby minulých populací člověka. Předpoklady: Předmět nemá
podmiňující předmět.

KSA/ANS2 Antropologický seminář 2 1 kr. Zp
Seminář 13 [hod/sem]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem semináře je seznámit stu-
denty s aktuálními informacemi z oblasti antropologických a archeologických výzkumů. Vedle zvaných přednášek
českých a zahraničních badatelů budou studenti referovat o svých projektech diplomových prací. Část seminářů
bude vedena v anglickém jazyce. Způsobilosti: Student se bude orientovat ve znalostech z oblasti antropolo-
gických a archeologických výzkumů. Předpoklady: Na studenta nejsou kladeny žádné výchozí požadavky.

KSA/ANS3 Antropologický seminář 3 1 kr. Zp
Seminář 13 [hod/sem]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem semináře je seznámit
studenty s aktuálními informacemi z oblasti retrospektivních věd o člověku. Semináře jsou určeny jednak pro
zvané přednášející dále pak pro prezentaci studentů. Během semináře budou studenti referovat o výsledcích svých
diplomových prací. Část seminářů bude vedena v anglickém jazyce. Způsobilosti: Student se bude orientovat
ve znalostech z oblasti retrospektivních věd o člověku. Předpoklady: Nejsou.

KSA/ANS4 Antropologický seminář 4 1 kr. Zp
Seminář 13 [hod/sem]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Semináře jsou zacíleny na témata
z oblasti bioarcheologie, archeologie, prehistorické antropologie, demografie, metod zpracování antropologických
dat a dalších vědních disciplín týkajících se rekonstrukce života a podoby minulých populací člověka. Na jed-
notlivá témata budou zváni domácí a zahraniční specialisté. Část seminářů bude vedena v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Student porozumí tématům z oblasti bioarcheologie, archeologie, prehistorické antropologie, de-
mografie, metod zpracování antropologických dat a dalších vědních disciplín týkajících se rekonstrukce života a
podoby minulých populací člověka. Předpoklady: Nejsou.

KSA/ANT1 Biologická antropologie pro archeology 1 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro navazující studijní program. Předmět Biologická antropologie pro archeology 1 je
zaměřen na humánní osteologii a terénní antropologii. V první části kurzu se studenti seznámí s lidskou kostrou
z hlediska anatomického a funkčního, osvojí si základní terminologii orientace kosterních útvarů, dále anatomii
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a fungování kosterních oblastí. Na anatomické a funkční znalosti kostry navazují základní informace o kostře v
terénních situacích. Při výuce je kladen důraz na osvojení praktických dovedností, které bude archeolog využívat
v terénní praxi. Součástí předmětu je i výklad tzv. tafonomických změn, ke kterým dochází posmrtně podle
způsobu uložení a podle fyzikálních, chemických a biologických podmínek okolního prostředí.
Způsobilosti: Student bude schopen:
(1) Popsat vývoj a strukturu kostní tkáně a kostí jako celku a odvodit z toho důsledky do archeologické praxe.
(2) Rozeznat jednotlivé kosti lidského kostry v nálezové situaci.
(3) Popsat základní útvary na kostech, česky i latinsky.
(4) Spolupracovat s terénním antropologem při odkryvu kosterních pozůstatků. Předpoklady: Žádné předpo-
klady.

KSA/ANT2 Biologická antropologie pro archeology 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro navazující studijní program. Cílem kurzu je rozšířit studentům archeologie základní
znalosti anatomie lidské kostry o přehled metod, které umožňují lidské kostrové pozůstatky vyžít při rekonstrukci
života v minulosti. V první části kurzu si studenti osvojí metody odhadu základních biologických parametrů z
lidské kostry, kterými jsou pohlaví, věk a výška jedince. V druhé části kurzu se studenti zaměří na bioarcheologii,
jako multidisciplinární vědu integrující řadu paleobiologických disciplín pro použití k rekonstrukci lidského života
v minulosti. Studenti budou seznámeni se znaky kostry, které slouží pro rekonstrukci subsistenčního chování,
výživy, mobility, příbuzenských vazeb a dalších aspektů života v minulosti. Způsobilosti: Student bude schopen
(1) Odhadnout věk, pohlaví a výsšku postavy z lidské kostry.
(2) Porozumět limitům odhadu demografických parametrů.
(3) Aplikovat na odhad pravděpodobnostní přístup.
(4) Rozumět analýze biologických antropologů Předpoklady: Absolvování přednášky Antropologie pro arche-
ology 1.

KSA/AOAN Angličtina pro antropology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

David Eugene Franklin, B. A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je dále rozvíjet schopnost porozumět širokému spektru původních anglo-amerických od-
borných textů z oblasti kulturní a sociální antropologie. Kurz je veden v angličtině. Způsobilosti: Studenti si
osvojí dovednosti nezbytné pro tvorbu svých vlastních prezentací a psaní svých vlastních textů v oboru kulturní
a sociální antropologie. Předpoklady: Kurz nemá vylučující ani podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/AH6 , KAJ/AOAN

KSA/ARNSZ Archeologie 0 kr. Szv

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je povinnou součástí
státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Antropologie populací minulosti. Hlavním cílem
magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou.

KSA/ASA Aplikovaná antropologie 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je představit stu-
dentům základní teoretická a metodologická východiska aplikované (sociální) antropologie, seznámit je se způ-
soby uplatnění těchto konceptuálních východisek při interpretaci a analýze konkrétních společenských jevů a
na příkladech ukázat možnosti využití výsledků antropologických výzkumů ve sféře mimoakademické instituci-
onální praxe. Součástí kurzu je prezentace aktuálních metod a přístupů aplikované antropologie používaných v
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rámci programů zaměřených na zlepšení životních podmínek různými způsoby znevýhodněných populací (cul-
tural brokerage, advocacy anthropology, policy analysis, action anthropology, social management, community
development). Kurz zahrnuje i seminární práci spočívající v interpretaci relevantních textů a audiovizuálních
materiálů, nácvik.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vymezit aplikovanou antropologii a vysvětlit rozdíl mezi aplikovanou a ”čistou” antropologií
- objasnit a kriticky reflektovat historický vývoj aplikované antropologie
- vyjmenovat antropology, kteří se zabývali využitím antropologických poznatků při řízení procesů sociální a
kulturní změny, a vysvětlit jejich základní myšlenky týkající se daného témat tématu
- vymezit klíčové pojmy, koncepty a teorie aplikované antropologie a použít je při interpretaci relevantních
společenských jevů a témat
- popsat metodologické postupy používané v rámci aplikované antropologie a navrhnout jejich uplatnění v rámci
výzkumného či rozvojového projektu
- uvést problematiku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce do souvislosti s minulou i současnou geopoli-
tickou situací
- vysvětlit fungování rozvojových organizací (NGO’s) s ohledem na jejich zdroje, formy spolupráce, výběr
- diskutovat etické zřetele aplikované antropologie
Předpoklady: Kurz nemá vylučující ani podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSA/ASA1 , KSA/SSAM

KSA/ASNSZ Archeologický blok a sociokulturní antr. 0 kr. Szv

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je volitelnou součástí
státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Antropologie populací minulosti. Hlavním cílem
magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KSA/ATA Audiovizuální technologie v antropologii 4 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ATA je představit studentům audiovizuální technologie jako jeden z nástrojů interpretace
”sociální reality”, resp. jako jeden z prostředků reprezentace a komunikace kulturně sdílených významů. Vedle
zasazení problematiky audiovizuálních technologií a multimediální komunikace do konceptuálního rámce vizuální
antropologie (a tzv. digitální etnografie) bude
kurz obsahovat praktické nácviky vztahující se k možnostem využití fotografických, filmových a audiovizuálních
technologií při realizaci antropologického (nejen terénního) výzkumu, resp. při interpretaci, komunikaci a prezen-
taci antropologicky relevantních informací. V rámci kurzu budou prezentovány a analyzovány etnografické filmy
a fotografie, audiovizuální záznamy a internetové prezentace/aplikace. Smyslem kurzu je, aby si studenti osvojili
schopnost antropologicky relevantním způsobem interpretovat ”sociální realitu” skrze audiovizuální technologie,
a to jak ve smyslu dovednosti samostatně vytvořit odpovídající audiovizuální či multimediální produkt, tak
ve smyslu schopnosti ”číst” kulturu na základě artefaktů audiovizuální a elektronické povahy. Způsobilosti:
studenti jsou schopni: - vysvětlit a obhájit tezi, že audiovizuální záznam nepředstavuje objektivní otisk sociální
reality, ale způsob její interpretace - charakterizovat konceptuální a metodologická východiska vizuální antropo-
logie a digitální etnografie - použít audiovizuální technologie a postupy filmové dokumentaristiky (scénář, střih,
práce s kamerou) v kontextu antropologického výzkumu, resp. při prezentaci antropologicky relevantních témat
- interpretovat audiovizuální, filmové a multimediální artefakty v perspektivě antropologického konceptuálního
a metodologického aparátu Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/ATNSZ Antrop. tvrdých tkání a bioarcheologie 0 kr. Szv

Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je povinnou součástí
státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Antropologie populací minulosti. Hlavním cílem
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magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KSA/AUNSZ Antropol. komplex. spol. a aplik. antr. 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je volitelnou součástí
státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie. Hlavním cílem
magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KSA/AUSZ Antropologie komplexních společností 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociální a kulturní antropologie.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Nejsou.

KSA/AVD Antropologie jako vědecký diskurz 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Kurz je koncipován jako profilační platforma doktorských
studentů se zájmem o hlubší porozumění pozici a specifikům sociokulturní antropologie v rámci systematiky věd.
Zohledněny budou rovněž konkrétní otázky vyplývající z jednotlivých témat odpovídajících disertačních prací s
vazbou na zaměření kurzu. Smyslem kurzu je poskytnout doktorským studentům tematizaci dané látky na úrovni
výrazně převyšující horizont magisterských kurzů, resp. odpovídající doktorandskému stupni. Vedení a průběh
kurzu tedy bude vycházet ze skutečnosti, že jeho účastníci jsou osoby věnující se samostatné badatelské činnosti.
Způsobilosti: Studenti se budou schopni orientovat a odpovědět na konkrétní otázky zaměřené na vymezení
sociokulturní antropologie jako svébytné vědecké disciplíny, odpovídající dějiny, metodologické postupy, jakož i
terminologický a konceptuální aparát, a to v širším kontextu společenských věd. Předpoklady: Nejsou.

KSA/BACL Biologie pro antropology 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia oboru Antropologie populací minu-
losti. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy vzniku lidské variability a jejích projevů do funkční anatomie
a fyziologie člověka. Důraz je v kurzu kladen na genetické mechanismy vzniku variability (skrze stavbu DNA,
replikaci, transkripci, translaci), včetně Mendelovské a populační genetiky, na vztah dědičnosti vůči prenatální
a postnatální ontogenezi a vlivů prostředí. V kurzu jsou tyto mechanismy vzniku variability dále vztaženy a za-
sazeny do kontextu fungování lidského těla jako celku (regulační mechanismy, homeostáza, hormonální, nervový
a imunitní systém) a odlišností v anatomických a fyziologických aspektech různých lidských populací. Způso-
bilosti: Popsat základy anatomie a fyziologie člověka, vysvětlit principy genetiky včetně realizace v ontogenezi,
porozumět zdrojům variability člověka. Předpoklady: Na studenta nejsou kladeny žádné výchozí požadavky.

KSA/BANSZ Biologická antropologie 0 kr. Szv
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Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je volitelnou součástí
státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie. Hlavním cílem
magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KSA/BANT Biomedicínská antropologie 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Anna Pankowská, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz Biomedicínská antropologie integruje biologické a sociokulturní přístupy k pochopení konceptu zdraví,
onemocnění a péče. V kurzu jsou tato témata sledována napříč odlišnými společenskými a politicko-ekonomickými
systémy v souvislosti s faktory přírodního prostředí v současnosti i minulosti. Cílem kurzu je ukázat širší rozměr
a variabilitu faktorů, které způsobují onemocnění uvnitř a mezi společnostmi. Kurz je rozdělen do tří částí.
První část je věnována úvodu do studia biomedicínské antropologie a otázkám, jak rozumět zdraví a nemoci
z biokulturní perspektivy. Ve druhé části se kurz věnuje růstu a vývoji člověka, epidemiím, stravě a výživě v
závislosti na odlišném přístupu ke zdrojům, zdravotní péči a faktorech prostředí. Třetí část se zaměřuje na
etnomedicínu a její retrospektivní alternativu etnobioarcheologii. Způsobilosti: Student je schopen orientovat
se v metodách a přístupech biomedicínské antropologie. Charakterizuje a popíše historický vývoj biomedicínské
antropologie a zná hlavní myšlenkové trendy a aplikovatelnost oboru. Student je schopen detailněji pojmout jedno
konkrétní téma z biomedicínské antropologie, kriticky téma okomentovat a prezentovat teoretické předpoklady a
příklad aplikace. Předpoklady: Student se orientuje v Úvodu do studia antropologie a Dějinách antropologie.
Student rozumí a umí kriticky posoudit odborný text v českém a anglickém jazyce. Student je schopen formálně
prezentovat výzkumy a vést odborné debaty.

KSA/BAPX Balkán v antropologické perspektivě 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je jednak představit
balkánský prostor coby specifický etnografický areál a podat základní informace o jeho kulturní, etnické, jazykové
a náboženské rozmanitosti, a jednak ukázat na etnografickém materiálu z prostředí balkánských zemí možnosti
aplikace a diskuse jednotlivých ryze antropologických témat jako je například kultura, identita, etnicita, nacio-
nalismus, či orientalismus. V průběhu kurzu bude student uveden do širšího historického a kulturního kontextu
balkánského prostoru a získá základní přehled o politickém vývoji a etnografické a kulturní variabilitě tohoto
regionu. Druhá část kurzu pak bude věnována analýze jednotlivých témat (náboženství, etnicita, nacionalismus,
kultura, příbuzenství, postsocialismus a další) na příkladech z balkánských zemí. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni uvést do vztahu širší historický a kulturní kontext balkánského prostoru. Identifikují základní aspekty
politického vývoje a etnografické a kulturní variability tohoto regionu. Na příkladech balkánských zemí analyzují
jednotlivá antropologická témata (náboženství, etnicita, nacionalismus, kultura, příbuzenství, postsocialismus a
další). Předpoklady: Nejsou.

Vylučující předměty: KSA/BAP

KSA/BAR Bioarcheologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Anna Pankowská, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Mimo samotných archeologických
nálezů jsou lidské kosterní pozůstatky významným zdrojem informací o životě a chování minulých populací.
Bioarcheologie jako multidisciplinární věda integruje řadu paleobiologických disciplín pro použití k rekonstrukci
lidského života v minulosti. Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s metodami a přístupy, které bioarcheologie
k takovéto rekonstrukci využívá za účelem jejich následné aplikace ve výzkumu. Studenti budou seznámeni se
znaky kostry, které slouží pro rekonstrukci subsistenčního chování, výživy, mobility, příbuzenských vazeb a
dalších. Větší důraz bude kladen na tzv. americké pojetí bioarcheologie před evropským, které je ve svém záběru
širší, nicméně integruje obory, které přímo nepracují s lidskými ostatky. I tomuto pojetí bude ovšem část kurzu
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věnována. Způsobilosti: Student je schopen samostatně interpretovat poznatky z různých oblastí studia života
minulých populací: archeologie, paleozoologie a paleobotaniky, biologické antropologie (vycházející ze studia
kostry, genetiky aj.). Předpoklady: Samostatná práce s odbornou literaturou (včetně zahraniční).

KSA/BIA1X Biologická antropologie 1 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obecné biologie a funkční anatomie člověka se zaměřením na
pohybový systém a regulační mechanismy). Způsobilosti: Studenti popíší buňku coby základní stavební jednotka
lidského těla, její části a funkce, dále základní typy tkání a principy homeostatických mechanismů zajišťujících
integritu organismu a regulaci životních dějů. Rozliší v různé míře podrobnosti jednotlivých orgánových systémů
a jejich činnosti. Předpoklady: Předmět nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KSA/BIA1

KSA/BIA2X Biologická antropologie 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým přehledem a současnými názory na evoluci člověka a
místo H. sapiens sapiens v rámci evoluce primátů.
Způsobilosti: Studenti se orientují v přehledu fosilních nálezů člověka v pliocénu a pleistocénu, dále identifikují
ekologické, behaviorální, kulturní a sociální faktory v lidské evoluci. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti
a dovednosti kurzu Biologické antropologie 1.

Vylučující předměty: KSA/BIA2

KSA/BIA3Y Biologická antropologie 3 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je (v návaznosti na přednášky BIA1 a BIA2) seznámit studenty s variabilitou člověka
se zaměřením na pohlavní dimorfismus, postnatální ontogenezi a mezipopulační rozdíly a dále s jejími zdroji,
tedy především s principy dědičnosti, s populační genetikou, s realizací genomu v průběhu prenatální onto-
geneze a s vlivy prostředí. Na tomto základě budou studenti seznámeni s kritikou rasové teorie a eugeniky z
pohledu biologické antropologie. Způsobilosti: Studenti rozpoznají zdroje lidské variability; vymezí základy
obecné, populační a humánní genetiky; znají základní demografické pojmy ve vztahu k reprodukci a variabilitě.
Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti a dovednosti v rozsahu kurzu Bilogická antropologie 1 a 2.

Vylučující předměty: KSA/BIA3 , KSA/BIA3X

KSA/BP Bakalářská práce 12 kr. Zp

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student analyzuje vybrané téma ve formě obsáhlejšího odborného textu. Aplikuje náležitý úzus k
podložení, prezentaci a obhajobě svého stanoviska.
Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům oborů garantovaných katedrou antropologie. Předpokládá se
dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod v daném oboru.
Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací. V případě nedostatečných předpokladů
doporučí vedoucí práce vhodnou literaturu k doplnění.

KSA/BRD Balkán a romistika 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Kurz je koncipován jako profilační platforma doktorských
studentů s tématy disertačních prací zaměřených na romistikou a bulharisticko-balkanistickou problematikou
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v širším kontextu multikulturalizmu, teorie etnicity, nacionalismu a obecně též teorie a metodologie společen-
ských věd. Jeho hlavním cílem je úzkoprofilové zaměření na konkrétní otázky vyplývající z jendotlivých témat
odpovídajících disertačních prací. Smyslem kurzu je poskytnout doktorským studentům tematizaci dané látky
na úrovni výrazně převyšující horizont magisterkých kurzů, resp. odpovídající doktorandskému stupni. Vedení
a průběh kurzu tedy bude vycházet ze skutečnosti, že jeho účastníci jsou osoby věnujícící se samostatné bada-
telské činnosti. Způsobilosti: Studenti se budou schopni orientovat a odpovědět na konkrétní otázky zaměřené
na romistickou a bulharisticko-balkanistickou problematiku v širším kontextu multikulturalizmu, teorie etnicity,
nacionalismu a obecně též teorie a metodologie společenských věd. Předpoklady: žádné podmiňující předměty.

KSA/CNV Etnografie česko německých vztahů 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem přednáškového kurzu bude představit česko-německou koexistenci z perspektivy etnologické reflexe.
Zvlástní pozornost bude věnována následujícím tematickým okruhům: Německá jazyková a kulturní oblast, dří-
vější a současné členění (politické, kulturní jazykové atd.). Stát a kultura v německém (středoevropském) pojetí.
Kulturní reálie německy mluvících států. Přehled německých menšin v zahraničí a etnologický zájem o jejich
studium. Problematika ”etnického vystěhovalectví”, tradiční a přistěhovalecké národnostní menšiny ve SRN.
Německo jako příklad antropologického studia komplexní (post)industriální společnosti. Současná ”německá
kulturní studia” v zahraničí. Z hlediska českých zemí bude představeno geografické, kulturní a jazykové členění
zdejší německé populace, dějiny německého národopisu v českých zemích a budou probrána i jeho specifika. Kurz
uzavřou tematické bloky věnované tragickému vyvrcholení zdejšího ”národnostního boje” a demografickým pře-
sunům, které ho doprovázely. Dále budou probrány stereotypní obrazy Němce v dnešním českém prostředí a
dřívější i současný výzkum česko-německých interakcí, zejména z pozice interkulturní komunikace. Způsobi-
losti: Studenti jsou schopni: - interpretovat povahu česko-německé koexistence z etnologických/antropologických
pozic - představit kulturní reálie německy mluvících států a nastínit možnosti etnografického studia současných
německy mluvících společností - podat přehled německých menšin v zahraničí a představit významné práce, které
se daným tématem zabývají - navrhnout výzkumný projekt zaměřený na vybrané téma vztahující se k česko-
německé koexistenci v pohraničních oblastech ČR Předpoklady: Předmět nemá podmiňující ani vylučující
předměty.

KSA/CSAT Četba současných antropologických textů 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se obeznámí s obecnými principy čtení a psaní odborných textů a se směry vývoje současné
kulturní a sociální antropologie v oblasti teorií, metod, předmětů a aktuálních témat od 80. let po současnost.
Cílem je osvojení kompetencí pro analýzu a interpretaci odborné antropologické literatury. Studenti budou
schopni vymezit, popsat a identifikovat oblasti současného antropologického zájmu, vyjmenovat hlavní teoretické
přístupy a představitele současné antropologie. Na základě studia textů budou schopni formulace výzkumného
záměru. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu budou schopni číst, syntetizovat, analyzovat, interpretovat
a aplikovat odborné antropologické texty. Dále budou studenti schopni nastínit vývojové trendy v současné
antropologii, vyjmenovat autory a díla představená v kursu a synteticky uchopit obsah jednotlivých textů.
Předpoklady: Schopnost číst odborné texty v českém a anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSA/CSATX , KSA/ČVAT

KSA/CSATX Četba antropologických textů 4 kr. Zp
Nevyplněno 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Svou povahou je kurz ”Četba antropologických textů” komplementární ke kurzům vyučovaných dějin antro-
pologie. Je zaměřen na četbu klíčových textů hlavních postav dějin antropologie. Cílem kurzu je naučit posluchače
číst a interpretovat ”pramenné texty”; ústřední záměr kurzu tedy spočívá v návratu ”zpět k primárním textům”,
před - mnohdy stereotypní a nepřiměřené - interpretace a výklady předkládané oborovou tradicí. Jako takový
je tedy kurz koncipován jako svého druhu fenomenologie antropologické literatury. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni: - vymezit charakteristiky klíčových antropologických škol, s oporou v odpovídajících pracích jejich
představitelů. - nastínit hlavní vývojové trendy sociální, resp. kulturní antropologie. - rozumět cizojazyčnému
odbornému textu - aplikovat základní hermeneutické postupy na sociálně/kulturně antropologické texty.
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Předpoklady: Schopnost číst odborné texty v českém a anglickém jazyce.
Vylučující předměty: KSA/CSAT

KSA/DFE Etnografický film 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům dokumentární film coby jednu z forem interpretace sociální reality.
V rámci kurzu budou promítány a kriticky reflektovány dokumentární filmy s etnografickou tematikou, a to
jak přímo tzv. etnografické či antropologické filmy, tak snímky, které se z dokumentaristických pozic věnují
některému z dílčích témat antropologického studia. Nedílnou součástí koncepce kurzu jsou řízené diskuze se
studenty věnované analýze jednotlivých filmů z hlediska obsahu i z hlediska způsobu jejich zpracování. Vedle
kritické reflexe dokumentárních filmů budou studentům prostřednictvím filmu představeny různé společnosti a
kultury, jakož i řada klíčových témat antropologického studia (příbuzenství, způsoby obživy, náboženství, sociální
organizace).
Způsobilosti: studenti jsou schopni: - vysvětlit a obhájit tezi, že dokumentární film nepředstavuje objektivní zá-
znam sociální reality, ale způsob její interpretace - představit vybrané etnografické filmy a analyzovat jejich obsah
se zřetelem k dobovému kontextu jejich vzniku - uvést vybrané etnografické filmy do souvislosti s antropologic-
kým konceptuálním a metodologickým aparátem - v rámci dokumentárního filmu identifikovat antropologicky
relevantní témata - z antropologického hlediska charakterizovat společnosti, které jsou v etnografických filmech
zobrazeny - objasnit, jakým způsobem se do filmové řeči a obsahu dokumentárních filmů promítá kultura těch,
kteří ”stojí za kamerou”
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/DFE1 , KSA/DFE2

KSA/DKBSZ Dějiny antropologie 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociální a kulturní antropologie.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující
předměty.

KSA/DLP Demografie minulých lidských populací 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí minulých populací.
Způsobilosti: Studenti rozumí jak biologické stránce reprodukce, tak stránce sociální, která určuje míru a formu
naplnění biologických možností. Znají způsoby, kterými lze z antropologických údajů o kostře člověka (věk,
pohlaví atd.) odhadnout demografické parametry minulých populací (plodnost, úmrtnost atd.) a dokáží tak
rekonstruovat demografické změny, které provázely například přechod od lovecko-sběračského způsobu života k
zemědělství. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/DPAN Diplomová práce 18 kr. Zp

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, - získávat důležité informace týkající se zkoumané
problematiky, analyzovat a specifikovat je, - shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky
správně je zpracovávat, - analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů, - číst
a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie, - sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
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- obhájit svůj projekt. Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům oborů garantovaných katedrou
antropologie. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních
výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací. V
případě nedostatečných předpokladů doporučí vedoucí práce vhodnou literaturu k doplnění.

KSA/DPSKA Diplomová práce 18 kr. Zp

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, - získávat důležité informace týkající se zkoumané
problematiky, analyzovat a specifikovat je, - shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky
správně je zpracovávat, - analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů, - číst
a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie, - sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt. Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům oborů garantovaných katedrou
antropologie. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních
výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací. V
případě nedostatečných předpokladů doporučí vedoucí práce vhodnou literaturu k doplnění.

KSA/DSH1 Dějiny antropologie pro humanisty 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvézt studenty do historických, intelektuálních a civilizačních předpokladů vzniku antro-
pologického myšlení jako specifického západního způsobu konceptualizace nezápadního světa a lidské odlišnosti
a rozmanitosti ve středověku a raném novověku. Způsobilosti: Studenti popíší interakce mezi civilizacemi a
kulturami a počátek západní expanze ve vrcholném středověku. Dále znají klíčové momenty mongolské expanze,
čínských zámořských výprav a dobytí Nového světa. Předpoklady: Nejsou.

KSA/DSH1X Dějiny antropologie 1 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvézt studenty do historických, intelektuálních a civilizačních předpokladů vzniku
antropologického myšlení jako specifického západního způsobu konceptualizace
nezápadního světa a lidské odlišnosti a rozmanitosti ve středověku a raném novověku. Způsobilosti: Studenti
popíší interakce mezi civilizacemi a kulturami a počátek západní expanze ve vrcholném středověku. Dále znají
klíčové momenty mongolské expanze, čínských zámořských výprav a dobytí Nového světa. Předpoklady:
Nejsou.

KSA/DSH2 Dějiny antropologie pro humanisty 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled a výklad vývoje antropologického myšlení v
době osvícenství a romantismu, kdy průmyslová revoluce dovršila proces západního expanzionismu a hegemonie.
Způsobilosti: Studenti vymezí základní myšlenky proudů sociálního evolucionismu, skotského a francouzského
osvícenství a německého romantismu. Myšlenkové proudy rozliší v souvislosti s konstituováním národní kultury
a nacionalismu, vzniku moderních orientálních věd a indoevropeistiky, fenoménu orientální renesance a vztahu
mezi politickou kulturou a antropologickým věděním a jeho ideologickými projevy v podobě rasové teorie. Před-
poklady: Kurz předpokladá znalosti v rozsahu předmětu KSA/DSH1.

KSA/DSH2X Dějiny antropologie 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled a výklad vývoje antropologického myšlení v
době osvícenství a romantismu, kdy průmyslová revoluce dovršila proces západního expanzionismu a hegemonie.
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Způsobilosti: Studenti vymezí základní myšlenky proudů sociálního evolucionismu, skotského a francouzského
osvícenství a německého romantismu. Myšlenkové proudy rozliší v souvislosti s konstituováním národní kultury
a nacionalismu, vzniku moderních orientálních věd a indoevropeistiky, fenoménu orientální renesance a vztahu
mezi politickou kulturou a antropologickým věděním a jeho ideologickými projevy v podobě rasové teorie. Před-
poklady: Kurz předpokládá znalosti v rozsahu kurzu KSA/DSH1X.

KSA/DSH3 Dějiny antropologie pro humanisty 3 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem antropologického myšlení ve druhé polovině 19. století a
na počátku 20. století. Zaměříme se na nejvýznamnější badatele, badatelky a jejich klíčové studie. Pozornost
bude věnována vzájemnému vlivu jednotlivých badatelů a badatelek. Dále se budeme zabývat dopady vědeckého
bádání v 19. století na současnou antropologii. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Rozeznat
hlavní trendy v antropologickém myšlení druhé poloviny 19. a počátku 20. století - Kriticky zhodnotit myšlení,
které formovalo současnou antropologii - Nalézt vazby mezi současnou antropologií a antropologií druhé poloviny
19. a počátku 20. století - Použít elektronické zdroje etnografických dat (databáze Human Relations Area Files)
Předpoklady: Schopnost kriticky číst odborný text a využívat elektronické informační zdroje.

KSA/DSK1 Dějiny antropologie 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvézt studenty do historických, intelektuálních a civilizačních předpokladů vzniku antro-
pologického myšlení jako specifického západního způsobu konceptualizace nezápadního světa a lidské odlišnosti
a rozmanitosti ve středověku a raném novověku.
Způsobilosti: Studenti popíší interakce mezi civilizacemi a kulturami a počátek západní expanze ve vrcholném
středověku. Dále znají klíčové momenty mongolské expanze, čínských zámořských výprav a dobytí Nového světa.
Předpoklady: Kurz nemá vylučující ani podmiňující předměty.

KSA/DSK2 Dějiny antropologie 2 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled a výklad vývoje antropologického myšlení v
době osvícenství a romantismu, kdy průmyslová revoluce dovršila proces západního expanzionismu a hegemonie.
Způsobilosti: Studenti vymezí základní myšlenky proudů sociálního evolucionismu, skotského a francouzského
osvícenství a německého romantismu. Myšlenkové proudy rozliší v souvislosti s konstituováním národní kultury
a nacionalismu, vzniku moderních orientálních věd a indoevropeistiky, fenoménu orientální renesance a vztahu
mezi politickou kulturou a antropologickým věděním a jeho ideologickými projevy v podobě rasové teorie. Před-
poklady: Kurz je podmíněn splněním předmětu KSA/DSK1.

KSA/DSK3 Dějiny antropologie 3 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem antropologického myšlení ve druhé polovině 19. století a
na počátku 20. století. Zaměříme se na nejvýznamnější badatele, badatelky a jejich klíčové studie. Pozornost
bude věnována vzájemnému vlivu jednotlivých badatelů a badatelek. Dále se budeme zabývat dopady vědeckého
bádání v 19. století na současnou antropologii. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Rozeznat
hlavní trendy v antropologickém myšlení druhé poloviny 19. a počátku 20. století - Zhodnotit vztah mezi sociální,
kulturní a biologickou antropologií - Kriticky zhodnotit myšlení, které formovalo současnou antropologii - Nalézt
vazby mezi současnou antropologií a antropologií druhé poloviny 19. a počátku 20. století - Použít elektronické
zdroje etnografických dat (databáze Human Relations Area Files)
Předpoklady: Schopnost kriticky číst odborný text a využívat elektronické informační zdroje.

KSA/DSK4 Dějiny antropologie 4 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu bude zaměřit se na historický přehled teoretických koncepcí moderní kulturní a sociální an-
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tropologie ve 20. století. V kurzu bude pojednáváno o zakladatelích moderní antropologické metody a teorie
v americkém, britském a francouzském intelektuálním prostředí v meziválečném období o následném zmnožení
paradigmat antropologie po II. světové válce. Studenti si zapamatují teorii a metodu francouzské strukturální
antropologie, proudy tzv. nové etnografie (kognitivní, symbolické a interpretativní), dokážou vymezit koncepce
politické ekonomie a strukturálního marxismu, teorie světového systému, globalizace, modernity a postmoderny.
Studenti porozumí teorii etnicity, sociálnímu konstruktivismu, literárnímu obratu v antropologii, post- koloni-
álních studiím, diskursivnímu paradigmatu a reflexivní a kritické antropologii. V závěru se seznámí s vývojem
kulturní a sociální antropologie na konci 20. století, včetně přehledu specializovaných subdisciplín. Způsobi-
losti: Studenti po absolvování kurzu dokážou vyjmenovat a charakterizovat hlavní paradigmata a školy v sociální
a kulturní antropologii ve 20. století a správně k nim přiřadit jejich představitele v biografickém, historickém a
teoretickém kontextu. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předměty.

KSA/DS1D Doktorský seminář 1 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář je zaměřen na samostatnou práci doktorandů.
Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v průběhu studia
pravidelně prezentovat výsledky své práce, diskutovat své výstupy (recenze, příspěvky na konferencích, studie
nebo části disertace). V semináři jim bude poskytnuta možnost diskutovat a řešit společné a specifické problémy
disertačních prací a detailně se věnovat dalším odborným problémům soudobé etnologie a antropologie. Způso-
bilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou
práci. Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předmět.

KSA/DS2D Doktorský seminář 2 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář je zaměřen na samostatnou práci doktorandů.
Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v průběhu studia
pravidelně prezentovat výsledky své práce, diskutovat své výstupy (recenze, příspěvky na konferencích, studie
nebo části disertace). V semináři jim bude poskytnuta možnost diskutovat a řešit společné a specifické problémy
disertačních prací a detailně se věnovat dalším odborným problémům soudobé etnologie a antropologie. Způso-
bilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou
práci. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/DS3D Doktorský seminář 3 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář je zaměřen na samostatnou práci doktorandů.
Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v průběhu studia
pravidelně prezentovat výsledky své práce, diskutovat své výstupy (recenze, příspěvky na konferencích, studie
nebo části disertace). V semináři jim bude poskytnuta možnost diskutovat a řešit společné a specifické problémy
disertačních prací a detailně se věnovat dalším odborným problémům soudobé etnologie a antropologie. Způso-
bilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou
práci. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/DS4D Doktorský seminář 4 10 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář je zaměřen na samostatnou práci doktorandů.
Náplní semináře bude prezentace postupů a výsledků práce na disertaci. Doktorandi budou v průběhu studia
pravidelně prezentovat výsledky své práce, diskutovat své výstupy (recenze, příspěvky na konferencích, studie
nebo části disertace). V semináři jim bude poskytnuta možnost diskutovat a řešit společné a specifické problémy
disertačních prací a detailně se věnovat dalším odborným problémům soudobé etnologie a antropologie. Způso-
bilosti: Studenti si osvojí základní teoretické a metodologické předpoklady a znalosti pro samostatnou vědeckou
práci. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/EHA Etnografie a historická antropologie 4 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámit poslu-
chače se základními paradigmatickými charakteristikami dvou historicky (diachronně) zaměřených badatelských
orientací stojících na pomezí se sociokulturní antropologií - historické etnografie (národopisu, etnologie) a his-
torické antropologie. Obě disciplíny budou pojednány s důrazem na jejich vývoj v rámci středoevropského
intelektuálního prostředí. V tématicky pojednaných přednáškách a navazujících seminářích, které mají podobu
moderované diskuse na základě prostudovaných textů, bude rozebráno vymezení historické antropologie (dále
HA) v rámci historických věd a to v kontextu paradigmatického vývoje historiografie ve 20. století (zejména pro-
cesy sociologizace a antropologizace dějepisectví), dále rozhraničení a významné styčné body a společná témata
HA s příbuznými disciplínami (kulturní/sociální antropologie, kulturní dějiny, dějiny všedního dne, mikrohistorie
a zejména etnologie/etnografie). Důraz bude kladen na ”jádrovou” sféru HA - studium dějin raného novověku.
Studenti budou seznámeni s pramennou bází využívanou HA, klíčovými studiemi, badateli a badatelskými cen-
try, teoreticko-metodologickou výbavou HA a hlavními studovanými tématy. V případě historické etnografie se
výklad zaměří hlavní metodologické koncepty, výzkumná témata, badatelské osobnosti a důležité publikované
texty, na kterých bude dokumentován vývoj národopisu - etnografie - historické etnologie v českých zemích a
střední Evropě. Přednášky zohlední hlavní soudobé kritické výtky vůči domácímu národopisu avšak zároveň po-
ukáží na zajímavé výsledky a možné inspirace, které domácí etnografická produkce a obdobně orientované směry
bádání v okolních zemích (např. tzv. evropská etnologie v Německu) nabízí mj. též historické a sociokulturní
antropologii.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží:
- vymezit historickou antropologii a etnografii v kontextu paradigmatického vývoje historiografie a dalších so-
ciálněvědních oborů ve 20. století - kriticky srovnat procesy sociologizace a antropologizace dějepisectví - re-
levantně aplikovat terminologický aparát etnografického (národopisného) výzkumu tradiční kultury - identi-
fikovat rozhraničení a významné styčné body a společná témata historické antropologie s příbuznými disci-
plínami (kulturní/sociální antropologie, kulturní dějiny, dějiny všedn všedního dne, mikrohistorie a zejména
etnologie/etnografie) - z teoretického a metodologického hlediska srovnat perspektivu etnografie, etnologie a
sociokulturní antropologie při výzkumu totožných problémů - uvést do souvislostí vývoj v české (českosloven-
ské) etnografii s procesy probíhajícími ve 20. století v západní Evropě a USA Předpoklady: Předmět nemá
podmiňující předměty.

KSA/EHED Etnická hudba Evropy 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Osvětlení charakteru tradiční hudby evropských národů
z hlediska kulturně historického a na základě kontaktů mezi národy, lokálními společenstvími a užšími skupi-
nami obyvatel různých sociálních vrstev města a vesnice. Poznání role, zejména funkce lidové hudby, hudebních
nástrojů, písní, tanců v rámci tradičních společenství, inovace tradiční kultury v měnících se sociokulturních pod-
mínkách globálního světa. Tradiční hudba jako znak, symbol národní identity evropských národů. Seznámení s
novými teoretickými a metodologickými tendencemi v etnomuzikologii, moderní záznamovou a vyhodnocovací
technikou, počítačovou analýzou. Způsobilosti: Studenti získají znalost komparativního přehledu vztahu mezi
lokální hudební tradicí a etnicitou v Evropě. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/EKA Etnologie kulturních areálů 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit nativní kultury areálů s preferencí Asie, Austrálie a Oceánie a Afriky. Předmět
zohledňuje trojí hledisko: historickou, lingvistickou, etnologickou/antropologickou perspektivy, ve které směřuje
k přiblížení podob a proměn nativních kultur, podob a proměn postavení nativních jedinců v daných kulturách.
Za cíl lze také považovat jistou komparaci daných kulturních rysů napříč zmíněnými kulturních oblastmi, jako
jsou otázky související s příbuzenstvím a rodinným uspořádáním, příbuzenské terminologie, jazykových rysů,
folkloru a folklorních útvarů, uspořádání společnosti a místo jedince v něm, ale také konflikty, které v historické
perspektivě nesou změny identity jedinců i kultur jako celku. Způsobilosti: Po absolvování by se měl student
umět orientovat v etnickém obrazu evropského, asijského, afrického i australsko-oceánského prostředí, měl by
být schopen rozeznat jednotlivé kulturní rysy, kulturní podobnosti i odlišnosti. Předpoklady: Nejsou.

KSA/EPS Etnické procesy v bývalém SSSR 4 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. František Bahenský možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu bude zabývat
se otázkou národnostní politiky, konfliktů, etnických čistek, deportací, vzájemných vztahů etnik a etnických
skupin na území někdejšího Sovětského svazu. Cílem bude poskytnout studentům přehled o hlavních aktérech,
nejvýznamnějších událostech, procesu vzniku nových národů, jejich elit a vztahu k centru. Přednášky mají za cíl
prohloubit etnické, politické, ekonomické a sociální poznatky k dějinám SSSR prizmatem národnostních vztahů.
V seminářích bude kladen důraz na četbu a rozbor textů ke stěžejním problémům jednotlivých přednášek.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Uchopit národnostní problematiku na teritoriu bývalého
SSSR v širších evropských potažmo mezinárodních souvislostech. - Interpretovat historické, ekonomické, kulturní
a společenské aspekty národnostního vývoje na teritoriu bývalého SSSR. - Aplikovat současné aktuální teoretické
a metodologické přístupy při studiu národnostní problematiky na prostor bývalého SSSR. - Kriticky reflektovat
a vyhodnocovat informace zatížené marxisticko-leninskou ideologií. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující
předmět.

KSA/ESKX Etnografie socialistické každodennosti 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro navazující/magisterský studijní program. Cílem kurzu bude naznačit možný způsob
hledání odpovědí na podobně znějící otázky a zorientování v teoreticko metodologické diskuzi k tématu. Kolaps
komunizmu ve státech sovětského bloku inicioval zájem sociálněvědně orientovaných badatelů o studium tzv.
transformujících se společností. Jedním z jeho aspektů je i kulturně imanentní analýza tzv. reálného socialismu,
pojímaného jako specifický kulturní typ. Socializmus bezpochyby inicioval řadu kulturních změn, jednalo se
však o superkulturní, subkulturní či jiné varianty určité ”tradiční” kultury? Jaká byla kulturní specifika dané
epochy, v čem spočívaly charakteristické rysy socialistické každodennosti? V jakém rozsahu a podle jaké logiky
byly iniciovány celospolečenské změny, které ”budování” socialismu doprovázely? Lze hovořit o ”socialistickém
životním způsobu” jako o souboru typických standardizací a kognitivních pravidel, přesahujících národní vazby?
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - obhájit relevanci etnografického/etnologického/antropologického studia
socialistické každodennosti - představit práce badatelů, kteří se z etnologických/antropologických pozic věnovali
či věnují studiu reálného socialismu - navrhnout a realizovat etnografický výzkum vybraného tématu vztahujícího
se k realnému socialismu Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/ESK

KSA/ETARX Etnoarcheologie 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je vyjasnit vztah
mezi archeologií a socio-kulturní antropologií. Tyto dvě disciplíny mají odlišný metodologický základ, ale teore-
ticky jsou si velmi blízké, protože si kladou velmi podobné otázky. Právě společné otázky obě disciplíny sbližují.
Etnografická data jsou významným zdrojem informací, který umožňuje budování modelů testovatelných archeo-
logickými metodami. Naopak long durée zachytitelné archeologicky může pomoci korigovat převážně synchronní
interpretace etnografů. Studenti budou seznámeni s evropským a americkým modelem vztahu archeologie a an-
tropologie. Na historické pozadí vztahu obou discplín naváží diskuze o úloze analogií a modelů v archeologii a
socio-kulturní antropologii. Pozornost bude věnována způsobu budování modelů s pomocí databáze HRAF a
formulaci hypotéz testovatelných v archeologickém záznamu. Závěrečná část kurzu se zaměří na problematiku
experimentů, jako alternativního zdroje informací pro interpretaci archeologických pramenů.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Zmapovat vztah antropologie a archeologie - Kriticky pře-
hodnotit přijímané informace - Vyhledat relevantní etnografická data - Pracovat s databází HRAF - Vytvořit
model, který je možné testovat na archeologických datech - Zhodnotit význam transformačních procesů - Při-
pravit prezentaci s pomocí počítačového programu (PowerPoint) - Prezentovat s pomocí audiovizuální techniky
Předpoklady: Předmět nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KSA/ETNSZ Etnografie a historická antropologie 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je volitelnou součástí
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státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie. Hlavním cílem
magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KSA/ETV Etnografický výzkum 7 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je zaměřen na představení etnografického/terénního výzkumu jako klíčového metodologického
nástroje sociální/kulturní antropologie. Student v průběhu kurzu získá základní přehled o podobě, postupech
a metodologických obtížích etnografického výzkumu jak formou přednášek a četby odborných textů, tak pro-
střednictvím vlastního terénního výzkumu. Etnografický výzkum bude představen na příkladech z odborné (i
autobiografické) literatury, ale také v podobě prezentací antropologů realizujících vlastní terénní výzkumy. V
rámci kurzu se budeme zabývat také problematikou vstupu do terénu, identity výzkumníka, etiky výzkumu a
publikace dat. Pozornost bude věnována též schopnosti formulovat výzkumný problém, napsat výzkumný návrh
a naučit se správně citovat odbornou literaturu. Nedílnou součástí kurzu bude provedení vlastního terénního
šetření na zadané téma, v němž studenti použijí metody zúčastněného pozorování a rozhovoru. Způsobilosti:
Studenti se seznámí s etnografickým výzkumem a získají základní přehled o jeho podobě, postupech a metodolo-
gických obtížích. Naučí se orientovat v základní antropologické literatuře věnované terénnímu výzkumu. Aktivně
používají základní postupy etnografického výzkumu (pozorování a rozhovor) a umějí formulovat a napsat vý-
zkumný projekt.
Předpoklady: Nejsou.

KSA/EVOL Evoluce člověka 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia.
Cílem přednášky ”Evoluční antropologie” (EVOL) je přehled historických a současných názorů na evoluci člo-
věka a místo H. sapiens sapiens v rámci evoluce primátů. Předmět je zaměřen na prezentaci klíčových teorií
původu člověka, vztahu člověka k ostatním primátům. Dále je v přednášce věnována pozornost ekologickým,
behaviorálním, kulturním a sociální faktorům v lidské evoluci.
Cílem seminářů ”Evoluce člověka” (EVOL) je seznámit se s tématy evoluce člověka řešenými ve významných
mezinárodních časopisech. Každý seminář má určené téma, na které se studenti připraví předem (témata a
postup přípravy viz níže).
Semináře z předmětu ”Evoluce člověka” sestávají ze samostatných prezentací studentů. Seminář je určen pro
diskusi o zvoleném tématu, kterou bude moderovat vybraný student. Role přednášejícího není proto diskusi
řídit, ale v případě nutnosti usměrňovat a doplňovat otázky, které studenti nemohou zodpovědět samostatně.
Struktura diskuse odpovídá bodům domácí přípravy.
Pokyny pro přípravu semináře viz sylabus www.oba.zcu.cz. Způsobilosti: Student bude obeznámen s hlavními
principy evoluce člověka a s klíčovými nálezy jednotlivých forem včetně nálezových okolností. Zvládá samostané
studium odborné literatury a interpretovat nové poznatky o evoluci člověka. Předpoklady: Samostatná práce
s odbornou zahraniční literaturou.

KSA/FABSZ Biologická antropologie 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociální a kulturní antropologie.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující
předměty.

KSA/FOAN Francouzština pro antropology 5 kr. Zk
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Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti porozumět širokému spektru původních odborných písemných a
mluvených francouzských projevů. Způsobilosti: Studenti si osvojí odbornou terminologii, kterou jsou schopni
prakticky využít při své vlastní odborné prezentaci či při vytváření svých vlastních odborných textů. Předpo-
klady: Nejsou.

Vylučující předměty: KRO/FH6 , KRO/FOAN

KSA/FOLS Folkloristický seminář 5 kr. Zp,Zk
Seminář 3 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seminární formou seznamuje s folkloristikou jako jednou ze základních disciplín antropologic-
kých věd. Cílem předmětu je především studenty prakticky seznámit se základními metodami a technikami
folkloristického výzkumu s důrazem na terénní práci, včetně jeho etické stránky. Zvláštní důraz klade seminář na
dokumentaci, analýzu a interpretaci soudobého folkloru v různých sociálních a kulturních kontextech, ale prezen-
tuje i archivní a historickou dimenzi folkloristické odborné práce. Četba vybraných odborných textů zaměřených
na metodologii folkloristické terénní práce je doplněna samostatnou i týmovou prakticky orientovanou terénní
dokumentací soudobého slovesného folkloru a exkurzemi. Způsobilosti: Studenti budou schopni: - orientovat se
v problematice folkloru, folklórní genealogie, komparistiky, performancí - vysvětlit fenomén expresivní kultury -
připravit, prezentovat a realizovat vlastní folkloristický terénní výzkum
Předpoklady: Nejsou.

KSA/FOR Forenzní antropologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Tento kurz je úvodem do forenzní
antropologie, subdisciplíny biologické antropologie, která se zabývá identifikací lidských ostatků v medicínsko-
právním kontextu. Forenzní antropologové asistují soudním lékařům, policii a právnímu aparátu s nalezením,
identifikací a interpretací rozložených či fragmentárních lidských ostatků. Cílem kurzu je podat stručný přehled
historického vývoje disciplíny a technik, které forenzní antropologové používají pro odhad věku, pohlaví a fy-
zických charakteristik jedince z jeho kosterních pozůstatků. Student se v kurzu také seznámí se základy metod
pozitivní identifikace, odhadu doby úmrtí a stanovení příčin a způsobu smrti. Případové studie budou prezen-
továny pro ilustraci použití terénních a laboratorních technik. Způsobilosti: Student bude schopen použít
základní antropologické metody pro identifikaci, bude schopen porozumět forenzní a kriminalistické odborné
literatuře a praxi. Předpoklady: Znalost genetiky a metod kosterní antropologie.

KSA/FORD Lidová kultura v novověku 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář bude zaměřen na základní oblasti tzv. tradiční
kultury (např. lidovou architekturu, výroční zvyky a obyčeje, stravu, oděv) a jejich proměnu a vývoj v socio-
kulturním prostředí českého venkovského a městského prostředí v komparaci s evropským kulturním prostorem.
Speciální pozornost bude věnována metodologickým a historiografickým problémům.
Způsobilosti: Studenti získají hlubší znalosti a porozumění různým materiálním a symbolickým aspektům lidové
kultury v novověku. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/FSV Film ve společenských vědách 6 kr. Zk
1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům dokumentární film coby jednu z forem interpretace sociální reality.
V rámci kurzu budou promítány a kriticky reflektovány dokumentární filmy se sociální a etnografickou tematikou,
a to jak sociální dokumenty či etnografické filmy, tak snímky, které se z dokumentaristických pozic věnují
některému z dílčích témat společenskovědních studií. Nedílnou součástí koncepce kurzu jsou řízené diskuze se
studenty věnované analýze jednotlivých filmů z hlediska obsahu i z hlediska způsobu jejich zpracování. Vedle
kritické reflexe dokumentárních filmů budou studentům prostřednictvím filmu představeny různé společnosti a
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kultury, jakož i řada klíčových témat společenských věd (sociální organizace a politika, příbuzenství, způsoby
obživy, nacionalismus, etnicita, propaganda a ideologie).
Způsobilosti: studenti jsou schopni: - vysvětlit a obhájit tezi, že dokumentární film nepředstavuje objektivní zá-
znam sociální reality, ale způsob její interpretace - představit vybrané etnografické filmy a analyzovat jejich obsah
se zřetelem k dobovému kontextu jejich vzniku - uvést vybrané etnografické filmy do souvislosti s antropologic-
kým konceptuálním a metodologickým aparátem - v rámci dokumentárního filmu identifikovat antropologicky
relevantní témata - z antropologického hlediska charakterizovat společnosti, které jsou v etnografických filmech
zobrazeny - objasnit, jakým způsobem se do filmové řeči a obsahu dokumentárních filmů promítá kultura těch,
kteří ”stojí za kamerou”
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/DFE , KSA/DFE1 , KSA/DFE2

KSA/HUR Humanitární a rozvojová intervence 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s tématem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, a to s
ohledem na globálně-politický i lokální kontext. Kurz bude zaměřen na teoretické i praktické otázky spjaté s
přípravou a realizací rozvojových a humanitárních operací v různých politických, geografických a sociokulturních
souvislostech. Prezentovány budou příklady konkrétních projektů, problematika financování a institucionálního
zastřešení rozvojových a humanitárních programů. Studenti budou seznámeni s rozvojovou politikou ČR a s
oblastmi zájmu českých nevládních organizací, které působí na poli rozvojové spolupráce, jakož i s problematikou
globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat základní charakteristiky globálně-politického kontextu nastavení humanitární a rozvojové inter-
vence
- rozlišit konkrétní problematické oblasti, které se týkají přípravy různých typů humanitárních a rozvojových
projektů
- vymezit praktické problémy, které se týkají realizace humanitárních a rozvojových projektů
- rozpoznat oblasti zájmu českých nevládních organizací v oblasti humanitární a rozvojové intervence
- orientovat se v základních pojmech, principech a cílech globálního rozvojového vzdělávání
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/KLTX Komunikace a lidské tělo 3 kr. Zk
Nevyplněno 2 [hod/týd]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je podat studentům základní přehled neverbální komunikace člověka a jednotlivých ko-
munikačních kanálů (pachové signály, oční kontakt, mimika, gesta, pozice aj.). Způsobilosti: Student se bude
orientovat v různých aspektech neverbální komunikace. Dokáže interpretovat neverbální signály a projevy podle
kontextu a oblasti chování. Předpoklady: Na studenta nejsou kladeny žádné požadavky.

Vylučující předměty: KSA/KLT

KSA/KOA Kognitivní antropologie 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti budou seznámeni se základy antropologického přístupu ke studiu kognice. Přestože kurs zabezpečí
bazální teoretickou průpravu, primárním cílem bude řešení praktických problémů v počítačové laboratoři. Ve
cvičení se student seznámí s programem ANTHROPAC, který byl vyvinut pro potřeby formálních analýz pou-
žívaných v kognitivní antropologii. Dále budeme pracovat s programem R, který nám umožní doplnit analýzy
a vytvořit profesionální grafické výstupy. Studující budou seznámeni s tradičními technikami sběru a především
analýzy dat. Praktický rozměr výuky studujícím umožní vyzkoušet si samostatně formální typy analýz a zvážit
jejich potenciál pro vlastní výzkum. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Použít antropolo-
gický software Anthropac - Použít statistický software R - Zdokonalit práci v programu Excel - Systematicky
zapisovat a třídit data - Vytvářet datové matice - Analyzovat data - Provést sběr dat tak, aby byly použitelné
pro analytické metody kognitivní antropologie (komponenční analýza, třídění na hromádky (pile-sorting), triá-
dové testy, párov párové srovnávání, škálování, analýza PROFIT a analýza kulturního konsensu) - Interpretovat
výsledky formálních analýz - Připravit profesionální výstupy ve formě tabulek a grafů - Kriticky přehodnotit
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přijímané informace - Najít a použít relevantní literaturu a analytické nástroje - Aplikovat informace z literatury
na vlastní výzkum
Předpoklady: Základní počítačová gramotnost, schopnost číst anglicky. Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/KOX Antropologie komplexních společností 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy antropologického přístupu ke studiu soudobých komplexních
společností. Studenti budou uvedeni do problematiky nacionalismu, etnicity a multikulturalismu, představení
možností studia současných náboženských, sociálních a identitárních hnutí, jakož i možností výzkumu venkov-
ských lokálních komunit v evropském prostředí a městských subkultur. Součástí výkladu jednotlivých témat
bude prezentace relevantních teorií, vybraných příkladů, souvisejících publikací a významných badatelů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - charakterizovat tematické zaměření antropologického studia soudobých
komplexních společností - srovnat teoretické a metodologické přístupy současné sociální a kulturní antropologie
s přístupy ”klasické antropologie” - prezentovat a vysvětlit podstatu současných antropologických teorií naciona-
lismu, etnicity, multikulturalismu, identity, marginalizace a sociální diferenciace - vyjmenovat antropology, kteří
se uvedenými tématy zabývali či zabývají, a vysvětlit jejich základní myšlenky - navrhnout obhájit a zrealizovat
výzkumný projekt, ve kterém je uplatněna antropologická teoretická perspektiva ve vztahu k vybranému aspektu
moderních komplexních spole společností Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/PSMS

KSA/KRA Kriminalita z antropologického hlediska 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je poskytnout
posluchačům přehled klasických i (post)moderních teorií v kriminologii a obeznámit je s vybranými tématy a
koncepty této (sub)disciplíny v kontextu sociální antropologie a etnografického přístupu ve studiu kriminality, a
to s důrazem na sociokulturní diferenciaci současné komplexní společnosti. Dílčí sledovaná témata budou nahlí-
žena a kriticky reflektována z pozic kulturní kriminologie. Způsobilosti: Na základě absolvování předmětu jsou
studenti schopni: Charakterizovat jednotlivé teoretické přístupy ke studiu kriminality Shrnout výhody a nevý-
hody různých teoretických přístupů v kriminologii Vymezit a aplikovat základní pojmy a koncepty kriminologie
Rozpoznat ideologické pozadí klasifikace a penalizace trestné činnosti Analyzovat a kriticky reflektovat statistiky
trestné činnosti Kriticky zhodnotit mediální konstrukci kriminality Vysvětlit a aplikovat metodologické přístupy
k výzkumu kriminality Předpoklady: Předmět nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KSA/KSA Antropologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je zorientovat studenty v základních pojmech, konceptech a teoriích sociální a kulturní an-
tropologie, seznámit je s prací významných antropologů, představit jim klíčové antropologické publikace a uvést
příklady antropologických výzkumů různých typů společností. V rámci kurzu bude tematizována antropologická
teorie kultury a související pojmový aparát, bude řešena otázka antropologického terénního výzkumu. V návaz-
nosti na teorie kultury a společnosti budou představeny dílčí oblasti klasického antropologického studia, jimiž
jsou příbuzenské, ekonomické, politické a náboženské systémy, téma vztahu jazyka a kultury. Vedle klasických
témat a přístupů budou nastíněny i možnosti antropologického studia moderních komplexních společností. Při
výkladu jednotlivých témat budou prezentovány vybrané etnografické a historické příklady, související publikace
a významní badatelé. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - charakterizovat sociální a kulturní antropologii
ve vztahu k ostatním společenskovědním, přírodovědným i humanitním disciplínám - vymezit klíčové pojmy,
koncepty a teorie sociální a kulturní antropologie a použít je při interpretaci relevantních společenských jevů a
témat - vyjmenovat antropology, kteří se nejvýrazněji podíleli na formování sociální a kulturní antropologie, a
vysvětlit jejich základní myšlenky - popsat základní metodologické postupy používané v rámci sociální a kulturní
antropologie a navrhnout jejich uplatnění v rámci výzkumného projektu - uvést příklady výzkumů, které se ve
20. století uskutečnily v rámci sociální a kulturní antropologie a kriticky je reflektovat z hlediska současných
teoretických přístupů - představit a interpretovat základní díla sociální a kulturní antropologie
Předpoklady: Kurz nemá podmiňující předmět.

KSA/KSAP Antropologie pro politology 6 kr. Zp,Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je zorientovat studenty v základních pojmech, konceptech a teoriích sociální a kulturní antro-
pologie, a to především ve vztahu k tématu moci, politiky a sociální organizace. Dále studenti budou seznámeni
s prací významných antropologů a budou jim představeny klíčové antropologické publikace a uvedeny příklady
antropologických výzkumů politiky u různých typů společností. V rámci kurzu bude tematizována antropolo-
gická teorie kultury a související pojmový aparát, bude řešena otázka antropologického terénního výzkumu. V
návaznosti na obecnou teorii kultury budou představeny dílčí oblasti klasického antropologického studia, jimiž
jsou vedle politických i příbuzenské, ekonomické a náboženské systémy. Vedle klasických témat a přístupů budou
nastíněny i možnosti antropologického studia moderních komplexních společností, především téma nacionalismu,
etnicity a multikulturalismu. Při výkladu jednotlivých témat budou prezentovány vybrané etnografické a histo-
rické příklady, související publikace, jakož i přesahy k ostatním společenským vědám, především k politologii.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - charakterizovat sociální a kulturní antropologii ve vztahu k ostatním spo-
lečenskovědním, přírodovědným i humanitním disciplínám - vymezit klíčové pojmy, koncepty a teorie sociální a
kulturní antropologie a použít je při interpretaci relevantních společenských jevů a témat - vyjmenovat antro-
pology, kteří se nejvýrazněji podíleli na formování sociální a kulturní antropologie, a vysvětlit jejich základní
myšlenky - popsat základní metodologické postupy používané v rámci sociální a kulturní antropologie a navrh-
nout jejich uplatnění v rámci výzkumného projektu - uvést příklady výzkumů, které se ve 20. století uskutečnily
v rámci sociální a kulturní antropologie a kriticky je reflektovat z hlediska současných teoretických přístupů -
představit a interpretovat základní díla sociální a kulturní antropologie
Předpoklady: Nemá.

KSA/KSE Sociobiologie a etologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je poskytnout
studentům obecnější teoretický úvod zaměřený na historický přehled studia chování člověka jako adaptace -
se složkou vrozenou (instinkty) a kulturně i individuálně získanou (učením), dále na jednotlivé oblasti chování
(sexuální, rodičovské, sociální aj.). Způsobilosti: Student se orientuje v problematice evolučních a biologických
základů lidského chování. Dokáže z tohoto pohledu interpretovat konkrétní chování jedince. Studenti vymezí
jednotlivé oblasti chování člověka, především sexuální a rodičovské chování, mláděcí chování, teritoriální či
sociální chování a problematiku agresivity, a to se zaměřením na srovnání s chováním zvířat, zvl. lidoopů.
Předpoklady: Znalost základů biologie člověka.

KSA/KUL Kulturní antropologie a ekologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy antropologického přístupu ke studiu vztahu mezi přírodním
prostředím a lidskou společností. Kurs nabízí historický úvod do ekologicky orientovaného antropologického
bádání s přehledem nejvýznačnějších badatelů a myšlenkových proudů. Část kurzu bude věnována rozboru
adaptivních strategií konkrétních společností v jejich přírodním prostředí. Kromě tradičních témat ekologické a
environmentální antropologie budou v kurzu rozebírána i témata přesahující do oblasti kognitivní a symbolické
antropologie, která se
zabývají kategorizačními schématy biologických organismů, konstrukcí identity a kolektivní paměti v krajině.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Pochopit přístup a potenciál ekologické antropologie -
Zhodnotit vztah mezi přírodním prostředím a společností - Kriticky přehodnotit přijímané informace - Vyhle-
dávat informace v digitálních databázích (Human Relations Area Files, Proquest, J-stor apod.) - Recenzovat
literaturu - Prezentovat před publikem - Vytvářet argumenty při diskuzi s ostatními - Napsat strukturovaný text
s akademickými parametry (struktura, výběr literatury, citace) Předpoklady: Schopnost kriticky číst odborný
text a využívat elektronické informační zdroje. Předmět nemá podmiňující ani vylučující předměty.

KSA/LPAN Laboratorní praxe 10 kr. Zp,Zk
Praxe 15 [dnů/sem]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Záměrem kurzu je teoreticky a
především prakticky studenty seznámit se zásadami laboratorního zpracování kosterních pozůstatků a naučit
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je volit vhodné postupy v závislosti na stavu zachovalosti koster. Během odborné praxe v laboratoři studenti
získají praktické dovednosti a zkušenosti s očištěním, umytím, vysušením, rekonstrukcí, konzervací, katalogizací
a úschovou kosterních pozůstatků. V kurzu bude student pracovat s konkrétním antropologickým materiálem
vyzvednutým během archeologických a antropologických výzkumů. Způsobilosti: Zvládnutí základních metod
laboratorního zpracování kosterního materiálu.
Praktické dovednosti čištění, umytí, sušení, rekonstrukce, konzervace, kódování a katalogizace izolovaných kostí.
Vytvoření databáze izolovaných kostí. Předpoklady: Žádné formální předpoklady.

KSA/LVA Lidská variabilita a adaptabilita 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia. Předmět je vyučován v anglickém
jazyce. Cílem předmětu je osvětlení biologických, sociálních a kulturních kořenů variability minulých a současných
populací člověka. Způsobilosti: Studenti rozpoznají interakce člověka a prostředí a jeho schopnost genetické,
fyziologické a behaviorální přizpůsobivosti. Z biologické, populační, evoluční a statistické perspektivy uvedou
do vztahu rozpory lidské klasifikace, koncept ”lidských ras” a biologicko-populační alternativy k těmto rasovým
koncepcím. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/MAPA Metody aplikované antropologie 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. V rámci kurzu jsou studenti
podrobně seznámeni s designem aplikovaného výzkumu, jeho odlišnostmi od základního výzkumu a etickými
aspekty. Důraz je kladen na jednotlivé metodologickými postupy a přístupy vytváření dat, jejich analýzu a inter-
pretaci. Ačkoli je kurz zaměřen primárně na kvalitativní metodologii, pozornost je okrajově věnována i základním
postupům kvantitativního šetření, a to zejména s poukazem na jejich možnou kombinaci s přístupy kvalitativ-
ními. Kurz je orientován prakticky, studenti se účastní týmového výzkumného projektu, případně zpracovávají
vlastní individuální výzkumný projekt. V praxi si tak vyzkouší jednotlivé techniky vytváření dat a v neposlední
řade i jejich analýzu, a to prostřednictvím některého z programů pro analýzu kvalitativních dat. Způsobilosti:
Na základě absolvování předmětu jsou studenti schopni: Rozlišit rozdíly mezi aplikovaným výzkumem a základ-
ním výzkumem Sestavit návrh aplikovaného výzkumného šetření Identifikovat a v praxi realizovat jednotlivé
kvalitativní techniky vytváření dat Realizovat vlastní projekt aplikovaného výzkumu Orientovat se v základních
postupech analýzy a interpretace kvalitativních dat Formulovat výstupy z aplikovaného šetření Identifikovat
možné etické problémy při realizaci výzkumného projektu Předpoklady: Předmět nevyžaduje žádné zvláštní
předchozí znalosti ani dovednosti.

KSA/MED Metodologické problémy výzkumu etnik 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář bude věnován společnému studiu teoretických
přístupů ke studiu etnických a národnostních minorit a metodologii jejich výzkumu. Studenti budou motivováni
ke zpracování recenzí a anotací literatury k tématu. Zvláštní pozornost bude věnována výzkumu mezietnické a
sociální komunikace. Seminář prohloubí znalosti doktorandů v oblasti speciálních metod a metodologie sociálního
výzkumu a bude sloužit jako konzultační seminář pro přípravu grantových doktorandských projektů vlastního
výzkumu studentů a pro diskuse nad výsledky výzkumné práce doktorandů v této oblasti. Způsobilosti: Studenti
získají potřebné teoretické znalosti a metodologické kompetence v oblasti etnických studiích. Předpoklady:
Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/MENSZ Metody antropologie a antr. výzkumu 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je povinnou součástí
státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie. Hlavním cílem
magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
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si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSA/TPNSZ

KSA/MES Metodologický seminář 6 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je zaměřen na představení výzkumných metod, které překračují rámec klasického etnografického
výzkumu, založeného na dlouhodobém zúčastněném pozorování. Studenti se naučí sestavit výzkumný design
a aplikovat takové metodologické nástroje a postupy, které jsou vhodné pro vytváření strukturovaných a po-
lostrukturovaných dat a/nebo jsou vhodné pro výzkum v prostředí moderní komplexní společnosti. Rovněž budou
seznámeni se zdroji sekundárních dat textové nebo audiovizuální povahy a způsoby jejich interpretace. Důraz
bude kladen nejen na postupy vytváření dat rozličného charakteru, ale také na různé způsoby jejich analýzy.
Nedílnou součástí kurzu je průběžné zpracování vlastního výzkumného projektu, na kterém si studenti získané
znalosti v praxi vyzkoušejí. Způsobilosti: Studenti se seznámí se základními postupy vytváření a získávání dat,
které jsou vhodné pro výzkum populací v komplexní moderní společnosti. Tyto postupy budou na základě reali-
zace vlastního výzkumného projektu schopni uplatnit v praxi. Rovněž získají znalosti a dovednosti v přístupech
k analýze kulturních a relačních dat různorodého charakteru.
Předpoklady: Nejsou.

KSA/MKB1 Metody kosterní biologie 1 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Tématem přednášky Metody kos-
terní biologie 1 je kostra v terénní situaci a metody určení základních biologických parametrů podle kosterních
nálezů. Studenti si osvojí metody určení a rekonstrukce kostrových zlomků, odhadů minimálního a maximálního
počtu jedinců, dokumentace polohy a uspořádání kostry atd. Metody studia základních biologických parametrů
na kostře jsou zaměřeny na odhady pohlaví, věku a výšky jedince a na souhrn morfologických metod popisujících
příbuzenské vazby. Na znalosti terénní antropologie z části naváže studium procesů dekompozice kostry a tafo-
nomie, kdy se student seznámí s metodickým aparátem studia kostry v rámci terénní situace. Při výuce je kladen
důraz na osvojení praktických dovedností, které bude student využívat v terénní praxi. Způsobilosti: Student
bude schopen měření jednotlivých kostí a zubů, bude schopen aktivního použití metod kosterní antropologie pro
odhad věku a pohlaví. Předpoklady: Nejsou.

KSA/MKB2 Metody kosterní biologie 2 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět seznamuje studenty s
teoretickými základy a praktickými aplikacemi přírodovědeckých technik využívaných při studiu biologie lidské
kostry. Hlavní důraz bude kladen na bioarcheologické využití chemických metod (analýza stabilních izotopů)
při studiu výživy člověka v minulosti a při monitorování individuálních migrací (rezidenční mobilita). Kurz
seznámí studenty s významem různých biologických disciplín k poznání životních podmínek člověka a jeho
sociální i geografické diverzifikace. Způsobilosti: Orientovat ve speciálních antropologických metodách, dokázat
na základě literatury je aplikovat pro zpracování diplomové práce. Předpoklady: Zvládnutí základních metod
kosterní antropologie.

KSA/MLR Migrace, lidská práva a rozvoj 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy antropologického přístupu ke studiu migrace, rozvoje a
lidských práv. Cílem bude představení vybraných teoretických pozic a metodologických postupů při studiu
migrace (především koncept transnacionálních sítí vč. možností jeho aplikace v kontextu výzkumu), dále uvedení
do oblasti rozvojové antropologie a antropologie rozvoje, jakož i přehled různých (epistemologických i politických)
způsobů vypořádání se s dilematem mezi lidskoprávním univerzalismem a kulturním relativismem. Prezentována
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bude i pozice tzv. antropologie lidských práv zaměřující se na studium nativních reprezentací lidsko-právních
doktrín.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - prezentovat a vysvětlit podstatu současných antropologických teorií mi-
grace, rozvoje a lidských práv - vyjmenovat antropology, kteří se uvedenými tématy zabývali či zabývají, a
vysvětlit jejich základní myšlenky - navrhnout antropologicky relevantní výzkumný projekt zaměřený na stu-
dium problému souvisejícího s migrací, rozvojem nebo lidskými právy
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSS/MIG

KSA/MSD Metodologický seminář 10 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Seminář poskytne doktorským studentům intenzivní prů-
pravu v teorii a metodologii sociokulturní antropologie. Obsah je zaměřen na hlavní problémy sociokulturní
antropologie, které budou vnímány v historickém kontextu. Nepůjde jen o pouhé absorbování informací z učeb-
ních materiálů, ale o schopnost ”myslet antropologicky” a vystavit přijímané informace kritice. Důraz je kladen
na práci s původními studiemi významných badatelů a badatelek, která studentům umožní přímou zkušenost s
těmito prameny. Formát semináře povede studenty k systematické práci na týdenní bázi a zdokonalení schop-
nosti komunikovat informace a argumentovat. Kurs navíc umožní vyrovnání znalostí studentů a nabídne jim
solidní základ na kterém budou moci v budoucnu stavět. Způsobilosti: Studenti získají potřebné teoretické a
metodologické dovednosti potřebné k samostatné vědecké práci a interpretaci odborného textu. Předpoklady:
Nejsou.

KSA/MSKA Metody sociální a kulturní antropologie 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty
se základními metodami používanými v sociální a kulturní antropologii. Kurz začne na úrovni epistemologie s
debatou o produkci antropologického vědění. Dále se budeme věnovat otázce výzkumného designu a jeho vztahu
k výzkumným otázkám. Metodická část bude strukturována na sběr, analýzu a interpretaci dat. Pozornost bude
věnována formálním i neformální metodám. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Zhodnotit
rozdíly mezi metodami výzkumu - Kriticky přehodnotit přijímané informace - Využít relevantní metodu na
výzkumný problém - Navrhnout pravděpodobností i účelový výběr vzorku - Analyzovat data kvalitativně i
kvantitativně - Využívat elektronické databáze dat - Vytvořit vlastní databázi dat
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/MTAN Metody terénní antropologie 6 kr. Zp
Cvičení 2 [týd/sem]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty
s metodickými postupy terénní antropologie během konkrétního archeologického výzkumu. Praktická výuka je
zaměřena na způsob odkrytí a vyzvednutí kosterních pozůstatků, zakreslení nálezů, prostorového zaměření, di-
gitálního hodnocení a snímání dat, stratigrafického hodnocení relací kosterních nálezů a artefaktů. Studenti se
během praxe seznámí také s interpretací prostorových transformací kostry vzhledem k rekonstrukci pohřebních
zvyklostí. Terénní praxe je logickým vyústěním teoreticky zaměřených přednášek, např. Pohybového aparátu 1, 2,
Metod kosterní biologie 1, Bioarcheologie nebo Tafonomie. Kurz probíhá formou terénní praxe během výzkumu
kosterního pohřebiště. Tento výzkum zajišťují badatelé jak z antropologie, tak i archeologie. Způsobilosti:
Studenti znají způsob odkrytí a vyzvednutí kosterních pozůstatků, zakreslení nálezů, prostorového zaměření, di-
gitálního hodnocení a snímání dat, stratigrafického hodnocení relací kosterních nálezů a artefaktů. Dokáží rovněž
interpretovat prostorové transformace kostry vzhledem k rekonstrukci pohřebních zvyklostí. Předpoklady:
Nejsou.

KSA/MTK Multikulturalismus 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu bude představit
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studentům historický a politický kontext vzniku multikulturalistického hnutí, hlavní koncepce a přístupy, které se
pod etiketou multikulturalismu od 60. let objevily, jakož i možnosti kritiky teoretických a politických východisek
multikulturalismu z pozic současného antropologického myšlení. Součástí kurzu bude rovněž představení a reflexe
politických a edukativních aplikací multikulturalistické vize v různých státech včetně ČR. Kurz se bude skládat
jednak z tematických přednášek a jednak z rozboru vybraných relevantních textů v rámci diskuze se studenty.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - vymezit významové pole termínu multikulturalismus - objasnit a kriticky
reflektovat historicko-politické a společenské okolnosti vzniku multikulturalistického hnutí - vyjmenovat teore-
tiky, kteří se zabývali otázkou kulturní diferenciace moderních společností (resp. otázkou multikulturalismu),
a vysvětlit jejich základní myšlenky týkající se danéh daného tématu - kriticky reflektovat vybrané koncepce
multikulturalismu z hlediska současných antropologických teorií etnicity, nacionalismu a kultury - srovnat mul-
tikulturalismus s alternativními světonázorovými koncepcemi jako je feminismus, liberalismus, nacionalismus,
marxismus - analyzovat formy aplikace různých multikulturalistických přístupů v kontextu českého i zahranič-
ního vzdělávacího systému (multikulturní výchova) a v kontextu tzv. integ integrační politiky v ČR - z aktuálních
antropologických pozic kriticky reflektovat formy mediální či umělecké reprezentace kulturní rozmanitosti - ana-
lyzovat společenské procesy související s kulturní diferenciací soudobých komplexních společností a výsledky
prezentovat nejen v podobě odborné studie, ale i formo formou publicistických žánrů
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/MTV1 Metody terénního výzkumu1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami s technikami etnografického výzkumu coby
základního pilíře antropologické práce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - vyjmenovat základní pojmy soci-
ologické metodologie - vyjmenovat základní metody kvantitativního sociologického výzkumu - identifikovat silné
a slabé stránky základních metod kvantitativní sociologie - realizovat vlastní výzkumný projekt - prezentovat
písemně vlastní výzkumný projekt, tj. jsou schopni: - formulovat výzkumné otázky a hypotézy - zdůvodnit teo-
reticky své hypotézy - navrhnout vhodný výzkumný instrument - provést a zdokumentovat pilotáž výzkumného
instrumentu
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující ani vylučující předměty.

Vylučující předměty: KSA/MTSV , KSA/ZESV , KSS/MTSV , KSS/MV1 , KSS/ZESV

KSA/MZAN Muzejnictví antropologických sbírek 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Kurz Muzejnictví a kurátorství
antropologických sbírek je zaměřen na výuku práce s kosterními nálezy při sbírkotvorné činnosti a prezentaci
sbírek. Studenti se dále seznámí s tématy, která přesahují praktickou stránku muzejnictví, a to například s
historií muzejnictví a kurátorství antropologických sbírek, návaznosti paradigmatických změn v antropologické
teorii a přístupu kurátorů ve sbírkotvorné činnosti, apod. Kurz bude veden pracovníky Antropologického oddělení
Naturhistorisches Museum ve Vídni a Antropologickým oddělením Národního muzea v Praze formou blokové
výuky přímo v místě. Způsobilosti: Ovládnutí organizace a praktické manipulace práce s muzejními sbírkami
se zaměřením na kosterní materiál. Předpoklady: Nejsou.

KSA/NAEX Národy a etnika Evropy 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu bude seznámit studenty v historické perspektivě s etnickou a národnostní skladbou sou-
časné Evropy. Student získá základní přehled o etnické skladbě jednotlivých evropských regionů (včetně evrop-
ské části bývalého SSSR). Vedle teritoriální dislokace se seznámí s hlavními problémy etnických, jazykových
a náboženských skupin (například vztahem ke státní moci) v příslušných státních celcích (kulturní, politická a
ekonomická charakteristika). Přednáška se zaměří rovněž na problematiku novodobé migrace do Evropy (výchozí
země, důvody migrace, cíle migrantů, postavení v nových zemích). Kurz seznámí se základními terminologickými
definicemi (národ, národnost, etnická skupina, občan, imigrace, integrace, asimilace atd.) a s přehledem základ-
ních teoretických přístupů ke studiu nacionalismu a etnické identity. Semináře budou orientovány na praktické
seznámení studentů s vybranými aktuálními problémy etnické problematiky skrze řízenou diskuzi a seminární
práci.
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Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Uchopit ”žhavou” problematiku etnicity jako jedné ze
základních kolektivních identit soudobé Evropy - Interpretovat historické, ekonomické, kulturní a společenské
aspekty vývoje moderní Evropy skrze etnicko-jazykovou identitu - Aplikovat současné aktuální teoretické a
metodologické přístupy při studiu etnicity na prostor současné Evropy. - Kriticky reflektovat a vyhodnocovat
informace Předpoklady: Nemá.

Vylučující předměty: KSA/NAE

KSA/NES Občanský sektor 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je seznámit
studenty se základními právními formami nestátních neziskových organizací (NNO) v ČR (občanská sdružení,
nadace, obecně prospěšné společnosti), jejich historickým vývojem i současným stavem, posláním, cíli a cílovými
skupinami NNO, poskytováním sociálních služeb v rámci NNO či dobrovolnictvím v NNO. Součástí kurzu budou
rovněž témata spojená s praktickou činností v rámci NNO (fundraising, realizace projektů, management, PR
aktivity apod.). Součástí kurzu mohou být rovněž přednášky hostujících lektorů z neziskových organizací. Kurz
se skládá z teoretických úvodních přednášek a prakticky orientovaných seminárních workshopů. Způsobilosti:
Studenti si prostřednictvím praktických seminářů osvojí znalosti potřebné k základní orientaci v problematice
neziskového sektoru. Studenti jsou schopni vymezit jednotlivé typy neziskových organizací, orientují se v klíčových
formálních náležitostech potřebných k založení neziskové organizace, získají přehled o fungování a řízení neziskové
organizace. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/NOAN Němčina pro antropology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjet schopnost porozumět širokému spektru původních odborných písemných a mluvených němec-
kých textů z oblasti sociální a kulturní antropologie. Vést studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu
praktickému využití při odborné prezentaci a vytváření vlastních odborných textů. Seznámit je s gramatickými
strukturami a lexikálně stylistickými jevy odborného funkčního stylu.
Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KSA/NPAN.
Předmět je vyučován v němčině, předpokládá středně pokročilé znalosti jazyka (B1)
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- pochopit a aplikovat zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti sociální a kulturní antropologie,
- rozpoznat důležité gramatické, lexikální, sémantické a stylistické jevy odborných textů
- číst, překládat a reprodukovat probírané texty
- vést rozhovor/diskusi k přečteným textům a vyjadřovat se adekvátně a jazykově správně.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/NH6 , KAG/NOAN

KSA/OMI Migrace a integrace 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je teoritické uve-
dení do problematiky teorie migrací, seznámení s vybranými příklady migračních pohybů a osvojení si základních
informací etnografické, demografické, geografické a historické provenience k tématu. V čem spočívá specificky et-
nologický příspěvek ke studiu této problematiky? Co může zajímat etnologa v komunitách vzniklých v důsledku
migrací? V čem spočívá studium migrací v kontextu evropské etnologie. S jakými teoretickými přístupy se lze
setkat v rámci
reflexe masových migrací? Migrace budou probírány jak z hlediska historického, tak v kontextu aktuálních mi-
gračních pohybů, tzn. jako formující faktory dnešní etnické struktury Evropy. Způsobilosti: Studenti budou
uvedeni do problematiky migrací ze sociálně antropologické perspektivy, osvojí si základní teoretické koncepce
(adaptace, asimilace a integrace migračních skupin) a budou seznámeni s praktikovanou migrační politikou vy-
braných klíčových států. Budou schopni rozpoznat význam migračních pohybů v současném globalizačním světě
a seznámeni s problematikou azylantů, uprchlíků, pracovních a etnických migrantů v dnešní Evropě a zvláště
v České republice. Studenti budou schopni samostatné formulovat pracovní hypotézy pro oblast interetnického
studia.
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Předpoklady: Nejsou.

KSA/OTAD Otázky taneční antropologie 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Daniela Stavělová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Těžiště semináře zaměřeného na holistické studium tance
spočívá ve spolupráci pedagoga vedoucího seminář se studenty, kteří po dobu jednoho roku provádějí terénní
výzkum vybraného jevu. Předmětem zájmu jsou různá socio-kulturní prostředí, v jejichž kontextu má taneční
projev svou nezastupitelnou roli. Sledován je především jeho význam v systému zájmové, sociální, etnické či
jiné skupiny, pozornost je věnována jeho kognitivní a symbolické dimenzi. Student průběžně konzultuje získané
poznatky s pedagogem, event. s ostatními studenty, současně probíhá diskuse k otázkám metodicko-teoretického
přístupu, student je veden k vytvoření konceptu výsledné práce. Způsobilosti: Studenti získají znalosti a
způsobilosti potřebné k porozumění problematice antropologie tance. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující
předmět.

KSA/OZDSZ Oborový základ 0 kr. Sdz

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Etnologie. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti
a kompetence v souladu s požadavky doktorského
oboru Etnologie. Student je po absolvování studia schopen orientovat se v problematice oboru a pokračovat v
další vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Etnologie
garantovaného Katedrou antropologických a historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním a zku-
šebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSA/PAT Paleopatologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Anna Pankowská, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem tohoto kurzu bude seznámit
studenty s oborem Paleopatologie, jinými slovy studiem nemocí z ostatků minulých lidských populací. Témata
kurzu budou zahrnovat metody identifikace nemocí, zranění a vzorů chování, které zanechávají degenerativní
známky na kostře a zubech. V kurzu se studenti také seznámí s identifikací rané chirurgie, důsledků agrese
mezi jedinci či populacemi, s identifikací znaků plynoucích z obětních rituálů a v obecné rovině vše, co mohou
lidské kosterní ostatky vypovědět o životě a smrti v minulosti. Způsobilosti: Studenti budou schopni rozpoznat
základní kategorie patologických projevů tvrdých tkání a budou je ve většině případů schopni přiřadit k působení
určitého patogenu, skupiny patogenů nebo ke specifickému chování. Předpoklady: Obecné znalosti kosterní
biologie a anatomie.

KSA/PDEM Paleodemografie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty
s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí minulých populací. Pozornost bude věnována jak biologické stránce
reprodukce, tak stránce sociální, která určuje míru a formu naplnění biologických možností. Student se seznámí
se způsoby, kterými lze z antropologických údajů o kostře člověka (věk, pohlaví atd.) odhadnout demografické
parametry minulých populací (plodnost, úmrtnost atd.). Diskutovány budou možnosti a restrikce metod kos-
terní antropologie a tafonomie a důsledky těchto omezení v interpretaci minulosti. Problémové okruhy budou
vysvětlovány na příkladech pravěkých a středověkých populací Evropy a Ameriky. Způsobilosti: Studenti
rozumí jak biologické stránce reprodukce, tak stránce sociální, která určuje míru a formu naplnění biologických
možností. Znají způsoby, kterými lze z antropologických údajů o kostře člověka (věk, pohlaví atd.) odhadnout
demografické parametry minulých populací (plodnost, úmrtnost atd.) a dokáží tak rekonstruovat demografické
změny, které provázely například přechod od lovecko-sběračského způsobu života k zemědělství. Předpoklady:
Žádné předpoklady.

KSA/PLEX Praktická lekce 3 kr. Zp
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3 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními tématy, které se úzce dotýkají oblasti jejich studia.
Prostřednictvím externího lektora studenti získají přehled o aktuálním dění v institucích a organizacích, kde
mohou po dokončení studia působit, setkají se s důležitými informacemi z oblasti sociální problematiky, lépe
porozumí klíčovým tématům týkající se otázek sociální integrace (sociálně vyloučených osob, cizinců, apod.).
Jako lektoři budou působit zejména odborníci z nevládního sektoru, příspěvkových organizací, jednotlivých
resortních ministerstev, organizačních složek státu, výzkumných institucí, ostatních univerzitních pracovišť a
dalších institucí. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - konfrontovat svojí teoretickou připravenost získanou
během studia s tématy, které jsou diskutovány v institucích a organizacích, kde mohou po dokončení studia
působit, - porozumět klíčovým tématům týkající se otázek sociální integrace, - rozlišit konkrétní problematické
oblasti, které se týkají aktuálně diskutovaných témat v institucích jejich možného profesního uplatnění.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/PLE

KSA/POH1 Pohybový aparát 1 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Lukáš Friedl možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět Pohybový aparát 1 je
zaměřen na humánní osteologii. Cílem kurzu je seznámit studenty s lidskou kostrou z hlediska anatomického
a funkčního, osvojí si základní terminologii orientace kosterních útvarů, dále anatomii a fungování kosterních
oblastí. Při výuce je kladen důraz na osvojení praktických dovedností, které bude antropolog využívat v terénní
praxi. Mimo tyto základní znalosti je přednáška zaměřena i na souvislosti vyplývající z terénní praxe ve smyslu
různé zachovalosti jednotlivých kostí, dále na souvislosti s adaptacemi našich předků na různé životní klimatické
i kulturní podmínky. Součástí předmětů je i výklad tzv. tafonomických změn, ke kterým dochází posmrtně
podle způsobu uložení a podle fyzikálních, chemických a biologických podmínek okolního prostředí. Studenti
studují anatomii jednotlivých kostí na reálném materiálu, jednak preparovaných kostí a jednak kostí z pohřebišť.
Způsobilosti: Student bude schopen: (1) Popsat vývoj a strukturu kostní tkáně a kostí jako celku a odvodit z
toho důsledky do archeologické praxe. (2) Rozeznat jednotlivé kosti lidského kostry v nálezové situaci. (3) Popsat
základní útvary na kostech, česky i latinsky. Předpoklady: Znalost základů biologie člověka.

KSA/POH2 Pohybový aparát 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Mgr. Anna Pankowská, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Kurz navazuje na Pohybový apa-
rát 1 (anatomie kostry) popisem kloubů a vazivového aparátu a následně svalového systému (stavba a činnost
kosterního svalstva, řízení motoriky, anatomický popis svalových skupin a jednotlivých svalů včetně úponů a
funkce). V další části je věnována pozornost základům kineziologie se zaměřením na udržování vzpřímené polohy
těla, bipední chůzi a pohyblivost horní končetiny. Student získá představu o vztahu pasivní a aktivní složky
pohybového aparátu, což mu umožní lépe interpretovat údaje získané z kosterního materiálu. Způsobilosti:
Student popíše činnost svalů a jednotlivé svalové skupiny. Dokáže vymezit, které svaly se podílejí na konkrét-
ních pohybech v jednotlivých kloubech. Vysvětlí specifitu vzpřímené pozice, chůze a běhu a jejich zabezpečení
svalovým systémem. Předpoklady: Podmínkou pro kurz je úspěšné absolvování přednášky Pohybový aparát 1
(POH1), obsahově je potřebné i absolvování přednášky Biologie pro antropology (BACL).

KSA/PRAX Praxe 3 kr. Zp
10 [dnů/sem]

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dovednostmi využitelnými v praktické sféře, ať už na poli sociokul-
turní či biologické antropologie. Studenti se v rámci kurzu seznámí s běžným chodem organizací a institucí, jejichž
náplň činnosti se úzce dotýká oblasti jejich studia (jedná se zejména o neziskové organizace, vybrané příspěvkové
organizace, výzkumné agentury, muzea, organizace státní správy a místní samosprávy aj.). V průběhu praxe si
studenti osvojují praktické dovednosti, které doplňují teoretické poznatky získané v rámci studia. Studenti získají
praktické zkušenosti i kontakty využitelné v jejich dalším profesním životě. Výběr organizace, kde bude praxe
vykonávána, si student volí dle svého zájmu a se zohledněním toho, zda se ve svém profesním životě chtějí věno-
vat sociokulturní antropologii nebo biologické antropologii. Předmět je určen i pro ty studenty, kteří se namísto
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praxe v organizaci účastní terénního archeologicko- antropologického výzkumu a seznámí se tak s metodickými
postupy terénní antropologie. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - začlenit se do běžných pracovních úkolů v
podmínkách a prostředí své budoucí profese, - konfrontovat svojí teoretickou připravenost s praktickou realitou
konkrétní profese, - ověřit si své předpoklady pro výkon profese, - determinovat svůj vztah k budoucí profesi a
odhalit její úskalí. Studenti, kteří se namísto praxe v organizaci účastní terénního archeologicko-antropologického
výzkumu, znají způsob odkrytí a vyzvednutí kosterních pozůstatků, zakreslení nálezů, prostorového zaměření,
digitálního hodnocení a snímání dat, stratigrafického hodnocení relací kosterních nálezů a artefaktů. Dokáží
rovněž interpretovat prostorové transformace kostry vzhledem k rekonstrukci pohřebních zvyklostí.
Předpoklady: Nejsou.

KSA/PSA Problémy současné antropologie 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je představit sou-
časné možnosti antropologie skrze četbu recentních textů a jejich kritické zhodnocení. Zaměříme se na epistemo-
logické, metodologické a teoretické problémy, se kterými se současná antropologie potýká. Texty navíc poslouží
jako inspirace pro úvahy o vlastním výzkumu, který budou studenti muset promyslet a ve formě projektu před-
stavit. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Zmapovat současné trendy v antropologii -
Kriticky přehodnotit přijímané informace - Najít a použít relevantní literaturu a analytické nástroje - Aplikovat
informace z literatury na vlastní výzkum - Navrhnout projekt výzkumu - Připravit prezentaci s pomocí počíta-
čového programu (PowerPoint) - Prezentovat s pomocí audiovizuální techniky Předpoklady: Předmět nemá
podmiňující předmět.

KSA/PSDSZ Podoborová specializace 0 kr. Sdz

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní doktorské zkoušky oboru Etnologie. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí
doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a
kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Student je po absolvování
studia schopen orientovat se v problematice stejně tak jako ve vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem doktorského oboru Etnologie
garantovaného Katedrou antropologických a historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním a zku-
šebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSA/RAP Rozvojová antropologie 4 kr. Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je seznámit
studenty se specifickou subdisciplínou sociokulturní antropologie - rozvojovou
antropologií, která se zabývá možností aplikace antropologických nástrojů, metod, konceptů a strategií na ře-
šení rozvojové problematiky (sociálních, ekonomických i technologických problémů v různých oblastech světa).
Pozornost bude věnována vymezení teoretické roviny rozvojové antropologie (resp. antropologie rozvoje) jako
způsobu náhledu na rozvojovou problematiku a součást diskuse o rozvoji jako konceptu, stejně jako praktické
roviny rozvojové antropologie coby způsobu aplikované rozvojové praxe. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: -
identifikovat základní charakteristiky a předmět zkoumání rozvojové antropologie, - rozlišit konkrétní tematické
oblasti, na které se rozvojová antropologie zaměřuje, - vymezit rozdíl mezi antropologií rozvoje a rozvojovou
antropologií, - vymezit základní antropologická paradigmata a přístupy v kontextu výzkumu rozvoje různých
typů společností, - orientovat se v základních přístupech a pojmech, se kterými rozvojová antropologie pracuje -
vymezit základní fáze rozvojového projektu, - aplikovat teoretické přístupy a náhledy rozvojové antropologie na
konkrétní příklady a situace spojené s rozvojovou problematikou. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující
předmět.

KSA/REA Romové v antropologické perspektivě 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je představit
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(kulturně) antropologický badatelský diskurz o Romech jako diskurz svébytný vůči dosud běžným a převlá-
dajícím (vědeckým i laickým) perspektivám tematizujícím daný předmět zájmu (zejm. pak vůči zkoumáním
historickým, lingvistickým a folkloristickým). Hlavní osy výkladu pak budou sledovat na straně jedné linku
analyticky-interpretativní, která bude zaměřena na tematizaci především konceptuálního a terminologického
podloží odpovídajícího diskurzu, a na straně druhé linii výzkumnou, věnovanou otázkám metodologických po-
stupů a problematice terénního výzkumu předmětných skupin. Způsobilosti: Studenti znají aplikace teoretic-
kého i metodologického arzenálu (sociokulturní) antropologie a výsledky, k nimž vedla jejich aplikace v oblasti
tzv. ”romské problematiky”. Identifikují potenciál využití badatelské (sociokulturně) antropologické perspektivy
a poznatků získaných její aplikací v angažovaných (sociálních, politických, zdravotnických, ekonomických, etc.)
diskurzech. Rovněž získají kompetenci k realizaci vlastních výzkumů v širokém poli tzv. romské problematiky”.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/RESX Romové jako etnická skupina? 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je analýza romských kultur a možností jejich výzkumu z kulturně-antropologických pozic. V
rámci kurzu jsou prezentovány výsledky současných bádání na poli dané problematiky a rovněž jsou diskutovány
otázky politizace daného tématu ve veřejné sféře. Vedle představení základních výzkumů a směrů bádání jsou
představeny též základní sociálněvědní publikace v dané oblasti. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - rozlišit
různé perspektivy (antropologickou, historickou, folkloristickou, lingvistickou, politickou, aj.) tzv. ”romské pro-
blematiky”. - kriticky rekapitulovat nejvýraznější etapy, trendy a osoby v dané problematice v ČR a SR (resp.
bývalém Československu). - představit a interpretovat základní díla vědecké ciganologie u nás i ve světě, jakož
i uvést příklady nejznámějších výzkumů realizovaných v dané oblasti. - aplikovat antropologickou perspektivu
na tematiku cikánských-romských populací v České republice a na Slovensku. - kriticky zhodnotit a analyzovat
sebeprezentaci tzv. romských lídrů a celého romského etnoemancipačního hnutí v České republice i v EU obecně.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/RES

KSA/ROAN Ruština pro antropology 5 kr. Zp,Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními antropologickými termíny v ruštině a naučit je aktivně
používat. Analytická četba povede studenty k tomu, aby se dovedli zorientovat v odborném antropologickém
textu v ruském originále a uměli z něj těžit informace. Dbáno bude na osvojení si větných konstrukcí ruského
odborného stylu.
Konkrétní podoba sylabu včetně upřesněných podmínek pro získání zápočtu či zkoušky bude nejpozději v první
den výuky v daném semestru vyvěšena na webových stránkách vyučujícího. Způsobilosti: Absolvent kurzu
bude schopen hovořit v ruštině o základních antropologických otázkách, bude schopen porozumět psanému i
mluvenému slovu a bude schopen na něj reagovat. Student bude schopen orientovat se v ruském odborném textu
z oblasti antropologie. Předpoklady: Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 podle SERR.

Vylučující předměty: KSJ/RH6 , KSJ/ROAN

KSA/ROD Rodina v antropologické perspektivě 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámení s
problematikou rodiny v jejích sociálních, kulturních a historických aspektech. V průběhu kurzu se budeme
zabývat problematikou rodiny z perspektivy historické antropologie a historické demografie. Pozornost bude
věnována zejména historické metodě a kurz tak vytvoří jakousi alternativu hlavní linii socio-antropologického
bádání v této oblasti, označované jako ”příbuzenství”. Přednášky budou orientovány zejména na problematiku
evropské rodiny, jejích specifik v historii a v současnosti a moderní trendy v současné rodině. Student získá
základní přehled o pramenech, metodách, teorii a terminologii historicko-antropologického bádání o rodině, získá
orientaci v možnostech výzkumu v této oblasti, naučí se používat termíny související s typy rodiny, domácnosti,
dědictvím, manželstvím atd. . Způsobilosti: Student získá základní orientaci a přehled o pramenech, metodách
a teoretických přístupech v historické antropologii rodiny. Kromě faktografických znalostí získá též základní
přehled o možnostech historicko-antropologického výzkumu rodiny v ČR a středoevropském prostoru, stejně
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jako o konkrétních příkladech praxe (výzkumech, publikacích, institucích, časopisech, apod.) relevantních v dané
oblasti. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/R1D Recenze 1 5 kr. Zp

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Podmínkou pro splnění povinnosti je publikování recenze
na nové publikace (odborné články, monografie, sborníky), které se tématicky váží na téma doktorské práce.
O splnění této povinnosti rozhoduje oborová rada na základě doporučení školitele. Způsobilosti: Studenti
získají schopnost vypracovat samostatnou recenzi odborného textu. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující
předmět.

KSA/SA Symbolická antropologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky symbolické antropologie, která staví na předpokladu,
že kultuře jednotlivých společností lze porozumět prostřednictvím klíčových symbolů a rituálů a že různé kul-
tury připisují jednotlivým symbolům odlišné významy. Obeznámit studenty se strukturalistickou metodologií.
Studenti si osvojí základní pojmy strukturální lingvistiky F. de Saussura, R. Jakobsona, sémiotiky R. Barthese
a strukturální antropologie C. Lévi-Strausse. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu budou schopni: -
určit a klasifikovat klíčové symboly určitého sociálního prostředí - aplikovat analytické a interpretační postupy
na problematiku symbolů. - identifikovat symboly v širším kontextu sociální struktury. - určit jakou roli mají
symboly (zvířata, jídlo, části lidského těla, prostorové kategorie), mytologie, náboženství v interakci a v orga-
nizaci každodenního život života jednotlivců. - porozumět rozdílům ve společných symbolech různých kultur
(příroda/kultura, ženy/muži, život/smrt, čest/hanba, pravá/levá strana), symbolizovány. Předpoklady: Kurz
nemá podmiňující předměty. Předpokladem je schopnost pracovat s odbornými texty v českém a anglickém
jazyce.

KSA/SELD Seminář lidské variability a adaptabil. 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Cílem semináře je osvětlení biologických, sociálních a
kulturních kořenů variability minulých a současných populací člověka. V druhé části je pozornost zaměřena
na interakci člověka a prostředí a na jeho schopnost genetické, fyziologické a behaviorální přizpůsobivosti. Šir-
ším motivem přednášky je vhled z biologické, populační, evoluční a statistické perspektivy do rozporů lidské
klasifikace a konceptu ”lidských ras” a diskuse biologicko-populační alternativy k těmto rasovým koncepcím.
Způsobilosti: Studenti získají potřebné znalosti a kompetence pro porozumění problematice lidské diverzity.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/SEX Sociální exkluze 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou sociálního vyloučení v jeho dílčích dimenzích a mecha-
nismech působení. V rámci kurzu budou vedle zastřešujícího konceptu sociální exkluze rovněž představeny sou-
visející koncepty chudoby, marginalizace, underclassu či kultury chudoby a dále koncepty sociálního, kulturního
a ekonomického kapitálu či prostorové segregace. Důraz bude kladen na etnografické příklady marginalizovaných
skupin v urbánním prostředí komplexních společností, jako jsou např. Romové/Cikáni, imigranti nebo lidé bez
domova. Způsobilosti: Na základě absolvování předmětu jsou studenti schopni: Charakterizovat jednotlivé
přístupy ke studii nerovnosti, chudoby a marginalizace Formulovat příčiny nerovnosti, chudoby a sociálního
vyloučení Vymezit základní pojmy a koncepty spojené se sociálním vyloučením Rozpoznat ideologické pozadí
jednotlivých konceptů Kriticky hodnotit přístupy k řešení problematiky sociálního vyloučení Nahlížet na pro-
blematiku marginalizace v komplexním pohledu Popsat etnografické přístupy ke studii problematiky Zhodnotit
možnosti inkluze
Předpoklady: Předmět nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KSS/EMS , KSS/EXK

KSA/SO Sociální organizace 3 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia. Cílem kurzu je představit studujícím
oboru antropologie populací minulosti jedno z velkých tradičních témat antropologie a stimulovat je ke kritic-
kému myšlení. Důraz bude kladen na integraci informací etnografického charakteru s poznatky retrospektivního
bádání o organizaci společností v minulosti. Studenti budou seznámeni s antropologickým přístupem ke studiu
sociální organizace. Úvodní část kurzu bude zaměřena na konceptuální vymezení problematiky z pozic jednot-
livých badatelů a badatelek. Hlavní část kurzu osvětlí možnosti studia organizace a diferenciace v minulých
společnostech na základě informací z pohřebních kontextů. Pozornost bude věnována i velkým tématům jako
jsou hierarchie, gender, věk a tělesnost.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Rozlišit mezi základními koncepty týkajícímí se sociální
organizace - Kriticky přehodnotit přijímané informace - Použít statistický software R - Zdokonalit práci v
programu Excel - Systematicky zapisovat a třídit data - Vytvářet datové matice - Analyzovat data - Interpretovat
výsledky formálních analýz - Připravit profesionální výstupy ve formě tabulek a grafů
Předpoklady: Studenti navíc vypracují projekt založený na statistické analýze pohřebních dat.

KSA/SOAN Španělština pro antropology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Zielinská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti porozumět širokému spektru původních odborných písemných a
mluvených španělských projevů. Způsobilosti: Studenti si osvojí odbornou terminologii, kterou jsou schopni
prakticky využít při své vlastní odborné prezentaci či při vytváření svých vlastních odborných textů. Předpo-
klady: Kurz nemá vylučující ani podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KRO/SH6 , KRO/SOAN

KSA/SPHN Sport v antropologické perspektivě 3 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je představit
sport a sportovní aktivity v mezikulturní perspektivě. Na sport a sportovní aktivity bude nahlíženo jako na
oblast, v rámci níž je možné sledovat další znaky dané kultury. Ve vztahu ke sportu budou analyzována rovněž
vybraná témata týkající se rasismu, etnicity, kultury, sexuality, genderu, politiky či globalizace.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni identifikovat základní charakteristiky a předmět zkoumání antropologie
sportu a osvojí si teoretický aparát potřebný k uchopení sportovních a herních aktivit prostřednictvím soci-
okulturní perspektivy. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

KSA/SPR Sociální projekty v antropologii 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Aplikovaná antropologie je často
definována skrze role, které antropologové zaujímají v rámci různých typů projektů při řešení praktických pro-
blémů. Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vybranými rolemi a možnostmi aplikované antropologie v rámci
projektových, evaluačních a sociálně marketingových aktivit. Studenti budou seznámeni s problematikou ko-
munitních, rozvojových a integračních projektů, projektového plánování a tvorbou konkrétního rozvojového
(integračního) projektu. Pozornost bude rovněž věnována metodám a způsobům evaluace sociálních projektů. V
rámci kurzu bude dán rovněž prostor pro představení nástrojů, metod a způsobu využití sociálního marketingu.
Prostřednictvím řízené práce v rámci seminářů a domácí přípravy si studenti osvojí zejména roli analytickou,
plánovací a hodnotitelskou.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni vymezit roli aplikované antropologie v rámci projektových aktivit v různých
kontextech (neziskový sektor, veřejný sektor) a orientovat se v základních metodách projektového plánování.
Studenti si osvojí dovednosti využitelné v analytické, plánovací a hodnotitelské roli. Studenti získají přehled o
způsobu nastavení sociálně marketingových
kampaní; téma sociálního marketingu si osvojí prostřednictvím e-learningu. Předpoklady: Předmět nemá
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podmiňující předmět.
Vylučující předměty: KSA/ASA2

KSA/ST1D Studie 1 5 kr. Zp

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům doktorského studia na FF. Cílem je naučit psát studenta odborné texty, které
je možné publikovat v odborné literatuře. Student porozumí zásadám psaní odborných textů a obeznámí se se
zásadami vědecké práce. Způsobilosti: Studenti si osvojí schopnosti a teoretické a metodologické dovednosti
potřebné k publikování odborné studie. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/ST2D Studie 2 10 kr. Zp

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Cílem předmětu je zdokonalení schopnosti studenta napsat
odborné texty, které je možné publikovat v odborné literatuře.
Způsobilosti: Studenti si osvojí schopnosti a teoretické a metodologické dovednosti potřebné k publikování od-
borné studie. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/ST3D Studie 3 10 kr. Zp

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Cílem předmětu je zdokonalení schopnosti studenta napsat
odborné texty, které je možné publikovat v odborné literatuře.
Způsobilosti: Studenti si osvojí schopnosti a teoretické a metodologické dovednosti potřebné k publikování od-
borné studie. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem státní závěrečné bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že
umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti
a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Státní závěrečná zkouška se sestává ze 4 částí: 1. Obhajoba bakalářské práce 2. Dějiny antropologie (DKBSZ)
3. Teorie a výzkum v antropologii (TVBSZ) 4. Volitelný předmět: Biologická antropologie (FABSZ) Archeo-
logie (ABSZ) Sociologie (SBSZ) Filozofická antropologie (FIBSZ) Rozvojová studia (RBSZ) Způsobilosti:
Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny
znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociální a kulturní antro-
pologie garantovaného Katedrou antropologických a historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním
a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSA/SZZAN Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Státní závěrečné zkoušky tvoří: 1) Obhajoba magisterské diplomové práce. Témata magisterských prací
jsou vyhlášena garantem oborového pracoviště na základě návrhů učitelů studijního programu. Témata jsou
zveřejněna na začátku letního semestru 1. ročníku. Student připravuje magisterskou práci pod vedením učitele
(školitel), který téma zadal. 2) Povinná ústní zkouška: Antropologie tvrdých tkání a bioarcheologie (ATNSZ).
3) Povinná ústní zkouška: Archeologie (ARNSZ). 4) Volitelná ústní zkouška - antropologický blok (výběr jedné
zkoušky): Paleoantropologie, Aplikovaná antropologie kostry (AANSZ). 5) Volitelná ústní zkouška - archeolo-
gický blok a sociokulturní antropologie (výběr jedné zkoušky): Archeologie pravěku, Archeologie středověku a
novověku, Sociální a kulturní antropologie (ASNSZ).
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
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studijního oboru. Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru An-
tropologie populací minulosti garantovaného Katedrou antropologických a historických věd a všechny podmínky
stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSA/SZZD Státní doktorská zkouška 0 kr. Zk

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro studenty doktorského studijního oboru Etnologie. Podmínkou řádného ukončení
studijního oboru je vykonání státní doktorské zkoušky. Jejím cílem je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný
obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti,
znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v
další vědecké práci.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí doktorské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a
studijního oboru. Student je po absolvování studia schopen orientovat se v problematice stejně tak jako ve
vědecké práci.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociální a kulturní antro-
pologie garantovaného Katedrou antropologických a historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním
a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSA/SZZM Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Státní závěrečná zkouška se skládá ze 4 částí: 1. Obhajoba diplomové práce. 2. Dějiny etnologie (DENSZ) 3.
Teorie, pojmy a metody antropologie a antropologického výzkumu (TPNSZ) 4. Volitelný předmět: Biologická
antropologie (BANSZ) Antropologie komplexních společností a aplikovaná antropologie (AUNSZ) Etnografie a
historická antropologie (ETNSZ) Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociální a kulturní antro-
pologie garantovaného Katedrou antropologických a historických věd a všechny podmínky stanovené Studijním
a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSA/TASX Teorie a analýza sociálních sítí 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Kurz je koncipován jako úvod
do problematiky analýzy sociálních sítí. Jeho cílem je seznámit studenty s původem a genezí analýzy sociálních
sítí v sociální antropologii a představit základní koncepty, s nimiž tento přístup ke studiu sociální struktury
pracuje a naučit studenty jednotlivé koncepty aplikovat v praxi. V rámci cvičení je věnována pozornost zá-
kladním principům sběru relačních dat, jejich analýze a vizualizaci v prostředí softwarového programu Ucinet.
Způsobilosti: Na základě absolvování předmětu jsou studenti schopni: ” Shrnout vývoj analýzy sociálních sítí v
sociální antropologii a příbuzných disciplínách ” Charakterizovat jednotlivé teoretické přístupy k sociálním sítím
” Vymezit a aplikovat jednotlivé síťové koncepty ” Formulovat a aplikovat metody sběru relačních dat ” Připra-
vit a vybrat vhodné datové soubory relačních dat k analýze ” Vytvářet matice relačních dat ” Provést základní
měření kompletních a egocentrických sítí ” Interpretovat výsledky měření na základě jednotlivých konceptů ”
Vizualizovat sociální sítě ” Ovládat prostředí softwaru pro analýzu a vizualizaci sítí Předpoklady: Předmět
nemá podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSA/TAS

KSA/TEPX Terénní praxe 3 kr. Zp
Cvičení 10 [dnů/sem]
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PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je seznámit
studenty s běžným chodem organizací a institucí, jejichž náplň činnosti se úzce dotýká oblasti jejich studia (jedná
se zejména o neziskové organizace, vybrané příspěvkové organizace, výzkumné agentury, organizace státní správy
a místní samosprávy aj.). V průběhu praxe si studenti osvojují praktické dovednosti, které doplňují teoretické
poznatky získané v rámci studia. Studenti získají praktické zkušenosti i kontakty využitelné v jejich dalším
profesním životě. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - začlenit se do běžných pracovních úkolů v podmínkách
a prostředí své budoucí profese, - konfrontovat svojí teoretickou připravenost s praktickou realitou konkrétní
profese, - ověřit si své předpoklady pro výkon profese, - determinovat svůj vztah k budoucí profesi a odhalit její
úskalí. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSA/TEP

KSA/TES Ekonomická antropologie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Kurs je zaměřen na pochopení
rozličných forem produkce, distribuce a konzumace zdrojů z antropologické perspektivy. Důraz bude kladen právě
na specificky antropologický úhel pohledu, který nahlíží na ekonomické fenomény skrze významy smysluplné v
konkrétním kulturním kontextu. Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými teoriemi, metodologií a klasickými
studiemi ekonomické antropologie.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Pochopit přístup a potenciál ekonomické antropologie -
Analyzovat vztah mezi ekonomickou a sociální sférou - Kriticky přehodnotit přijímané informace - Aplikovat
teorie a metody ekonomické antropologie na vlastní výzkum
- Navrhnout projekt výzkumu - Provést antropologický výzkum zaměřený na ekonomické aspekty organizace
společnosti - Najít a použít relevantní literaturu a analytické nástroje Předpoklady: Schopnost kriticky číst
odborný text a využívat elektronické informační zdroje. Nejsou podmiňující předměty.

KSA/TEZ Terénní výzkum 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je seznámit
studenty s celým procesem etnografického výzkumu coby základním pilířem antropologické práce a původním
kulturně-antropologickým příspěvkem k obecnému paradigmatu společenských věd. Kromě nabytí konceptuál-
ních a metodologických kompetencí spojených s tvorbou a realizací terénního výzkumu je kurz zaměřen přede-
vším na dovednost vypracování vlastních projektů terénních výzkumů, od volby tématu a odpovídajících technik
po publikační fázi výzkumu, ze strany participujících studentů. Způsobilosti: Studenti vytvoří design etno-
grafického výzkumu - od práce v terénu po psaní etnografického textu. Aplikují základní metody a techniky
etnografického výzkumu (zúčastněné pozorování, etnografické interview, dotazníky, prostorové mapy, příbuzen-
ské diagramy, práce s biografiemi, analýza sociální scény, studie komunity, případová studie, studium institucí
atd.), vymezí nejvýznamnější metodologické přístupy (strukturalistický, strukturálně-funkcionalistický, kogni-
tivní, interpretativistický, feministické přístupy). Identifikují různá témata spojená s etnografickým výzkumem
(výběr tématu, přístup do terénu, vztah k informátorům, apod.). Pojednají etický rozměr výzkumu.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/TKX Teorie kultury a etnicity 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu je seznámit studenty
s vývojem antropologické tematizace kultury od vystoupení E.B. Tylora, po
moderní trendy vyzývající k opuštění konceptu kultury z antropologického diskurzu. V průběhu kurzu jsou pre-
zentovány a diskutovány na straně jedné pojetí kultury hlavních antropologických škola směrů (evolucionismu,
difusionismus, funkcionalismus, strukturalismus, kulturní materialismus a ekologie, symbolická a interpretativní
antropologie, kognitivní antropologie, ad.), a na straně druhé je tematizován vztah konceptu kultury k dalším
významným socálněvědním konceptům, jako je např. rasa, etnicita, nacionalismus, identita, multikulturalismus
ad. Prostor bude věnován též (post)moderním směrům poukazujícím na ”vymýšlení” kultury antropology, jakož
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i kritice konceptu kultury označující ji za ”nový koncept rasy” Způsobilosti: Studenti znají vývoj antropolo-
gického konceptu kultury od jeho zrození v pracích E. B. Tylora, přes jeho zlatá léta - se zastávkami u klíčových
osobností, publikací a trendů - až po analýzy soudobých dekonstruktivistických přístupů, které jej posouvají
z polohy nástroje analýzy do pozice jejího předmětu. Koncept kultury uvedou do vztahu jak k souvisejícím
pojmům antropologického teoreticko-metodologického aparátu (kulturní relativizmus, evolucionizmus ad.), tak i
k ostatním klíčovým konceptům sociálních věd (rasa, etnicita ad.).
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/TK

KSA/TNI Teorie náboženství a ideologie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními antropologickými přístupy k náboženství. Způsobi-
losti: Studenti vymezí náboženství jako způsob komunikace. Rozpoznají způsoby jakým lidé skrze náboženství
vyjadřují světový názor a své postoje k nadpřirozenému. Identifikují ideologickou funkci náboženství podporující
sociální řád na jedné straně a jeho resistentní potenciál vůči politického systému na straně druhé. Předpoklady:
Předmět nemá podmiňující předměty.

KSA/TP Teorie příbuzenství 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem tohoto kurzu je získání
základního přehledu o příbuzenství jako klasické antropologické disciplíně. Student absolvováním kurzu získá
orientaci ve způsobech použití genealogické metody, systémech příbuzenské terminologie a základních problémech
klasického antropologického studia příbuzenství. Seznámí se s problematikou příbuzenství jako báze sociální
organizace (unilineární descendentní skupiny, neunilineární descendentní skupiny ad.), se studiem sféry rodiny
a domácnosti (pravidla
postmaritální rezidence, definice rodiny a domácnosti) či s klasifikací a typologií manželství (polyandrie, po-
lygynie, exogamie/endogamie, ad.). Pozornost bude věnována také soudobé kritice teorií příbuzenství, stejně
jako rozvoji nových reprodukčních technologií (tzv. ”nové příbuzenství”). Způsobilosti: Student získá základní
orientaci v klíčové antropologické disciplíně - teorii příbuzenství. Seznámí se s jejím vývojem, teoretickými kon-
cepcemi a posuny, základními díly a hlavními představiteli. Praktickou dovedností získanou v rámci kurzu je
zvládnutí aplikace genealogické metody, včetně vyhodnocení a analýzy takto získaných dat (prostřednictvím
programu GENOPRO). Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSS/RKZ

KSA/TPS Politická antropologie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními charakteristikami a východisky politické antropologie
coby specifické subdisciplíny sociokulturní antropologie, která se zabývá v mezikulturní perspektivě analýzou
vzniku, vývoje a fungování politických systémů a institucí. Studenti budou seznámeni s různými přístupy a
náhledy na politické fenomény různorodých společností a kultur. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - identi-
fikovat základní charakteristiky a předmět zkoumání politické antropologie - rozlišit konkrétní tematické oblasti,
na které se politická antropologie zaměřuje - vymezit paradigmata v kontextu výzkumu politiky a moci z an-
tropologické perspektivy - orientovat se v základních přístupech a pojmech, se kterými politická antropologie
pracuje. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující ani vylučující předměty.

KSA/TRD Neverbální komunikace 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Kurz je zaměřen jednak na teorii chování (instinkty, učení,
vztah vrozených a kulturně podmíněných vzorců chování), jednak na jednotlivé konkrétní oblasti chování člověka
(chování novorozeněte a mateřské chování, chování sexuální, prostorové a sociální) včetně srovnání se zvířaty
(primáty) a se zaměřením na evoluční aspekty. Hlavní pozornost bude věnována transkulturálnímu srovnání
mimických projevů, gestické komunikace a mutilačního chování. Úvodní část bude mít charakter přednášek,
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důraz bude kladen na samostatnou práci s odbornou literaturou. Způsobilosti: Studenti si osvojí teoretické
znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení problematiky nonverbální komunikace. Předpoklady: Předmět
nemá podmiňující předmět.

KSA/TVBSZ Teorie a výzkum v antropologii 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociální a kulturní antropologie.
Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež
dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující
předměty.

KSA/TVNSZ Teorie a vývoj sociální a kulturní antr. 0 kr. Szv

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Předmět je povinnou součástí
státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie. Hlavním cílem
magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní
metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije
v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student
si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky
příslušného studijního programu a studijního oboru. Předpoklady: Kurz nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSA/DENSZ

KSA/UAAX Urbánní antropologie a její aplikace 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem předmětu je obeznámit
studenty se základními teoretickými a metodologickými přístupy a problémy, kterými se zabývá urbánní antro-
pologie, coby sub-disciplína antropologie. Studenti si osvojí základní koncepty používané při studiu městského
prostoru, a to v kontextu dílčích teoretických přístupů. Specifická pozornost je věnována problematice produkce
urbánního prostoru v období socialismu, postsocialismu a kapitalismu, a to zejména ve vztahu k marginalizova-
ným skupinám obyvatel a jejich prostorové segregaci. Jednotlivá témata jsou probírána a diskutována na základě
příkladů a možností využití etnografických metod k jejich analýze a interpretaci. Způsobilosti: Na základě
absolvování předmětu jsou studenti schopni: ” Vymezit a porozumět dílčím konceptům urbánní antropologie ”
Popsat historický vývoj, problémy a témata urbánní antropologie ” Formulovat a kriticky reflektovat jednotlivé
teoretické přístupy ke studiu urbánního prostoru ” Porozumět procesu urbanizace a jeho dopadu na sociální
strukturu současné společnosti ” Určit a kriticky reflektovat negativní aspekty současného městského života ”
Porozumět metodologickým aspektům etnografie města Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

Vylučující předměty: KSA/UAA

KSA/UAD Urbánní antropologie, etnicita, migrace 5 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Cílem semináře je propojit teoretické poznatky z ob-
lasti urbánní antropologie, migrační teorie a etnických procesů v městském prostředí s otázkami metodologie
výzkumů v urbanizovaném prostředí a posléze i s doktorandovou zkušeností z terénního výzkumu. Propojení
teorie, metodologie a praktické zkušenosti ústí v otázku, jak vytvořit na téma etnických procesů a urbanizované
společnosti antropologický text, jak psát etnografii, jaké jsou variantní možnosti, strategie a jaké vzory lze pro
konkrétní tématické
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zaměření využít. Způsobilosti: Studenti získají teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro porozumění
problematice urbánní antropologie, etnicity a migrace. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/UBVX Úvod do behaviorálních věd 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s historií a zaměřením behaviorálních věd. Pozornost bude věnována
jednak počátkům studia mozku a chování v 18. a 19. století a hlavním trendům v minulém století, dále utváření
hlavních koncepcí v psychologických vědách, etologii zvířat a člověka, sociobiologii a evoluční psychologii. Také
bude dán přehled vrozených a naučených forem chování včetně metod jejich studia. Obsah kurzu poskytne širší,
interdisciplinární základ k vědám o člověku a připraví studenty na podrobnější výběrovou přednášku navazujícího
magisterského studia KSA ”Základy etologie a sociobiologie”. Způsobilosti: Student se bude orientovat v
historickém kontextu a myšlenkových paradigmatech jednotlivých směrů studia chování člověka. Předpoklady:
Obecná znalost historie vědy.

Vylučující předměty: KSA/UBV

KSA/UEE Úvod do evropské etnologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu bude uvést do problematiky historie a metodologie zmiňovaného přístupu, přičemž zvláštní
pozornost bude kladena na možnosti praktického uplatnění Evropské etnologie v českém kontextu. Evropská
etnologie (Ethnologia Europaea, EE) jakožto označení metodologicko-teoretického přístupu etnografické práce
vstupuje do západoevropského badatelského kontextu zejména od 60. letech 20. století. V jejím rámci došlo nejen
k rozšíření tradičního etnografického studia evropských populací, ale také k inovaci vlastního objektu etnolo-
gického zájmu. Prostřednictvím ”exotizace” oblastí, které se dříve zdály být známé, a nebyly proto zahrnovány
do etnografického výzkumu byla v jejím rámci obrácena pozornost na nejrůznější subkulturní projevy masových
komplexních společností, na studium tzv. malých kulturních distinkcí či na vypracování tzv. reflexivního dis-
kurzu v rámci oboru. Evropskou etnologii je proto možné v širším rámci sociálních věd považovat za příklad
interdisciplinárního pojetí, kterému se úspěšně podařilo integrovat nejrůznější přístupy, které nebyly dříve přímo
spojovány s etnologickým výzkumem. Z metodologického hlediska je možné ji vnímat jako pokus o syntézu tra-
dice středoevropské ”Volkskunde” na jedné straně a ”Völkerkunde” na straně druhé, obohacené navíc o podněty
z anglosaské antropologie a z
dalších sociálně vědních disciplín. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - vymezit koncept evropské etnologie
z epistemologického, metodologického i tematického hlediska - zasadit koncept evropské etnologie do kontextu
společenskovědního studia moderních společností a srovnat tuto disciplínu s ostatními vědami o společnosti
(sociologie, historiografie) - představit vývoj a pojetí evropské etnologie ve vybraných evropských státech -
realizovat výzkum vybraného tématu v prostředí České republiky vedený z pozic evropské etnologie a obhájit
jej Předpoklady: Předmět nemá podmiňující ani vylučující předměty.

KSA/USA1X Úvod do studia antropologie 1 6 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem dvousemestrálního kurzu (USA1X + USA2X) je zorientovat studenty v základních pojmech, kon-
ceptech a teoriích sociální a kulturní antropologie, seznámit je s prací významných antropologů, představit jim
klíčové antropologické publikace a uvést příklady antropologických výzkumů různých typů společností.V rámci
kurzu USA1 bude tematizována antropologická teorie kultury a související pojmový aparát, koncept společnosti,
sociální struktury a sociálního jednání, bude řešena otázka antropologického terénního výzkumu. V návaznosti
na antropologické teorie kultury a společnosti budou představeny dílčí oblasti antropologického studia, jimiž jsou
příbuzenské a ekonomické systémy. Při výkladu jednotlivých témat budou prezentovány vybrané etnografické a
historické příklady, související publikace a významní badatelé. Součástí kurzu je seminář, jehož obsahem bude
práce studentů s relevantními texty (řízené diskuse, písemné interpretace). Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- charakterizovat sociální a kulturní antropologii ve vztahu k ostatním společenskovědním, přírodovědným i hu-
manitním disciplínám - vymezit klíčové pojmy, koncepty a teorie sociální a kulturní antropologie a použít je při
interpretaci relevantních společenských jevů a témat - vyjmenovat antropology, kteří se nejvýrazněji podíleli na
formování sociální a kulturní antropologie, a vysvětlit jejich základní myšlenky - popsat základní metodologické
postupy používané v rámci sociální a kulturní antropologie a navrhnout jejich uplatnění v rámci výzkumného
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projektu - uvést příklady výzkumů, které se ve 20. století uskutečnily v rámci sociální a kulturní antropologie
a kriticky je reflektovat z hlediska současných teoretických příst přístupů - představit a interpretovat základní
díla sociální a kulturní antropologie
Předpoklady: Nemá.

Vylučující předměty: KSA/UDSA1 , KSA/USA1

KSA/USA2X Úvod do studia antropologie 2 7 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem dvousemestrálního kurzu (USA1X + USA2X) je zorientovat studenty v základních pojmech, kon-
ceptech a teoriích sociální a kulturní antropologie, seznámit je s prací významných antropologů, představit jim
klíčové antropologické publikace a uvést příklady antropologických výzkumů různých typů společností. V rámci
kurzu USA2 budou v antropologické perspektivě tematizovány politické systémy,právo, náboženství a umění,
otázka sociální organizace a diferenciace na bázi genderu a věku, resp. na bázi tříd, kast, segmentů a sociálních
skupin. Dále bude řešena problematika vztahu kultury a jazyka, epistemologická východiska antropologického
poznání a možnosti využití antropologie ve sféře praxe. Při výkladu jednotlivých témat budou prezentovány
vybrané etnografické a historické příklady, související publikace a významní badatelé. Součástí kurzu je seminář,
jehož obsahem bude práce studentů s relevantními texty a audiovizuálními záznamy (řízené diskuse, písemné
interpretace). Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - charakterizovat sociální a kulturní antropologii ve vztahu
k ostatním společenskovědním, přírodovědným i humanitním disciplínám - vymezit klíčové pojmy, koncepty a
teorie sociální a kulturní antropologie a použít je při interpretaci relevantních společenských jevů a témat -
vyjmenovat antropology, kteří se nejvýrazněji podíleli na formování sociální a kulturní antropologie, a vysvětlit
jejich základní myšlenky - popsat základní metodologické postupy používané v rámci sociální a kulturní antropo-
logie a navrhnout jejich uplatnění v rámci výzkumného projektu - uvést příklady výzkumů, které se ve 20. století
uskutečnily v rámci sociální a kulturní antropologie a kriticky je reflektovat z hlediska současných teoretických
příst přístupů - představit a interpretovat základní díla sociální a kulturní antropologie
Předpoklady: Absolvování předmětu KSA/USA1X.

Vylučující předměty: KSA/UDSA2 , KSA/USA2

KSA/VAM1X Vývoj antropologického myšlení 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je přehledné představení historického vývoje oboru v podmínkách střední Evropy (s důrazem na
německy mluvící země), Skandinávie, zemí jihovýchodní Evropy a Ruska. V popředí výkladu budou stát stěžejní
dobové teoretické koncepty a praktikované metodologické postupy. Ze srovnávací perspektivy budou rozkryty
paralely i odlišnosti etnologické praxe ve sledovaných kulturních resp. jazykových areálech. Způsobilosti:
Studenti budou schopni: - porozumět vývoji oboru v oblasti střední, severní a východní Evropy - orientovat se v
základních teoriích a teoretických konceptech hlavních badatelských škol a jejich představitelů Předpoklady:
Nejsou.

Vylučující předměty: KSA/VAM1

KSA/VAM2X Vývoj antropologického myšlení 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je přehledně představit historický vývoj oboru v českých zemích a na Slovensku. Studenti
budou během výuky seznámeni s předními osobnostmi, které formovaly domácí akademickou podobu disciplíny,
s dějinami hlavních českých (československých) etnografických institucí, stejně jako s nejvýznamnějšími teore-
tickými koncepty. Pozornost bude věnována také osobnostem, které byly českého původu a významně přispěly
k rozvoji etnologie/antropologie v zahraničí. Prostřednictvím rozboru některých ústředních děl budou probrány
dobové teoretické a metodologické badatelské přístupy. Způsobilosti: Studenti budou seznámeni s historickým
vývojem oboru v českých podmínkách. Budou znát jeho hlavní představitele a jejich dílo. Budou schopni kontex-
tuálně zařadit českou etnografickou tradici do širších souvislostí vývoje disciplíny v Evropě. Budou se orientovat
v hlavních dobových teoretických konceptech a budou schopni posoudit specifiku domácího oborového myšlení
a jeho přínos ke středoevropské etnologické tradici.
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Předpoklady: Nejsou.
Vylučující předměty: KSA/VAM2

KSA/VAM3 Vývoj antropologického myšlení 3 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o teoriích, metodách a konceptech sociální a kulturní antropolo-
gie od počátků jejího formování jako samostatné disciplíny až do 50. - 60. let 20. století. V průběhu kurzu budou
představeny základní teoretické směry a školy tohoto období (funkcionalismus, strukturalismus, konfiguracionis-
mus ad.). Studenti se seznámí s nejvýznamnějšími osobnosti britské sociální a americké kulturní antropologie
první poloviny minulého století, s metodologií, kterou tito autoři používali, a s tematickými okruhy, kterým se v
této době antropologie věnovala. Vývoj sociální a kulturní antropologie bude zasazen do širšího kontextu vývoje
sociálních věd ve sledovaném období. Způsobilosti: Studenti získají základní orientaci v teorii, metodách a ter-
minologii klasického období rozvoje britské sociální a americké kulturní antropologie. Naučí se aktivně používat
antropologickou terminologii a pracovat s odbornými antropologickými koncepty. Předpoklady: Nejsou.

KSA/VAM4 Vývoj antropologického myšlení 4 5 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s anglosaskou antropologií druhé poloviny 20. století, která dodnes
výrazně ovlivňuje odborné diskuze. Kurs je zaměřen na klíčové postavy sociální a kulturní antropologie, jejich
klíčové práce a myšlenky. Pozornost bude věnována i kritické reflexi vybraných prací a návaznosti na současnou
antropologii. Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Kriticky přehodnotit přijímané informace
- Zhodnotit vliv anglosaské antropologie 20. století - Najít a použít relevantní literaturu včetně elektronických
zdrojů - Napsat strukturovaný text s akademickými parametry (struktura, výběr literatury, citace)
Předpoklady: Nejsou.

KSA/VIA Vizuální antropologie 3 kr. Zp
Seminář 3 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem kurzu vizuální antropologie
je seznámit studenty s teoretickými a metodologickými východisky jedné z aktuálních antropologických speciali-
zací. Obsahem kurzu je jednak vymezení vizuální antropologie, jakožto oboru zaměřeného 1) na studium forem
vizualizace v různých kulturních kontextech, 2) na problematiku využití audiovizuálních technologií (fotografie,
filmu, videa) v rámci antropologického výzkumu. Součástí předmětu bude představení základních konceptuálních
pozic uplatňovaných v kontextu vývoje vizuální antropologie od 40. let 20. století, ale i reflexe způsobů využití
fotografie v období počátků a rozvoje sociální a kulturní antropologie.
Způsobilosti: Studenti po absolvování kurzu dokáží: - Vymezit vizuální antropologii se zřetelem k východiskům
antropologického studia kultury, společnosti a lidského jednání - Z teoretického a metodologického hlediska srov-
nat perspektivu vizuální antropologie s dalšími společenskovědními přístupy ke studiu (audio)vizuální komuni-
kace - Použít fotografii či film v kontextu terénního výzkumu coby nástroj antropologické interpretace kulturních
a sociálních podmínek jednání aktérů - Použít specializované softwarové pomůcky při zpracování audiovizuál-
ního materálu pro účely prezentace (např. střih) i pro účely analýzy (např. vyhodnocení audio audiovizuálních
dat) - Interpretovat sociálně sdílené vzorce jednání skrze kvantitativní i kvalitativní analýzu vizuálních projevů
sledované společnosti a při analýze použít relevantní SW nástr nástroje - Aplikovat současné teorie znaku na
oblast audiovizuální komunikace - Objasnit myšlenky badatelů působících na poli vizuální antropologie - Kri-
ticky reflektovat způsoby použití fotografie a filmu v klasické i součané antropologii Předpoklady: Předmět
nemá podmiňující předměty.

KSA/VIAD Vizuální etnografie 5 kr. Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Předmět je určen pro doktorské studium. Kurz je kon-
cipován jako profilační platforma doktorských studentů se zájmem o porozumění možnostem studia obrazu a
forem vizualizace z pozic etnologie a sociální/kulturní antropologie (resp. vizuální antropologie). Cílem kurzu
bude představení vizuální etnografie jako interdisciplinárního studia, které zahrnuje několik tematických oblastí:
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1) Problematiku interpretace vizuálních projevů uskutečněných v různých sociálních, kulturních, historických
či politických souvislostech, 2) oblast využití audiovizuálních technologií v rámci společenskovědního výzkumu,
3) oblast prezentace antropologicky či etnologicky relevantního vědění prostřednictvím (etnografického) filmu a
fotografie a prostřednictvím multimédií. Způsobilosti: Studenti se budou schopni - Aplikovat současné teorie
znaku na oblast audiovizuální komunikace - Objasnit myšlenky badatelů působících na poli vizuální antropolo-
gie a aplikovat je v rámci vlastního výzkumného či badatelského projektu - Kriticky reflektovat způsoby použití
fotografie a filmu v klasické i součané antropologii - Použít fotografii či film v kontextu terénního výzkumu coby
nástroj antropologické interpretace kulturních a sociálních podmínek jednání aktérů - Použít specializované soft-
warové pomůcky při zpracování audiovizuálního materálu pro účely prezentace (např. střih) i pro účely analýzy
(např. vyhodnocení audiovizuálních dat) - Interpretovat sociálně sdílené vzorce jednání skrze kvantitativní i
kvalitativní analýzu vizuálních projevů sledované společnosti a při analýze použít relevantní SW nástroje
Předpoklady: Nejsou.

KSA/VKC Vývoj kognice a chování 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je popsat ontogenetický a fylogenetický vývoj vybraných kognitivních funkcí a chování
člověka se zdůrazněním jejich biologických východisek a jejich utváření v sociokulturním prostředí. Způsobilosti:
Student dokáže popsat vývojové fáze ontogeneze chování a kognice dítěte, orientuje se v evoluci chování a
symbolických funkcí člověka. Předpoklady: Požadavky na studenta nejsou kladeny. Doporučuje se absolvovat
Základy neurofyziologie a psychobiologie (ZNP).

KSA/VKMX Antropologické myšlení 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámení s vybranými směry a okruhy, které, přestože jsou součástí antropologického dis-
kurzu či tvoří jeho širší podloží, nemají v rámci studia samostatný kurz. Zvláštní pozornost je přitom věnována
hraničním oblastem antropologie jako vědecké disciplíny, resp. její čím dále tím více interdisciplinární a mul-
tiparadigmatické povaze. V této poloze bude výklad zaměřen zejména na rozbor epistemologického podloží v
antropologii běžných konceptů a obecně metodologickým otázkám dané disciplíny. Kromě uvedených obecných
parametrů kurzu zaměřených na konceptuální povahu antropologického diskurzu se kurz bude ve značné míře
věnovat také vybraným tématům sledujícím soudobé trendy a obecně aktuální dění v (nejen) akademické an-
tropologické obci. V tomto ohledu budou akcentovány zejména okruhy jako politika identit v multikulturních
společnostech, univerzalizmus a relativizmus v globálním světě, etnické a národnostní (nacionální) procesy v
době pozdní modernity, kultura a (resp. versus) lidská práva, politizace kulturalistického diskurzu a kultura jako
substituent (konceptu) rasy. Vzhledem k (výběrové) povaze kurzu je též možné zařadit některá témat dle výběru
samotných posluchačů, pokud to dovolí kompetence přednášejícího. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - Vy-
mezit antropologii coby svébytný badatelský diskurz, identifikovat konstitutivní rysy dané disciplíny. - Pojednat
vztahy antropologie k příbuzným disciplínám, zejm. pak sociologii, etnologii a historii, resp. historické antropo-
logii. - Definovat hlavní paradigmata moderní antropologie, resp. hlavní školy, směry, trendy. - Charakterizovat
roli antropologie v moderním světě; zejm. pak s ohledem na aplikované polohy antropologického výzkumu. - Po-
psat institucionální bázi antropologie v České republice a na Slovensku, zejm. s ohledem na změny po roce 1989.
- Interpretovat podněty ostatních vědních diskurzů (fenomenologie, filosofická antropologie) z antropologických
pozic.
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KSA/VKM

KSA/VPE Vybrané problémy evropské etnologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je teoreticky a metodologicky prohloubit znalosti o badatelských přístupech praktikovaných
v rámci současné evropské etnologie (Ethnologia Europaea) a zároveň i naznačení jejich praktického využití
v podmínkách českého resp. středoevropského terénu. Studenti si prohloubí znalosti základního teoretického a
metodologického instrumentária oboru z pozice evropské srovnávací etnologie. Pozornost bude věnována i uve-
dení do etnografické práce v regionálních podmínkách. Vedle představení možnosti využití evropské etnologie
v podmínkách Plzeňska bude položen důraz na etnografické studium pohraničí, typologizaci etnických a et-
nografických skupin ve střední Evropě stejně jako na studium interkulturní komunikace. Zvláštní důraz bude
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dále položen na osvojení si některých metod etnografického výzkumu (strukturovaný interview, metoda orální
historie). Způsobilosti: Studenti si osvojí některé metody etnografického výzkumu. Budou se orientovat v
problematice základního teoretického a metodologického instrumentária oboru z pozice evropské srovnávací et-
nologie. Budou schopni využít možnosti evropské etnologie v podmínkách Plzeňska. Předpoklady: Nejsou.

KSA/VS1D Vedení seminářů 1 8 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a
cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické činnosti katedry. Způsobilosti: Studenti získají a demonstrují
schopnost zapojení do výukové activity. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/VS2D Vedení seminářů 2 8 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a
cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické činnosti katedry. Způsobilosti: Studenti získají a demonstrují
schopnost zapojení do výukové activity. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/VS3D Vedení seminářů 3 8 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF. Studenti pod vedením garanta předmětu vedou semináře a
cvičení a podílí se na jiných formách pedagogické činnosti katedry. Způsobilosti: Studenti získají a demonstrují
schopnost zapojení do výukové activity. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předmět.

KSA/ZNP Základy neurofyziologie a psychobiologie 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

RNDr. Vladimír Blažek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je přehled základů neurofyziologie a zvláště studia činnosti mozku pro poznání chování
člověka a jeho vyšších psychických funkcí. Způsobilosti: Student dokáže vysvětlit činnost neuronů a význam
mediátorů pro činnost nervové soustavy, popsat stavbu a funkci míchy a jednotlivých částí mozku, zvl. činnost
koncového mozku. Orientuje se v neurofyziologických základech paměťových funkcí, učení, emocí, bdění a spánku,
Předpoklady: Znalost biologie člověka v rozsahu BIA1.
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22 KSR-Katedra veřejné správy

KSR/SOK Správa v oblasti kultury 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o významu a hlavních funkcích kulturních památek v ži-
votě současné české společnosti. Posluchači získají znalosti o jednotlivých typech hmotného kulturního dědictví,
o správním, ekonomickém a legislativním prostředí památkové péče z hlediska využití jedinečného potenciálu
českého kulturního dědictví. Způsobilosti: V průběhu studia posluchači získají kvalifikaci v oblasti spole-
čenského využití a prezentace kulturních památek v rámci ekonomického, správního a legislativního prostředí
ČR. Osvojení odborných metod animace kulturního dědictví v kombinaci hmotné a živé kultury jim umožní
formulovat efektivní způsoby a nástroje využití konkrétních kulturních památek. Nedílnou součástí
nabyté způsobilosti je schopnost racionálně aplikovat poznatky z praxe kulturní politiky vyspělých států ve
specifickém prostředí české památkové péče. Získaná základní orientace v českém správním prostředí i souvise-
jící konkrétní znalosti umožní absolventům odborně posuzovat projekty socio-ekonomického využití kulturních
památek a racionálně zhodnotit jejich použitelnost v diskusi s úzce specializovanými odborníky z jednotlivých
oborů památkové péče. Předmět je kvalifikačním předpokladem pro absolventy, kteří se budou chtít uplatnit
v orgánech státní kulturní správy a samosprávy, v mezinárodní kulturní spolupráci i v soukromém sektoru v
oblasti kreativních průmyslů. Předpoklady: Nespecifikovány
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23 KSS-Katedra sociologie

KSS/AKDD Analýza kvantitativních dat 5 kr. Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen pro doktorské studium na FF.
- seznamuje studenty s některými vybranými technikami práce s kvantitativní informací používanými v soudobé
sociální vědě
- ukazuje příklady z reálného sociologického výzkumu a jejich analytická řešení
- učí studenty kvantitativní informace zpracovávat pro potřeby vlastního výzkumu a publikací
- seznamuje se specializovaným softwarem (zpravidla program STATA).
Obsah kurzu může být upraven podle zájmu a předchozích znalostí studentů.
Způsobilosti: - zvolí správnou analytickou metodu
- určí postup jejího zpracování
- interpretují a prezentují získané výsledky Předpoklady: U studentů se předpokládá, že mají vstupní znalosti
z kurzů analýzy dat nabízených v bakalářském a magisterském studiu.

KSS/AOS Angličtina pro sociology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je dále rozvíjet schopnost studentů porozumět širokému spektru původních anglo-amerických
odborných textů z oblasti sociologie. Tento předmět je určen pro studenty studijního oboru sociologie. Předpo-
kládá středně pokročilé znalosti jazyka. Kurz bude zaměřen na práci s odborným textem a povede studenty k
osvojení odborné terminologie a jejímu praktickému
využití při odborné prezentaci a vytváření vlastních odborných textů. Způsobilosti: Studenti analyzují a poro-
zumí širokému spektru původních anglo-amerických odborných textů z oblasti sociologie. Studenti aplikují své
jazykové znalosti a dovednosti na odborné texty v angličtině a osvojují si odbornou terminologii. Předpoklady:
Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/AH6 , KAJ/AOS

KSS/APS Angličtina pro sociology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do studia odborného jazyka a práce s originálními autentickými od-
bornými texty z oblasti sociologie v angličtině. Výuka předpokládá pokročilou znalost jazyka a je vedena v
anglickém jazyce. Tento předmět je přípravou pro absolvování předmětu KAJ/AOS. Část kurzu může být rea-
lizována samostatnou řízenou prací studenta. Způsobilosti: Studenti identifikují a vysvětlí prvky odborného
jazyka v originálním autentickém odborném textu z oblasti sociologie v angličtině. Studenti analyzují originální
odborné texty v angličtině. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAJ/AH5 , KAJ/APS

KSS/ASD Analýza sociologických dat 4 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prakticky orientovaný kurz, který učí studenty analyzovat sociologická data (kvantitativní nebo jiná) data,
provází je jednotlivými částmi výzkumu a připravuje je tak na samostatnou empirickou práci. Posluchači během
semestru mají zvládnout práci se potřebným statistickým softwarem, analýzu dat i základy jejich interpretace.
Kurz připravuje studenty na psaní empirické bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Konkrétní obsa-
hové zaměření kurzu se liší podle konkrétního vyučujícího - kurz buď zdůrazňuje analýzu kvantitativních nebo
kvalitativních dat. Konkrétní zaměření pro daný rok/semestr bude zveřejněno v podrobném sylabu na strán-
kách vyučujícího v době předzápisu. Proto studentům doporučujeme podrobný sylabus konzultovat ještě před
zapsáním.
Způsobilosti: zvolit vhodnou metodu analýzy dat
sestavit jednoduchou tabulku/graf
zpracovat data ve vhodném softwaru



318

vyhodnotit získaná data
interpretovat výsledky
napsat krátkou výzkumnou zprávu
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce.
Znalost základů metod sběru dat: KSS/MV1, nebo KSA/MTV1.
Znalost základů statistiky (KSA/AAV, KSA/AAV1, KSS/ZZD).

Vylučující předměty: KSA/ASD

KSS/ASDY Analýza sociologických dat 7 kr. Zp,Zk
4 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Prakticky orientovaný kurz, který učí studenty analyzovat sociologická data (kvantitativní nebo jiná) data,
provází je jednotlivými částmi výzkumu a připravuje je tak na samostatnou empirickou práci. Posluchači během
semestru mají zvládnout práci se potřebným statistickým softwarem, analýzu dat i základy jejich interpretace.
Kurz připravuje studenty na psaní empirické bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Konkrétní obsahové
zaměření kurzu se liší podle konkrétního vyučujícího - kurz buď zdůrazňuje analýzu kvantitativních nebo kva-
litativních dat. Konkrétní zaměření pro daný rok/semestr bude zveřejněno v podrobném sylabu na stránkách
vyučujícího v době předzápisu. Proto studentům doporučujeme podrobný sylabus konzultovat ještě před
zapsáním. Způsobilosti: zvolit vhodnou metodu analýzy dat sestavit jednoduchou tabulku/graf zpracovat
data ve vhodném softwaru vyhodnotit získaná data interpretovat výsledky napsat krátkou výzkumnou zprávu
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce. Znalost základů metod sběru dat:
KSS/MV1, nebo KSA/MTV1. Znalost základů statistiky (KSA/AAV, KSA/AAV1, KSS/ZZD).

Vylučující předměty: KSS/ASD

KSS/ASV Aplikovaný sociologický výzkum 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je studenty seznámit s aplikovanými výzkumnými projekty z oblastí výzkumu veřejného
mínění, marketingového výzkumu, aplikovaného výzkumu médií a s evaluačním výzkumem v oblasti vzdělávání
a zavádění sociálních politik. Dále je na konkrétních příkladech probrána problematika zlepšení jejich vlastních
výzkumných nástrojů. V neposlední řadě je věnována pozornost procesu zadání aplikovaného výzkumu a etickým
problémům.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- zhodnotit aplikované výzkumné projekty z oblasti výzkumu vřejného mínění, marketingového výzkumu, vý-
zkumu médií a evaluačního výzkumu v oblasti vzdělávání a zavádění sociálních politik
- zhodnotit slabá a silná místa aplikovaného výzkumného projektu
- navrhnout zlepšení výzkumných nástrojů
- formulovat cíle aplikovaného výzkumného projektu
- zadat smysluplný aplikovaný výzkumný projekt
- zhodnotit etická rizika aplikovaného výzkumného projektu Předpoklady: Kurz je primárně určen pro studenty
navazujícího magisterského studia sociologie a předpokládá vstupní znalosti minumálně v rozsahu přijímací
zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/AVY

KSS/BIOS Biografická sociologická data 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do biografické metody jako základní sociologické techniky, prostřednictvím
které lze zaznamenat, analyzovat a intepretovat individuální životní zkušenost. Způsobilosti: Studenti na
základě kurzu:
- budou schopni popsat teoretická východiska biografické metody;
- porozumí vztahu mezi výzkumným záměrem, sběrem dat a jejich analýzou;
- budou schopni rozlišovat mezi silnými a slabými stránkami biografické metody.
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Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů schopnost a) číst anglicky b) vypracovat a realizovat výzkumný
projekt c) prezentace výzkumného projektu

Vylučující předměty: KSS/BMS

KSS/BP Bakalářská práce 12 kr. Zp

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům oboru Sociologie garantovaného
Katedrou sociologie. Předpokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativ-
ních výzkumných metod v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací.
V případě nedostatečných předpokladů doporučí vedoucí práce vhodnou literaturu k doplnění. Obhajobu lze
uskutečnit pouze za předpokladu, že student bakalářskou práci odevzdal v daném termínu a alespoň jedním z
hodnotitelů byla doporučena k obhajobě.

KSS/BYO Sociologie byrokracie a organizace 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty s významem a obsahem pojmu byrokracie a s jejím historickým vývojem. Shrnuje
výsledky teoretického bádání světových sociologů v oblasti velkých moderních organizací. Pozornost věnuje
byrokratizaci lidských činností a charakteru byrokracie a organizace v postmoderní společnosti. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- orientovat se v předkládané problematice sociologie organizací a byrokracie
- fundovaně diskutovat klíčová díla z této oblasti sociologického vědění
- ovládat a používat klíčové koncepty, které sociologové v této sociologické subdisciplíně uplatňují
Předpoklady: Podmínkou přihlášení se do kurzu je absolvování předmětu KSS/ZS2 nebo KSS/S2SŠO.
Student/ka musí být navíc schopna/schopen číst anglicky.

Vylučující předměty: KSS/BYR

KSS/CKA1 Kvantitativní cvičení 1 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz vede studenty k aktivnímu zvládnutí principů kvantitativní sociologie a analýzy kvantitativních dat na
příkladech konkrétních sociologických analýz. Hlavní částí kurzu je samostatná práce studentů s vlastními nebo
poskytnutými sociologickými a demografickými daty, která nahrazuje část týdenní hodinové dotace kurzu. Ana-
lýzy jsou zpracovávány do krátkých písemných prací, které jsou diskutovány a prezentovány během kolektivních
a individuálních konzultací. Předkládané analýzy mají podobu mini-publikací a mají jejich základní náležitosti:
specifikaci výzkumné otázky, hypotézy, krátké teoretické zdůvodnění, prezentaci dat a jejich analytického zpra-
cování, shrnutí. K analýzám je využíván program STATA, v němž studenti řeší zadávané domácí úkoly. Od
studentů se očekává základní znalost práce s tímto (anebo podobným) softwarem již na počátku semestru. Data
pro práci studenti buď obdrží s příslušným výkladem od vyučujícího, nebo je mohou získat ze sociologického
datového archivu při SoÚ AV ČR (archiv.soc.cas.cz). Kurz běží paralelně s kurzem ”Kvantitativní sociologie 1”.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- získat vhodné datové soubory z sociologického datového archivu při SoÚ AV ČR (archiv.soc.cas.cz)
- analyzovat kvantitativní sociologická data
- obhájit své analytické postupy, výsledky a závěry před vyučujím
- obhájit své analytické postupy, výsledky a závěry před ostatními studenty v diskusi na semináři
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- oponovat analytické postupy, výsledky a závěry ostatních studentů v diskusi na semináři
- prezentovat analýzy v publikaci, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- prezentovat podstatné výsledky pro zhodnocení platnosti hypotéz
- zhodnotit platnost svých hypotéz
- formulovat jasné závěry
Předpoklady: KSS/SON či ekvivaletní úvod do práce s programem STATA. Kurz předpokládá velmi dobrou
znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen
pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie
minimálně v rozsahu přijímací zkoušky. Kurz běží paralelně s kurzem ”Kvantitativní sociologie 1”.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/CKA1A

KSS/CKA1A Practicum in quantitative sociology 1 10 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz vede studenty k aktivnímu zvládnutí principů kvantitativní sociologie a analýzy kvantitativních dat na
příkladech konkrétních sociologických analýz. Hlavní částí kurzu je samostatná práce studentů s vlastními nebo
poskytnutými sociologickými a demografickými daty, která nahrazuje část týdenní hodinové dotace kurzu. Ana-
lýzy jsou zpracovávány do krátkých písemných prací, které jsou diskutovány a prezentovány během kolektivních
a individuálních konzultací. Předkládané analýzy mají podobu mini-publikací a mají jejich základní náležitosti:
specifikaci výzkumné otázky, hypotézy, krátké teoretické zdůvodnění, prezentaci dat a jejich analytického zpra-
cování, shrnutí. K analýzám je využíván program STATA, v němž studenti řeší zadávané domácí úkoly. Od
studentů se očekává základní znalost práce s tímto (anebo podobným) softwarem již na počátku semestru. Data
pro práci studenti buď obdrží s příslušným výkladem od vyučujícího, nebo je mohou získat ze sociologického
datového archivu při SoÚ AV ČR (archiv.soc.cas.cz). Kurz běží paralelně s kurzem ”Kvantitativní sociologie 1”.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - získat vhodné datové soubory z
sociologického datového archivu při SoÚ AV ČR (archiv.soc.cas.cz) - analyzovat kvantitativní sociologická data
- obhájit své analytické postupy, výsledky a závěry před vyučujím - obhájit své analytické postupy, výsledky a
závěry před ostatními studenty v diskusi na semináři - oponovat analytické postupy, výsledky a závěry ostatních
studentů v diskusi na semináři - prezentovat analýzy v publikaci, tj. jsou schopni: - formulovat výzkumné otázky
a hypotézy - zdůvodnit teoreticky své hypotézy - prezentovat podstatné výsledky pro zhodnocení platnosti
hypotéz - zhodnotit platnost svých hypotéz - formulovat jasné závěry Předpoklady: KSS/SON či ekvivaletní
úvod do práce s programem STATA. Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná
část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie
a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz běží paralelně s kurzem ”Kvantitativní sociologie 1”.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/CKA1

KSS/CMK1 Člověk, média, komunikace 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi mediálních studií. vymezuje pojmy masa, masová kul-
tura, médium, publikum apod. Pozornost je věnována produkci mediální kultury a fungování médií. Studenti
budou seznámeni s mediální legislativou, možnostmi regulace médií. Součástí kurzu je práce studenta se základní
literaturou z oblasti mediálních studií. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní pojmy z oblasti teorie masové komunikace
- popsat modely a vybrané teorie masové komunikace
- srovnat modely masové komunikace
- vyjmenovat základní etapy vývoje médií
- řešit zadané úkoly pomocí získaných poznatků
- vytvořit časovou osu vývoje teorií masové komunikace
- popsat vybrané metody studia masové komunikace
- aplikovat vybrané metody na studium zadaného problému
Předpoklady: Schopnost číst v anglickém jazyce.
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Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.
Vylučující předměty: KSS/TMK1

KSS/CMK2 Člověk, média a komunikace 2 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Člověk, média, komunikace 1 a rozšiřuje znalosti studentů v oblasti mediálních studií.
V tomto semestru je zaměřen na teorie publika a klasické výzkumy vlivu masových médií. Seznamuje studenty se
základními postupy výzkumu v oblasti mediálních studií. pozornost bude věnována zejména mediálním obsahům
(např. zpravodajský diskurz, problematika násilí v médiích) a výzkumu publika. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
- vyhledat relevantní odborné texty k zadanému tématu
- kriticky komparovat východiska, metody a závěry vyhledaných textů
- přehledně shrnout výsledky komparace textů písemnou formou
- přijmout relevantní závěr, který z komparace vyplývá
- prezentovat výsledky komparace textů v semináři
- přesně definovat výzkumnou otázku na základě zadaného problému
- formulovat zásadní argumenty k definované výzkumné otázce
- přijmout relevantní závěr, který vyplývá z formulovaných argumentů
- písemně shrnout výzkumnou otázku, argumenty a závěr v krátkém eseji Předpoklady: - KSS/CMK1
- schopnost číst anglicky

Vylučující předměty: KSS/TMK2

KSS/CMM Cvičení integrovaného výzkumu 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz rozvíjí metodologické dovednosti studentů rozborem a kritickou evaluací konkrétních aplikací tzv.
smíšených způsobů sběru dat v publikovaných sociologických statích. Vybrané texty kombinující výzkumné
strategie a postupy jsou součástí seznamu studijní literatury. Práce je založena na řízeném čtení a samostudiu
vybraných textů, jejich písemným zpracováním do podoby dílčích analýz, rešerší a projektů a kolektivními a
individuálními konzultacemi četby a studentských písemných prací.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat charakteristiky tzv. smíšených způsobů sběru dat
- vysvětlit výhody a nevýhody tzv. smíšených způsobů sběru dat
- zhodnotit silné a slabé stránky konkrétních aplikací tzv. smíšených způsobů sběru dat v publikovaných socio-
logických statích
- prezentovat písemnou formou hodnocení publikovaných sociologických statí užívajících tzv. smíšených způsobů
sběru dat Předpoklady: - schopnost číst v anglickém jazyce
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/CST Čtení vybraných sociologických textů 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je:
- syntetizovat a dále rozvíjet teoretické znalosti studentů s ohledem na vybraná díla klasiků i současných soci-
ologických autorů. - učit konceptualizovat obecné pojmosloví užívané v zvolených textech. - rozebírá a hodnotí
různé přístupy, modifikace a proměny teorií či metod s ohledem na zvolené texty. - ukázat, do jaké míry mohou
jednotlivé koncepty či metodologické postupy selhávat při aplikaci a jaké jsou hlavní námitky kladené proti nim.
- zhodnotit metodologickou výtěžnost a postupy teorií ve zvolených textech.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, jež budou na vybraných textech demnostrovány a rozebírány. Dále získá
schopnost provádět klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi
jednotlivými studovanými přístupy u zvolené problematiky existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a
následně typologizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich
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vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční
gramotnost.

Vylučující předměty: KSS/CIT

KSS/CSTA Čtení vybraných sociologických textů 6 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz: - syntetizuje a dále rozvíjí teoretické znalosti studentů s ohledem na vybraná díla klasiků i současných
sociologických autorů. - učí konceptualizovat obecné pojmosloví užívané v zvolených textech. - rozebírá a hodnotí
různé přístupy, modifikace a proměny teorií či metod s ohledem na zvolené texty. - ukazuje, do jaké míry mohou
jednotlivé koncepty či metodologické postupy selhávat při aplikaci a jaké jsou hlavní námitky kladené proti nim.
- zhodnotí metodologickou výtěžnost a postupy teorií ve zvolených textech.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, jež budou na vybraných textech demnostrovány a rozebírány. Dále získá
schopnost provádět klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi
jednotlivými studovanými přístupy u zvolené problematiky existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a
následně typologizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich
vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční
gramotnost.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/CIT

KSS/CVP Cvičení k výzkumným projektům 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz syntetizuje a dále rozvíjí metodologické znalosti studentů a to zejména v oblasti výzkumu kauzál-
ních vztahů v sociologii. Metodologické postupy jsou ilustrovány na materiálu z nejvýznamnějších klasických i
soudobých studií. Soudobé studie jsou pak vybírány s ohledem na zmapování celého spektra dnes používaných
postupů z posledních několika málo ročníků nejvýznamnějších odborných časopisů. Kurz běží paralelně s kur-
zem ”Metodologie výzkumných projektů”. Integrální součástí kurzu je řízené samostudium předepsané literatury
(které nahrazuje část týdenní hodinové dotace kurzu) a její zpracování pro potřeby kolektivních i individuálních
konzultací a studentských prezentací. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat studované kauzální vztahy v nejvýznamnějších soudobých a klasických sociologických textech
- analyzovat použitou metodologii pro studium těchto kauzálních vztahů
- shrnout silná a slabá místa studované metodologie
- navrhnout zlepšení studované metodologie
- zhodnotit dopady a reálnou proveditelnost navrhovaných zlepšení
- srovnat silné a slabé stránky různých metodologických řešení studia týchž kauzálních vztahů Předpoklady:
- schopnost číst v anglickém jazyce
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/DEMY Základy demografie 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Martina Štípková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními principy a metodami formální demografie. V kurzu studenti získají znalosti
o pramenech demografických dat, konstrukci demografických ukazatelů a budou uvedeni do analýzy demogra-
fických procesů úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, plodnosti, potratovosti a populačního růstu.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni (1) Používat a rozumět demografickým ukazatelům v demografických pří-
ručkách a statistických ročenkách (2) Orientovat se v hlavních trendech demografického vývoje ČR ve 20. a 21.
století (3) Predikovat následky dřívějších demografických událostí do budoucnosti (3) Interpretovat demogra-
fické, společenské, biologické a ekonomické procesy jako provázaný celek příčin a následků Předpoklady: Kurz
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nemá žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty: KSS/DEM

KSS/DEV Sociologie deviantního chování 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz uvádí studenty do problematiky studia ”deviace”, ”patologie”, ”(ab)normality” a ”(non)konformity”
ve společenských vědách, přičemž velký důraz je kalden na přísné oddělení normativních a analytických (vědec-
kých) přístupů. Kurz představuje a shrnuje dosavadní přístupy a paradigmata ke studiu ”deviantního” chování
a sleduje nejen to, jak se vyvýjel (pod)obor sociologie deviantního jednání, ale také to, jak se vyvýjel a jak
se re-definoval předmět jejího zájmu. Vedle základních teorií, konceptů a jejich autorů budou představeny nej-
významnější výzkumné projekty a jejich autoři. V rámci kritického přístupu k předmětu zájmu se bude kurz
věnovat též takovým tématům, jako je formální sociální kontrola, vztah k politice i roli formálních institucí v
procesu produkce a represe sociálně deviantního jednání.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Řízené samostudium bude věnováno
průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Přečtené texty budou předmětem
diskuse v seminářích.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní termíny, teorie a koncepty z oboru. Vyjmenují a popíšou soudobé
i historické přístupy ke studiu problematiky sociální deviace a jsou schopni je kriticky zhodnotit. Studenti jsou
schopni navrhnout výzkumný projekt a jsou schopni volit adekvátní metody sběru a analýzy dat.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.

KSS/DI Dilemata teoretické sociologie 6 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Teoretické myšlení je v sociologii již od počátku formováno názory, které jsou založeny na mnohdy diame-
trálně odlišných východiscích. Důsledkem toho je, že se v jeho rámci opakovaně reprodukují určitá teoretická
dilemata, která není schopna zcela překonat ani soudobá sociologie. Kurz si klade za cíl sledovat tato dilemata
napříč časem a jednotnými směry sociologického myšlení. Diskutováni budou klíčoví představitelé teoretické so-
ciologie minulosti i současnosti (Comte, Spencer, Marx, Weber, Durkheim, Lundberg, Parsons, Merton, Coser,
Dahrendorf, Homans, Coleman, Schütz, Garfinkel, Berger, Luckmann, Goffman, Collins, Foucault, Luhmann,
Habermas, Bourdieu, Giddens, Beck aj.). Kurz se bude soustřeďovat zejména na tyto tématické okruhy: vztah
mezi sociální teorií a sociální praxí, spor nominalismu a realismu, sporu o hodnotící soudy, vztahu mezi sociální
statikou a dynamikou, sporu mezi konsenzem a konfliktem, dilematu metodologického individualismu a holismu,
vztahu mikro a makro, evolucionismu a anti-evolucionismu.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v současné sociologii
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v teoretické sociologii
- správně posoudit a interpretovat celospolečenské dopady sociologických teorií
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou
znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen
pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie
minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/DIA Kritická diskursivní analýza 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je podat studentům základní informace o konceptualizaci diskursu a zejména využití kritické
diskursivní analýzy při studiu různých sociální jevů a fenoménu sociální změny. Kurz je rozdělen na čtyři zá-
kladní části. První tři části jsou věnovány konceptualizaci diskursu, struktuře diskursu a jeho vztahu k procesu
sociální změny a konstrukci sociálních identit. Čtvrtá - praktická - část je zaměřena na základní principy kritické
diskursivní analýzy, kterou se studenti naučí aplikovat na různé oblasti lidského života. Způsobilosti: Studenti
- získají základní přehled o teoretických a metodologických možnostech kritické diskurzivní analýzy
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- budou schopni aplikovat kritickou diskurzivní analýzu při výzkumu problémů současné společnosti. Před-
poklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů
není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní
znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/KDA

KSS/DIAA Kritická diskursivní analýza 10 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je podat studentům základní informace o konceptualizaci diskursu a zejména využití kritické
diskursivní analýzy při studiu různých sociální jevů a fenoménu sociální změny. Kurz je rozdělen na čtyři zá-
kladní části. První tři části jsou věnovány konceptualizaci diskursu, struktuře diskursu a jeho vztahu k procesu
sociální změny a konstrukci sociálních identit. Čtvrtá - praktická - část je zaměřena na základní principy kritické
diskursivní analýzy, kterou se studenti naučí aplikovat na různé oblasti lidského života.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti
- získají základní přehled o teoretických a metodologických možnostech kritické diskurzivní analýzy - budou
schopni aplikovat kritickou diskurzivní analýzu při výzkumu problémů současné společnosti. Předpoklady:
Kurz je vyučován v anglickém jayzce.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia oboru sociologie a předpokládá vstupní
znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/DIA

KSS/DP Diplomová práce 18 kr. Zp

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho
studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpo-
vídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní
přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Předmět je určen výhradně studentům oboru Sociologie garantovaného Katedrou sociologie. Před-
pokládá se dovednost psát odborný text a dobrá znalost kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod v
daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací. V případě nedostatečných
předpokladů doporučí vedoucí práce vhodnou literaturu k doplnění. Obhajobu lze uskutečnit pouze za předpo-
kladu, že student diplomovou práci odevzdal v daném termínu a alespoň jedním z hodnotitelů byla doporučena
k obhajobě.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/DS1 Dějiny sociologie 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s počátky sociologického myšlení a jeho dnešním dědictvím. Kurz se
soustřeďuje na protosociologické myšlení, na vznik sociologie jako samostatné vědní disciplíny (A. Comte) a
zejména na klasiky sociologické teorie Karla Marxe, Maxe Webera. Kurz rovněž mapuje sociální, intelektuální,
politické a kulturní vlivy, které stály u zrodu sociologie. Způsobilosti: Studenti budou schoni:
- vymezit předmět sociologie a popsat jeho teoretickou proměnu od konce 18. století do druhé poloviny 19. století.
- popsat formování ranného sociologického myšlení a jeho intelektuální zdroje
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- popsat shodné a rozdílné znaky francouzské a německé sociologické školy. Předpoklady: Kurz předpokládá u
studentů schopnost číst anglicky.

Vylučující předměty: KSS/KPS

KSS/DS2 Dějiny sociologie 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s počátky sociologického myšlení a jeho dnešním dědictvím. Kurz se
soustřeďuje především na vznik a význam francouzské sociologické školy, paradigmatický zlom reprezentovaný
Alfredem Schutzem a Georgem Herbertem Meadem. Dále pak se kurz věnuje formování amerického sociologie a
roli žen v klasickém sociologickém myšlení. Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- charakterizovat základní sociologické myšlenky znovuobjevných klasiků sociologické teorie (Pareto);
- popsat základní rozdílné a shodné znaky ve formování evropského a amerického sociologického myšlení;
- charakterizovat přínos myšlení T. Veblena, G.H. Meada a Chicagské sociologické školy a jejich vliv na americké
sociologické myšlení;
- popsat paradigmatickou proměnu v sociologické teorii A. Schutze a jeho vliv na sociologické myšlení 2. poloviny
20. století;
- popsat intelektuální zdroje rasistických teorií a jejich vliv na formování amerického sociologického myšlení;
-popsat roli žen při formování raného sociologického myšlení.
Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky.

Vylučující předměty: KSS/KST

KSS/EANSZ Empirické aplikace v sociologii 0 kr. Szv

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociologie.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie. Předpo-
klady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociologie garantovaného Katedrou
sociologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/EGO Etnografie organizací 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s teoretickými perspektivami a etnografickými přístupy se zřetelem na
studium organizací. Dále je cílem kurzu prakticky procvičit: vyjednání vstupu do zkoumané organizace (psaní
smluv), nácvik konkrétních metod (etnografické interview a /zúčastněné/ pozorování), psaní terénních poznámek
a terénního a výzkumného deníku, řešení etických otázek (anonymizace prostředí a informátorů, etický kodex
atd.), postup při analýze (kódování). Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- naplánovat a realizovat etnografický výzkum organizací ve všech jeho krocích
- identifikovat a charakterizovat různé teoretické přístupy, které se projevují v současných i klasických etnografiích
organizací
- vést zasvěcenou diskuzi nad zásadními etnografickými studiemi organizací
Předpoklady: Kurz je primárně určen pro navazující magisterské studium sociologie a předpokládá vstupní
znalosti alespoň na úrovni přijímací zkoušky. Kurz předpokládá dobrou vstupní znalost odborné terminologie v
angličtině a efektivní schopnost číst anglické odborné texty
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/EO

KSS/EHP Kurz hostujícího profesora - empirie 6 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz hostujícího lektora o aktuální problematice soudobého světového sociologického myšlení nebo socio-
logické metodologie určená pro posluchače magisterského programu sociologie, zaměření ”Empirické aplikace v
sociologii”. Konkrétní téma a podoba kurzu budou upřesněny a mohou se lišit podle konkrétního vyučujícího.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: -zvolit vhodnou metodu analýzy dat -sestavit konceptuální
model -určit a zdůvodnit hypotézy -zpracovat data ve vhodném softwaru -vyhodnotit získaná data -interpretovat
výsledky -napsat výzkumnou zprávu Předpoklady: Velmi dobrá znalost anglického jazyka.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/HPE

KSS/ETN Sociologie a etnografie 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je zaměřen na dosažení dvou hlavních cílů: prvním cílem je seznámit studenty s variabilitou užívání
etnografické metodologie; tím druhým je prohloubit teoretické znalosti o etnografické metodologii a seznámit
studenty s tím, jak různé teoretické přístupy formují různé verze etnografie. K tomu slouží rozsáhlá četba a
diskuze etnografických textů, a to jak současných prací, tak klasických děl.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení stanovené studijní literatury. Na počátku semestru bude určen rozvrh čtení na každý
týden. Přečtené texty budou předmětem diskuse v seminářích. U vybraných položek doporučené literatury bu-
dou vybraní studenti zpracovávat konspekty, které budou ještě před začátkem příslušného semináře poskytovat
ostatním studentům. Obvyklý rozsah konspektu, který bude shrnovat hlavní téma (témata) textu, případně
použité metody a hlavní zjištění/závěry textu, bude 2-4 NS. Autor konspektu bude připraven zpracovaný text
představit v semináři v krátkém referátu a případně uplatnit získané poznatky v seminární diskusi. Rozvrh
zpracovávání konspektů bude určen na počátku semestru. V závislosti na počtu studentů v kurzu lze očekávat,
že každý studnet bude zpracovávat jeden až dva konspekty za semestr.
Způsobilosti: Studující si v rámci kurzu prohloubí znalost etnografické metodologie. Jsou schopni formulovat
epistemologická východiska etnografického výzkumu a vztáhnout je k výzkumné praxi. Získají orientaci v jejich
jednotlivých technikách, které dokáží aplikovat na konkrétní výzkumné otázky a problémy. Studující jsou schopni
rozlišit mezi jednolivými postupy a variantamy etnografického výzkumu, porovnávat jejich přednosti/rizika v
kontextu zvoleného výzkumného problému. Jsou schopni identifikovat etické problémy/dilemata spojená s jed-
nolivými technikami etnografického výzkumu a diskutovat jejich možná řešení.
V rámci samostudia literatury se studující detailně seznámí s konkrétními příklady etnografie. Tato četba je
zaměřena texty prohlubující znalost metodologických postupů a především na ucelené monografie založené na
etnografickém výzkumu. Prostřednictvím samostudia těchto monografii a následné diskuze nad nimi se studjící
seznámí s řešením konkrétních výzkumných problémů, aplikací metodologických postupů a způsobem analýzy dat
a zprostřekování závěrů výzkumu. Prostřednictvím četby získávají studujícím přehled o podobách etnografického
výzkumu a jeho prezentace jeho výstupů. Konspekty z předepsané literatury prohlubují schopnost studujících
analyzovat čtené texty z hlediska teoretických východisek, použité metody a práce s daty. Studující identifikují
metodologická a epistemologická východika práce, metody výzkumu a jeho etické aspekty a navrhnou další možné
postupy při řešení daného výzkumného problému.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/FBSZ Filozofie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociologie. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během
studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního
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oboru Sociologie. Předpoklady: Splnění předepsaného počtu kreditů ve volitelném státnicovém bloku v souladu
se studijním plánem.

KSS/FOS Francouzština pro sociology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru Sociologie s pokročilou znalostí obecné francouzštiny a přede-
vším dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Kurz je zaměřen na práci s odborným
textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu využití při vlastní prezentaci a vytváření textů.
Cvičení vychází z lingvistické analýzy autentických odborných materiálů a jeho cílem je zvládnutí komunikace
na vyšší odborně orientované úrovni (sociologická terminologie apod.). Doporučuje se předchozí absolvování
přípravného kurzu KRO/FPS. Způsobilosti: Studenti analyzují a porozumí širokému spektru původních fran-
couzských odborných textů z oblasti sociologie. Studenti aplikují své jazykové znalosti a dovednosti na odborné
texty ve francouzštině a osvojují si odbornou terminologii.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KRO/FH6 , KRO/FOS

KSS/FPS Francouzština pro sociology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru Sociologie s pokročilou znalostí obecné francouzštiny a přede-
vším dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Kurz je zaměřen na práci s odborným
textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu využití při vlastní prezentaci a vytváření textů.
Cvičení vychází z lingvistické analýzy autentických odborných materiálů a jeho cílem je zvládnutí komunikace
na vyšší odborně orientované úrovni (sociologická terminologie apod.). Doporučuje se předchozí absolvování
přípravného kurzu KRO/FPS. Způsobilosti: Studenti analyzují a porozumí širokému spektru původních fran-
couzských odborných textů z oblasti sociologie. Studenti aplikují své jazykové znalosti a dovednosti na odborné
texty ve francouzštině a osvojují si odbornou terminologii. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující
předměty.

Vylučující předměty: KRO/FH5 , KRO/FPS

KSS/FTY Feministické teorie 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

možný semestr: LS

Cíle: Kurz mapuje historický a společenský kontext vzniku feminismu. Zaměřuje se přitom na specifika jed-
notlivých vln feminismu. Cílem kurzu je seznámit studenty/ky se základními pojmy feminismu a jeho dílčími
proudy. Důraz přitom bude kladem na diverzitu teoretických východisek jednotlivých přístup (marxistický, li-
berální, radikální, postmoderní. . .). Kurz prostřednictvím konkrétních problémů tematizovaných jednotlivými
feministickými proudy zdůrazňuje rozmanitost feministického myšlení. Studenti/ky se v rámci kurzu seznámí se
základními východisky feministické kritiky společenského uspořádání a teoretického uchopování problematiky
pohlaví. Kurz zároveň diskutuje otázku angažované vědy, epistemologie a metodologie feministického výzkumu.
Zvláštní pozornost je pak věnována historii a společenskému kontextu formování feminismu v českém prostředí.
Způsobilosti: Studenti/ky jsou schopni rozlišit mezi jednotlivými proudy feministického myšlení. Jsou schopni
jednotlivá díla a směry zasadit do historiského kontextu, rozlišit jejich východiska a úvést je do vzájemných
souvislostí. Předpoklady: Schopnost studentů/tek číst a dále zpracovávat anglicky psaný odborný text.

Vylučující předměty: KSS/FT

KSS/GAZ Gender a zdraví 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s oblastí výzkumu souhrnně nazývanou jako gender a zdraví (gender and
health). Je postaven na četbě a následné diskuzi klíčových statí vycházejících z empirických výzkumů, které se
zaměřují na různé oblastí genderových aspektů zdraví. Ty jsou konceptualizovány dvojím způsobem: 1) jednak
jako něco, co formuje zkušenosti zdraví a nemoci; 2) v epidemiologickém a klinickém smyslu slova jako faktor
působící na zdravotní status jedinců. Kurz nastoluje zejména témata související s reprodukčním zdravím mužů
a žen, genderovými nerovnostmi ve zdraví, rozdíly v mortalitě a morbiditě dle genderu a jejich sociologickými
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interpretacemi, oblastí duševního zdraví, smrtí a umíráním a genderovými aspekty různých koncepcí bolesti.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- orientovat se v předkládané problematice
- fundovaně diskutovat klíčová díla z této oblasti sociologického vědění
- ovládat a používat klíčové koncepty, které sociologové v této sociologické subdisciplíně
- formovat vlastní výzkumnou otázku vztahující se k oblasti genderu a zdraví
Předpoklady: Studenti by měli být schopni číst v anglickém jazyce. Předmět vyžaduje vstupní znalosti sociologie
v rozsahu přijímací zkoušky na navazující magisterské studium sociologie.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/GZ

KSS/GBSZ Genderová studia 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociologie. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie. Před-
poklady: Splnění předepsaného počtu kreditů ve volitelném státnicovém bloku v souladu se studijním plánem.

KSS/GE Sociologie genderu 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz představuje základní koncepty sociologie genderu a tzv. gender studies a womens studies (například
gender, pohlaví, genderové stereotypy, genderové role, femininita, maskulinita, třetí gender atd.) z pohledu
různých paradigmat (zejména strukturního funkcionalismu, feministických a marxistických přístupů). Studenti
se rovněž stručně seznámí s historií ženského hnutí a studií genderu a pohlaví na poli sociálních věd.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- orientovat se v různých feministických přístupech v oblasti genderových studií a výstižně je charakterizovat
- aplikovat základní koncepty genderových studií při studiu různých sociologických témat, případně i při jejich
výzkumu
- aplikovat genderovou perspektivu při studiu dílčích sociologických témat
- kriticky uvažovat o genderových vztazích ve společnosti
Předpoklady: Studenti musí být schopni číst v anglickém jazyce.

KSS/GES Gender a sociální instituce 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je dále prohloubit analytickou perspektivu, kterou nabízí studium genderu. Jak se v klasic-
kých, moderních i postmoderních sociologických konceptech a studiích projevuje genderová problematika? Jak
kategorie genderu interaguje s jinými významnými sociálními institucemi, jejichž studiem se sociologie zabývá,
a jak se v jejich kontextu projevuje? Na tuto otázku lze hledat odpovědi studiem takových sociálních institucí,
jakými jsou jazyk, svět práce a formálních organizací, oblast umění, politika, škola či rodina. Kurz předpokládá
u studentů schopnost číst anglicky. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- dekódovat působení mocenských a genderových mechanismů ve společnosti
- kriticky přemýšlet a fundovaně diskutovat o působení těchto genderových a mocenských mechanismů
- samostatně prezentovat vlastní práci z této oblasti ve stylu konferenčních či jiných odborných vystoupení
Předpoklady: Kurz je podmíněn absolvováním podmiňujícího předmětu KSS/GN (Sociologie genderu).
Předpokladem absolvování kurzu je schopnost číst v anglickém jazyce

Vylučující předměty: KSS/GSI

KSS/GESA Gender a sociální instituce 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tento kurs navazuje na povinný předmět Sociologie genderu. Jeho cílem je dále prohloubit analytickou
perspektivu, kterou nabízí studium genderu. Jak se v klasických, moderních i postmoderních sociologických
konceptech a studiích projevuje genderová problematika? Jak kategorie genderu interaguje s jinými významnými
sociálními institucemi, jejichž studiem se sociologie zabývá, a jak se v jejich kontextu projevuje? Na tuto otázku
lze hledat odpovědi studiem takových sociálních institucí, jakými jsou jazyk, svět práce a formálních organizací,
oblast umění, politika, škola či rodina. Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - dekódovat působení mocenských
a genderových mechanismů ve společnosti - kriticky přemýšlet a fundovaně diskutovat o působení těchto gende-
rových a mocenských mechanismů - samostatně prezentovat vlastní práci z této oblasti ve stylu konferenčních či
jiných odborných vystoupení Předpoklady: Kurz je podmíněn absolvováním podmiňujícího předmětu KSS/GN
(Sociologie genderu).
Předpokladem absolvování kurzu je schopnost číst v anglickém jazyce.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/GSI

KSS/GR Genderová rovnost v praxi 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz se zaměřuje na problematiku prosazování rovných příležitostí. Seznamuje studenty/ky s jednotli-
vými oblastmi politiky rovných příležitostí. Zaměřuje se přitom 1) na identifikaci konkrétních problémů politiky
rovných příležitostí, genderové nerovnosti a slaďování rodinného a soukromého života a 2) na představení kon-
krétních nástrojů, které se pokouší o zmapování této problematiky a jejího následného řešení. Kurz se zaměřuje
především na kontext legislativy EU a konkrétních politik České republiky. Cílem kurzu je kriticky zhodnotit
jednotlivé metody a nástroje používané při prosazování politiky rovných příležitostí (gender mainstreaming a
budgeting, vyrovnávací opatření, genderový audit, genderové statistiky. .). V rámci kurzu budou tyto jednotlivé
metody a nástroje představovány prostřednictvím konkrétních příkladů z českého prostředí. Cílem kurzu je pod-
nítit studenty/ky ke kritickému zhodnocení těchto politik a zároveň k úvahám o možnosti řešení konkrétních
problémů v praxi. Část kurzu může proběhnout formou řízené samostatné práce studentů. Samostatná práce
může být věnována např. rozboru konkrétní politiky rovnosti v ČR nebo v jiné zemi nebo projekt konkrétního
politického opatření (včetně metodických návrhů na zhodnocení jeho efektivity). Způsobilosti: Během kurzu
si studující osvojí základní techniky užívané v prosazování genderové rovnosti v praxi.
Jednotlivé teoretické znalosti pak aplikují na analýzu konkrétních politik prosazování genderové rovnosti v České
republice. Studující v rámci kurzu zhodnotí jednotlivé nástroje používané k prosazování genderové rovnosti
a jejich konkrétní použití v kontextu České Republiky. Prostřednictvím analýzy národních a mezinárodních
dokumentů srovnají jednotlivé nástroje prosazování genderové rovnosti a identifikují jejich silné a slabé stránky
v kontextu řešení konkrétních problémů.
Součástí kurzu je také navržení vlastního postupu řešení vybraného problému vztahujícího se k prosazování
genderové rovnosti v praxi. Předpoklady: Kurz je podmíněn absolvováním předmětu KSS/GN

KSS/HTS Historická sociologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s klíčovými postavami a tématy historické sociologie. Výklad shrne vý-
voj oboru od jeho počátků (Comte, Marx, Weber, Durkheim) až po současnost (Parsons, Eisendstadt, Luhmann,
Giddens, Wallerstein). Pozornost bude věnována problematice sociologických periodizací historického vývoje a
typologií společností (Spencer, Tönnies), ale i otázkám mechanismů a procesů historických změn (Elias, Fou-
cault). Kurz uzavře tematika vývoje moderní společnosti ve fázi první a druhé moderny (Bell, Toffler, Bauman,
Beck). Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - analyzovat aktuální diskuse o vzniku a vývoj lidské kultury a
jejích klíčových transformací ze sociologického pohledu. - při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v
problematice histoircké sociologie - správně posoudit a interpretovat celospolečenský význam historické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující teorie historického vývoje - studenti si zapamatují základní terminologii
historické sociologie Předpoklady: Student by měl ovládat světové dějiny v rozsahu středoškolského učiva.

Vylučující předměty: KSS/HIS

KSS/CHUS Chudoba a sociální vyloučení 10 kr. Zk
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3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními sociologickými teoriemi a konceptualizacemi chudoby,
marginalizace, segregace a dalších produktů sociální stratifikace. Největší pozornost je věnována teoriím sociální
exkluze. V průběhu kurzu jsou postupně představeny a prozkoumány jednotlivé dimenze procesu sociální exkluze
(zejm. prostorová, ekonomická, politická, kulturní a symbolická). Jednotlivé teorie a dimenze sociální exkluze
jsou o seminářích diskutovány na základě četby relevantní teoretické literatury a výzkumných zpráv z recentních
výzkumů. Sledována je též sociální politika EU a ČR, která si boj proti sociální exkluzi klade jako jeden z
hlavních momentů své sociální politiky.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Řízené samostudium bude věnováno
průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Přečtené texty budou předmětem
diskuse v seminářích. Způsobilosti: Studenti si zapamatují a definují základní termíny, teorie a koncepty
ze sociologie chudoby a sociální exkluze. Studenti rozumí historickým i soudobým přístupům k chudobě, jsou
schopni je srovnat a kontrastovat, a kriticky zhodnotit. Studenti jsou schopni zkonstruovat výzkumný projekt a
jsou schopni navrhnout aplikovatelný výzkumný design. Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost
anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro
magisterské studium oboru
sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací
zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSA/SEX , KSS/EXK

KSS/IND Instituce, stratifikace, demografie 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty prostřednictvím vybraných analytických textů s problematikou studia
vztahů mezi makro-sociálními institucemi, sociální stratifikací a demografickým chováním a případně i jejich
změnami. Na těchto příkladech dokumentuje mimo jiné konkrétní spojení mezi obecnými sociologickými teoriemi
a jejich reprezentaci v empirickém výzkumu a vztahů mezi sociologickými mikro- a makro-fenomény. Kurz má
seminární povahu a vyžaduje průběžnou domácí přípravu. Z větší části je kurz založen na řízeném čtení a
samostudiu vybraných knih, jejich písemném zpracování a individuálních konzultacích dodaných písemných
prací. Seznam literatury je orientační a naznačuje směry, které budou v kurzu sledovány. Kurz v některých
oblastech tématicky navazuje na témata z kurzu Teorie sociální stratifikace a tato dále rozvíjí. Způsobilosti:
Rozlišit mezi mikro a makro efekty v sociologii, problém multi-level modelů
Zvolit vhodný interpretační rámec
Sestavit přijatelný kauzální model vztahů
Vyřešit dilemata mikro- a makro- na konkrétním sociologickém příkladu
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/ISD

KSS/JES Jednání a sociální struktura 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je představit jeden ze základních neuralgických bodů soudobého sociologického uvažování -
vztah mezi aktérem a sociální strukturou. Představuje různé pohledy na aktéra jako více (či méně) svébytného
činitele a také spor mezi individualistickým a holistickým přístupem v sociálních vědách. Pohledy a teoretické
koncepce, které se v minulosti nebo v současnosti v sociologii v této souvislosti objevily, srovnává, kriticky je
hodnotí a sleduje, jak lze tato dilemata aplikovat na popis změn soudobé společnosti. Část týdenní hodinové
dotace kurzu je nahrazena řízeným samostudiem studentů a konzultacemi přečtených knih a napsaných stu-
dentských prací. Způsobilosti: - popsat základní premisy různých přístupů ke zkoumání duality struktury a
jednání
- ilustrovat tyto premisy na dílech významných autorů
- doložit a vysvětlit pokusy o integraci
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- aplikovat na vysvětlit na příkladu soudobých sociálních jevů Předpoklady: -Velmi dobrá znalost AJ
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/JS

KSS/KAN Kvantitativní sociologie 2 10 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s pokročilejšími kvantitativními metodami zpracování společenských dat.
Kurz úzce navazuje na kurz ”Kvantitativní sociologie 1” a dále rozvíjí analytické dovednosti studentů v oblasti
metod, které se v sociologických výzkumech běžně používají. Kurz ukazuje jak obecné zásady, tak konkrétní
aplikace na reálných datech společenských výzkumů. Pozornost je věnována ”čtení” výsledků z publikovaných
publikací a schopnosti předat publiku své vlastní výsledky ve formě prezentace a psaného textu podle formálních
kritérií používaných v impaktovaných publikacích. Způsobilosti: stanovit vstupní hypotézu/hypotézy
zvolit vhodnou metodu analýzy dat
sestavit jednoduchou tabulku/graf
sestavit složitější analytický model
zpracovat data ve vhodném softwaru
vyhodnotit získaná data
interpretovat výsledky
napsat výzkumnou zprávu
prezentovat výsledky publiku
Předpoklady: Kurz předpokládá dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů
není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní
znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky. Kurz je určen pouze pro
studenty navazujícího magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/KA2

KSS/KATY Kapitoly ze sociologické teorie 6 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s poválečným sociologickým myšlením. Zaměří se na integraci mikro- a
makro-sociologických perspektiv, problematiku aktéra a sociální struktury, globalizace a informační společnosti.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - analyzovat aktuální diskuse v oboru současné teoretické sociologie (se
zaměřením na dnes nejdiskutovanější sociologické autory) - kriticky zhodnotit, analyzovat a porovnat existující
sociologické teorie - aplikovat teoretické poznatky na porozumění každodenní skutečnosti - uvést do souvislosti a
syntetizovat informace ze současné sociální teorie z filosofie, kulturálních studií, genderových studií a psychologie
Předpoklady: Student má mít znalost základní sociologické terminologie, autorů a sociologických paradigmat.
Důležité jsou také znalosti dějin klasické sociologie a znalosti z kurzu Současná sociologie 1 a 2.

Vylučující předměty: KSS/KAT

KSS/KA1 Kvantitativní sociologie 1 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty s principy kvantitativní sociologie a analýzy kvantitativních dat pro potřeby soci-
ologického zkoumání. Ukazuje jak obecné zásady, tak konkrétní aplikace na reálných sociologických datech. Sou-
částí kurzu je řízená samostatná práce studentů s vlastními nebo poskytnutými sociologickými a demografickými
daty, která nahrazuje část týdenní hodinové dotace kurzu. Způsobilosti: stanovit vstupní hypotézu/hypotézy
zvolit vhodnou metodu analýzy dat
sestavit jednoduchou tabulku/graf
sestavit složitější analytický model
zpracovat data ve vhodném softwaru
vyhodnotit získaná data
interpretovat výsledky
napsat výzkumnou zprávu
prezentovat výsledky publiku
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Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/KLAS Kvalitativní sociologická data 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je naučit studenty zpracovávat a analyzovat textová, zvuková, obrazová a video data pomocí
programu ATLAS.ti, neboť tento typ dat je jak v akademické, tak v aplikované sociologii stále více používán. V
první části se studenti seznámí s kompletním ovládáním a funkcemi programu na základě názorných ukázek a
řešení modelových příkladů a úkolů. Dále bude tato první část zaměřena na strategii analýzy kvalitativních dat.
V druhé části dostanou studenti prostor pro analýzu vlastních kvalitativních dat, případně dat z kvalitativního
datového archivu.
Prakticky orientovaný kurz, který učí studenty analyzovat sociologická kvalitativní data, provází je jednotlivými
částmi výzkumu a připravuje je tak na samostatnou empirickou práci. Posluchači během semestru mají zvládnout
práci se potřebným statistickým softwarem, analýzu dat i základy jejich interpretace. Kurz připravuje studenty
na psaní empirické bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Konkrétní zaměření pro daný rok/semestr bude
zveřejněno v podrobném sylabu na stránkách vyučujícího v době předzápisu. Proto studentům doporučujeme
podrobný sylabus konzultovat ještě před zapsáním.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- formulovat výzkumnou úlohu
- navrhnout vhodný výzkumný design
- zvolit vhodná data
- získat vhodná data
- zvolit vhodnou metodu analýzy dat
- ovládat program ATLAS.ti
- odhadnout možnosti analýzy kvalitativních dat pomocí programu ATLAS.ti
- analyzovat kvalitativní data pomocí programu ATLAS.ti
- vyhodnotit získaná data
- interpretovat výsledky
- prezentovat výsledky a jejich interpretaci formou výzkumné zprávy
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce.
Znalost základů metod sběru dat: KSS/MV2, nebo KSA/MTV2.

Vylučující předměty: KSS/SOL

KSS/KME Komparativní metodologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Povinný kurz završuje výuku metodologických předmětů v magisterském studiu. Seznamuje formou před-
nášek i seminářů s metodologií W.F.Whyta (zúčastněné pozorování a akční výzkum), P.F. Lazarsfelda (survey,
panelová analýza, tvorba indexů, typologie) a R.K. Mertona (od zaměřovaného interview k focus groups). Výuka
probíhá na příkladech klasických antropologických a sociologických výzkumů těchto autorů.
Způsobilosti: Student se orientuje ve strategiích sociálních výzkumů. Dokáže navrhnout výzkumné uspořádání
pro sociální výzkum. Seznámil se s variabilními aplikacemi základních metod sběru a analýzy dat. Dovede
kriticky vyhodnotit výsledky výzkumných projektů kvantitativní i kvalitativní povahy. Předpoklady: Student
absolvoval některý ze základních kurzů metodologie nebo metod sociálního výzkumu nebo tomu odpovídající
kurz obecného základu své vědní disciplíny.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSA/KME

KSS/KOV Klasické sociologické výzkumy 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s klasickými sociologickými výzkumy od počátků sociologického empiric-
kého zkoumání až do poloviny šedesátých let. Velká pozornost je věnována výzkumným pracím Chicagské školy
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dvacátých a třicátých let a přínosům výzkumné dílny P. F. Lazarsfelda v Evropě i v USA. Důraz je kladen na
přínos jednotlivých výzkumných projektů vůči rozvoji sociologického výzkumu i jeho metodologie.Kurz před-
pokládá u studentů schopnost číst anglicky. Způsobilosti: Na základě kurzu student bude schopen: - popsat
okolnosti formování sběru empirických dat - dát do souvislosti zájem o sběr empirických dat s rozvojem americké
sociologie - popsat jednotlivé fáze institucionalizace empirického sociologického výzkumu
Předpoklady: Nezbytným předpokladem pro absolvování kurz je číst v anglickém jazyce. Podmínky pro zá-
pis: bakalářský kurz, povinně volitelný, určený pro studenty 1. ročníku bakalářského studia sociologie, mohou
absolvovat i studenti ostatních oborů

Vylučující předměty: KSS/KSV

KSS/KPS Klasická sociologie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem sociologické teorie od jejího počátku do druhé poloviny 20.
století. Kurz je zaměřen na stěžejní sociologické teorie a díla významných sociologických myslitelů. Způsobilosti:
Na základě kurzu budou studenti schopni:
- popsat základní charakteristiky a intelektuální zdroje kličových představitelů sociologického myšlení (pozi-
tivzmu, fenomenologie, strukturalismu, strukturální funkcionalismu, symbolického interakcionismu, sociologie
vědění).
Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky.

Vylučující předměty: KSS/DS1

KSS/KRT Kritická teorie 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je zprostředkovat tradici kritického sociologického myšlení, které vzniklo na počátku 20. století,
avšak jehož myšlenkové impulsy přesahují až do současnosti.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, jež jsou přímo či nepřímo spojeny s tzv. kritickou teorií. Dále získá schopnost
provádět klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotli-
vými přístupy k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní
myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky. Elementární
funkční gramotnost.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/KT

KSS/KST Klasické sociologické teorie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz prezentuje vybrané stěžejní sociologické teorie a díla významných sociologických myslitelů 19. a první
poloviny 20. století. Způsobilosti: Na základě kurzu budou studenti schopni:
- popsat základní charakteristiky a intelektuální zdroje klacických děl významných sociologických autorů (To-
cqueville, Durkheim, Simmel, Goffman, Mead, Manheim)
Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky.

Vylučující předměty: KSA/KST , KSS/DS2

KSS/KSZ Sociální změna a sociální hnutí 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými přístupy ke studiu sociální změny. Zvláštní
pozornost bude věnována sociálním hnutím (nejrůznější povahy) a jejich podílem na sociální změně. Kurz chce
rovněž poukázat na ”paradigmatické” proměny v uchopování fenoménu sociálních hnutí v jednotlivých teoriích -
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od představení typologií, přes studium struktur sociálních hnutí až po ideologické koncepty, jež jsou s nimi spo-
jovány. Záměrem je demonstrovat na protichůdných přístupech jednotlivých teorií obtíže s definováním sociální
změny a sociálních hnutí včetně dopadů na společnost. Pozornost bude proto zaměřena i na ”vnější kontext”
jako např. ekologie, náboženství, demografické proměny atd., jež vedou k zformování sociálních hnutí včetně
jejich modifikace či zániku. Způsobilosti: Studenti si osvojí:
- znalosti problematiky sociálních hnutí, především nových sociálních hnutí,
- dovednost kritické analýzy idejí. Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka,
neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium
oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu
přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/KVAS Kvantitativní sociologická data 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je naučit studenty zacházet se statistickým softwarem pro analýzu kvantitativních dat v
sociologii - s programem STATA. STATA je velmi rozšířený univerzální program, který zvládá všechny v sociologii
běžně používané statistické procedury, včetně těch nejpokročilejších. Tento kurz se ovšem primárně zaměřuje na
jednoduché metody, které byly přednášeny v úvodním kurzu statistiky, jako jsou například testování průměrů,
ANOVA, práce s jedno-, dvou- i vícerozměrnými tabulkami, testy dobré shody, grafické způsoby reprezentace
dat a podobně. Kurz učí studenty nicméně nejenom analýze dat, ale i zásadám datového managamentu, jako
jsou pořizování a čištění dat, rekódování proměnných, konstrukce nových proměnných atd.
Prakticky orientovaný kurz naučí studenty analyzovat sociologická kvantitativní data, provází je jednotlivými
částmi výzkumu a připravuje je tak na samostatnou empirickou práci. Posluchači během semestru mají zvládnout
práci se potřebným statistickým softwarem, analýzu dat i základy jejich interpretace. Kurz připravuje studenty
na psaní empirické bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Konkrétní zaměření pro daný rok/semestr bude
zveřejněno v podrobném sylabu na stránkách vyučujícího v době předzápisu. Proto studentům doporučujeme
podrobný sylabus konzultovat ještě před zapsáním.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- formulovat výzkumnou úlohu
- navrhnout vhodný výzkumný design
- zvolit vhodná data
- získat vhodná data
- zvolit vhodnou metodu analýzy dat
- ovládat program STATA
- odhadnout možnosti analýzy kvantitativních dat pomocí programu STATA
- analyzovat kvantitativní data pomocí programu STATA
- vyhodnotit získaná data
- sestavit jednoduchou tabulku/graf
- interpretovat výsledky
- prezentovat výsledky a jejich interpretaci formou výzkumné zprávy
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce.
Znalost základů metod sběru dat: KSS/MV1, nebo KSA/MTV1.
Znalost základů statistiky: KSA/AAV, nebo KSA/AAV1, nebo KSS/ZZD.

Vylučující předměty: KSS/SON

KSS/KVASA Kvantitativní sociologická data 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je naučit studenty zacházet se statistickým softwarem pro analýzu kvantitativních dat v
sociologii - s programem STATA. STATA je velmi rozšířený univerzální program, který zvládá všechny v sociologii
běžně používané statistické procedury, včetně těch nejpokročilejších. Tento kurz se ovšem primárně zaměřuje na
jednoduché metody, které byly přednášeny v úvodním
kurzu statistiky, jako jsou například testování průměrů, ANOVA, práce s jedno-, dvou- i vícerozměrnými ta-
bulkami, testy dobré shody, grafické způsoby reprezentace dat a podobně. Kurz učí studenty nicméně nejenom
analýze dat, ale i zásadám datového managamentu, jako jsou pořizování a čištění dat, rekódování proměnných,
konstrukce nových proměnných atd.
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Prakticky orientovaný kurz naučí studenty analyzovat sociologická kvantitativní data, provází je jednotlivými
částmi výzkumu a připravuje je tak na samostatnou empirickou práci. Posluchači během semestru mají zvládnout
práci se potřebným statistickým softwarem, analýzu dat i základy jejich interpretace. Kurz připravuje studenty
na psaní empirické bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Konkrétní zaměření pro daný rok/semestr bude
zveřejněno v podrobném sylabu na stránkách vyučujícího v době předzápisu. Proto studentům doporučujeme
podrobný sylabus konzultovat ještě před zapsáním.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- formulovat výzkumnou úlohu
- navrhnout vhodný výzkumný design
- zvolit vhodná data
- získat vhodná data
- zvolit vhodnou metodu analýzy dat
- ovládat program STATA
- odhadnout možnosti analýzy kvantitativních dat pomocí programu STATA
- analyzovat kvantitativní data pomocí programu STATA
- vyhodnotit získaná data
- sestavit jednoduchou tabulku/graf
- interpretovat výsledky
- prezentovat výsledky a jejich interpretaci formou výzkumné zprávy
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce.
Znalost základů metod sběru dat: KSS/MV1, nebo KSA/MTV1.
Znalost základů statistiky: KSA/AAV, nebo KSA/AAV1, nebo KSS/ZZD.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/KVAS

KSS/MAS Etnografie marginálních skupin 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou sociální marginality. Kurz představí diskuzi specifických
problémů spojených s výzkumem v marginálních sociálních, etnických/národnostních či náboženských skupinách.
Jde zejména o epistemologické a teoretické problémy, problémy spojené s výběrem vhodných metod sběru a
analýzy dat a problémy spojené s aplikací speciálních výzkumných metod. V neposlední řadě jsou diskutovány
problémy týkající se etiky provádění výzkumných prací a zveřejňování závěrů a výstupů z výzkumu.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Řízené samostudium bude věnováno
průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Přečtené texty budou předmětem
diskuse v seminářích. Způsobilosti: Studenti si zapamatují a definují základní termíny, teorie a koncepty z
oboru. Studenti rozumí historickým i soudobým přístupům k sociologickému studiu marginálních skupin, jsou
schopni je srovnat a kontrastovat, a kriticky zhodnotit. Studenti jsou schopni zkonstruovat výzkumný projekt a
jsou schopni navrhnout aplikovatelný výzkumný design.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSA/SEX , KSS/EMS

KSS/MBSZ Mediální studia 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociologie. Způsobilosti:
Student získá:
- znalost základních pojmů, konceptů a teorií z oblasti mediálních studií
- dovednost prakticky aplikovat získané poznatky při analýze současné české reality
- kompetence pro realizování vlastního mediálního výzkumu
Předpoklady: Splnění předepsaného počtu kreditů ve volitelném státnicovém bloku v souladu se studijním plá-
nem.

KSS/MDN Sociologie medicíny 6 kr. Zp,Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je představit sociologii medicíny jakožto vědu aplikující sociologické způsoby zkoumání na
předmět zdraví, nemoci a medicíny vůbec.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní sociologické koncepty, které se uplatňují v oblasti medicínské sociologie a sociologie zdraví
a nemoci
- aplikovat tyto koncepty na sociální realitu a při studiu a výzkumu sociologických témat spadající do této oblasti
zkoumání
- identifikovat a charakterizovat zásadní teoretické přístupy v oblasti medicínské sociologie a sociologie zdraví a
nemoci
- kriticky zhodnotit zásadní díla vztahující se k této oborové problematice
- fundovaně diskutovat o zásadní problematice z této oblasti bádání Předpoklady: Studenti musí být schopni
číst texty v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/SME , KSS/SZN

KSS/MEM Metody analýzy médií 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kruzu je uvést studenty do jednotlivých částí sociologického výzkumu aplikovaného na studium médií
a mediálních účinků a připravuje je na samostatnou empirickou práci, sběr dat a jejich zpracování. Pozornost
je věnována kvantitativním i kvalitativním technikám sběru a analýzy dat, které je možné využít při zkoumání
mediálních obsahů, účinků a výzkumu publika: dotazníkové šetření, focus group, etnografické metody výzkumu,
obsahová analýza, semiotická analýza. Kurz zároveň studenty seznamuje s klasickými výzkumy publika z historie
výzkumu masových médií. Část kurzu může proběhnout formou řízené samostatné práce studentů. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- popsat vybrané metody studia mediálních obsahů, účinků a výzkumu publika (dotazníkové šetření, focus group,
etnografické metody výzkumu, obsahová analýza, semiotická analýza)
- identifikovat vhodné možnosti aplikace těchto metod
- aplikovat tyto metody na vlastní výzkumný problém
- volit vhodnou kombinaci několika vybraných metod pro řešení vlastního výzkumného problému
- realizovat vlastní výzkum ve kterém uplatní vhodnou kombinaci několika vybraných metod
- prezentovat výsledky vlastního výzkumu v odborné studii, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- prezentovat podstatné výsledky pro zhodnocení platnosti hypotéz
- zhodnotit platnost svých hypotéz
- formulovat jasné závěry
Předpoklady: - KSS/TMK1
- schopnost číst v anglickém jazyce

Vylučující předměty: KSS/MAM

KSS/MEMA Metody analýzy médií 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kruzu je uvést studenty do jednotlivých částí sociologického výzkumu aplikovaného na studium médií
a mediálních účinků a připravuje je na samostatnou empirickou práci, sběr dat a jejich zpracování. Pozornost
je věnována kvantitativním i kvalitativním technikám sběru a analýzy dat, které je možné využít při zkoumání
mediálních obsahů, účinků a výzkumu publika: dotazníkové šetření, focus group, etnografické metody výzkumu,
obsahová analýza, semiotická analýza. Kurz zároveň studenty seznamuje s klasickými výzkumy publika z historie
výzkumu masových médií. Část kurzu může proběhnout formou řízené samostatné práce studentů.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat vybrané metody studia mediálních obsahů, účinků a výzkumu publika (dotazníkové šetření, focus group,
etnografické metody výzkumu, obsahová analýza, semiotická analýza)
- identifikovat vhodné možnosti aplikace těchto metod
- aplikovat tyto metody na vlastní výzkumný problém
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- volit vhodnou kombinaci několika vybraných metod pro řešení vlastního výzkumného problému
- realizovat vlastní výzkum ve kterém uplatní vhodnou kombinaci několika vybraných metod
- prezentovat výsledky vlastního výzkumu v odborné studii, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- prezentovat podstatné výsledky pro zhodnocení platnosti hypotéz
- zhodnotit platnost svých hypotéz
- formulovat jasné závěry
Předpoklady: - KSS/TMK1
- schopnost číst v anglickém jazyce
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/MEM

KSS/MM Smíšené způsoby sběru dat 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Kurz rozvíjí metodologické dovednosti a znalosti studentů rozborem a kritickou evaluací tzv. smíšených
způsobů sběru a vyhodnocování dat (mixed-mode research, multi-method research). Oblast integrovaných vý-
zkumných přístupů je dynamicky se rozvíjející součástí soudobé sociální vědy a má kromě akademického i
významné aplikované užití například v oblasti evaluačního výzkumu.
Cíle:
- popsat vztah mezi různými paradigmaty soc. výzkumu
- zhodnotit a srovnat různé metody sběru a zpracování dat
- porozumět strategiím kombinace různých metod
Způsobilosti: - kriticky zhodnotit různá paradigmata a metody sběru dat
- srovnat slabé a silné stránky různých metod sběru dat
- vysvětlit důvody kombinace metod
- ilustrovat kombinaci metod na konkrétních příkladech Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost
anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro
magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie
minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/MOP Moderní a postmoderní teorie společnosti 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je posluchačům zprostředkovat problematiku široké sociokulturní změny, označované termínem
postmoderna. Postmoderna představuje pokus souhrnně pojmenovat ty skutečnosti, jež spoluurčují a formují
myšlení, potažmo formy vědění a vůbec celkový ráz životních cílů. Posluchač bude seznámen s jednotlivými
proudy uvnitř postmoderny, jak s jejich obecnějším rázem, projevy a vlivy, tak s konkrétními představiteli jako
jsou v Německu - Peter Sloterdijk, Wolfgang Welsch, Odo Marqurd; ve Francii - Jacques Derrida, Jean-Francois
Lyotard či Michael Foucault. Dále bude cílem kurzu představit reakci na postmodernu ať její kritiky (Habermas,
Apel, Küng) nebo pokusy o znovuuchopení moderny (Ulrich Beck a Zygmund Bauman). Část kurzu může
proběhnout formou řízené samostatné práce studentů.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, jež jsou pro moderní a postmoderní teorie společnosti konstitutivní. Dále
získá schopnost provádět klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které
mezi jednotlivými přístupy k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typolo-
gizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory.
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KSS/MPT

KSS/MS Teorie modernizace a sekularizace 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit a popsat modernizační proces(y) a jejich reflexi v teoretickém myšlení. Jedním
z konstitutivních a zároveň průvodních znaků moderny byl nástup sekularizované společnosti. Sekularizace a
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antisekularizační tendence jsou nedílnou součástí kurzu. Modernizační teorie lze analyzovat jako charakteristické
úsilí určité epochy, která chtěla přetvořit rozpadající se řád tradičních společností a vytvořit nový. Výsledkem
však je pluralita modernit a s tím souvisejících nezamýšlených důsledků.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Na počátku semestru bude určen rozvrh
čtení na každý týden. Přečtené texty budou předmětem diskuse v seminářích. U zvolených položek doporučené
literatury budou vybraní studenti zpracovávat konspekty, které budou ještě před začátkem příslušného semináře
poskytovat ostatním studentům. Obvyklý rozsah konspektu, který bude shrnovat hlavní téma (témata) textu,
případně použité metody a hlavní zjištění/závěry textu, bude 2-4 NS. Autor konspektu bude připraven zpraco-
vaný text představit v semináři v krátkém referátu a případně uplatnit získané poznatky v seminární diskusi.
Rozvrh zpracovávání konspektů bude určen na počátku semestru. V závislosti na počtu studentů v kurzu lze
očekávat, že každý studnet bude zpracovávat jeden až dva konspekty za semestr.
Způsobilosti: Studenti si osvojí:
- znalosti z teorie modernizace
- znalosti ze současné diskuse o konceptu sekularizace
- dovednost kritické analýzy idejí. Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka,
neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium
oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu
přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/MSV Metody sociologického výzkumu 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty s vybranými metodami výzkumu v sociologii a zaměřuje se na metody, kterým
nebyl věnován přílišný prostor v úvodním povinném kurzu metod výzkumu. Pozornost je například věnována
experimentu a kvaziexperimentu a jiným méně probíraným metodám, jež jsou v rámci sociologického výzkumu
využívány. Kurz se dále věnuje problematice výzkumného designu a klade důraz na etické otázky v rámci socio-
logického výzkumu.
Způsobilosti: sestavit výzkumný design
identifikovat podmínky kauzality
zhodnotit sílu výzkumného designu
aplikovat poznatky o kauzalitě při interpretaci zadaných studií Předpoklady: Součástí kurzu je práce s anglic-
kými texty. Student musí být schopen číst v anglickém jazyce.
Studenti znají základy metod sběru dat (kurzy KSS/MV1, KSA/MTV1, KSS/MV2).

Vylučující předměty: KSS/VMV

KSS/MVT Metody výzkumu trhu 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s moderními aplikovanými sociologickými metodami, zejména s meto-
dami používanými v oblasti marketingu, výzkumu trhu, reklamy a podobně, např. mystery-shopping, hloubkové
rozhovory, focus groups, uživatelské panely, peoplemetrová šetření, využití internetového dotazování a telefonní
dotazování, modely diskrétní spotřebitelské volby a jiné. Těžiště kurzu bude zaměřeno na metody sběru dat,
menší pozornost bude věnována analýze dat, jejíž znalost se předpokládá z jiných kurzů. Část hodinové dotace
kurzu může proběhnout formou řízeného samostudia. Výuka bude probíhat formou výkladu a řešením modelo-
vých příkladů a úkolů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat vybrané moderní aplikované sociologické metody, používané v oblasti marketingu, výzkumu trhu a
reklamy
- identifikovat silné a slabé stránky vybraných metod
- zvolit pro výzkumný problém aplikaci vhodné metody
- použít vybrané metody ve vlastním výzkumu
- prezentovat výstupy výzkumu provedeného vybranými metodami
Předpoklady: - KSA/MTV1, nebo KSS/MV1, nebo KSS/ZESV,
a
KSA/MTV2, nebo KSS/MV2
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- schopnost číst v anglickém jazyce

KSS/MV1 Metody výzkumu 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními metodami výzkumu v sociologii a zejména se věnuje metodám
kvantitativním. Kurz provází studenty všemi fázemi sociologického výzkumu počínaje výběrem výzkumné otázky,
formulováním hypotéz, volbou uspořádání výzkumu, operacionalizací proměnných a získáním výběrového vzorku
populace, přes metody sběru dat až po jejich vyhodnocení. V oblasti sběru dat se kurz zaměřuje zejména na
konstrukci dotazníku, správnou formulaci a volbu formátu otázek. Kurz rovněž prezentuje základní dotazovací
metody - osobní rozhovor, telefonické dotazování, poštovní dotazník, dotazník administrovaný ve skupině, metody
elektronického dotazování (email, internet) a metody dotazování s pomocí počítače. V přednáškách je studentům
předložen základní přehled současného vědění v dané oblasti a toto vědění poté studenti procvičují v seminářích
při práci na vlastních projektech. Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky. Část hodinové dotace
kurzu proběhne formou řízené samostatné práce studentů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vyjmenovat základní pojmy sociologické metodologie
- vyjmenovat základní metody kvantitativního sociologického výzkumu
- identifikovat silné a slabé stránky základních metod kvantitativní sociologie
- realizovat vlastní výzkumný projekt
- prezentovat písemně vlastní výzkumný projekt, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- navrhnout vhodný výzkumný instrument
- provést a zdokumentovat pilotáž výzkumného instrumentu Předpoklady: Schopnost číst anglické odborné
texty.

Vylučující předměty: KSA/MTV1 , KSA/ZESV , KSS/ZESV

KSS/MV1Y Metody výzkumu 1 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními metodami výzkumu v sociologii a zejména se věnuje metodám kvan-
titativním. Kurz provází studenty všemi fázemi sociologického výzkumu počínaje výběrem výzkumné otázky, for-
mulováním hypotéz, volbou uspořádání výzkumu, operacionalizací proměnných a získáním výběrového vzorku
populace, přes metody sběru dat až po jejich vyhodnocení. V oblasti sběru dat se kurz zaměřuje zejména na
konstrukci dotazníku, správnou formulaci a volbu formátu otázek. Kurz rovněž prezentuje základní dotazovací
metody - osobní rozhovor, telefonické dotazování, poštovní dotazník, dotazník administrovaný ve skupině, me-
tody elektronického dotazování (email, internet) a metody dotazování s pomocí počítače. V přednáškách je
studentům předložen základní přehled současného vědění v dané oblasti a toto vědění poté studenti procvičují
v seminářích při práci na vlastních projektech. Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky. Způ-
sobilosti: Studenti jsou schopni: - vyjmenovat základní pojmy sociologické metodologie - vyjmenovat základní
metody kvantitativního sociologického výzkumu - identifikovat silné a slabé stránky základních metod kvantita-
tivní sociologie - realizovat vlastní výzkumný projekt - prezentovat písemně vlastní výzkumný projekt, tj. jsou
schopni: - formulovat výzkumné otázky a hypotézy - zdůvodnit teoreticky své hypotézy - navrhnout vhodný
výzkumný instrument - provést a zdokumentovat pilotáž výzkumného instrumentu Předpoklady: Schopnost
číst anglické odborné texty.

Vylučující předměty: KSS/MV1

KSS/MV2 Metody výzkumu 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními metodami výzkumu v sociologii a zejména se věnuje metodám kva-
litativním. Kurz začíná přehledem různých možných uspořádání kvalitativního výzkumu, jeho epistemologickými
základy a praktickým provedením. Kurz se zejména zaměřuje na metodu kvalitativního rozhovoru (nestrukturo-
vaného i polostrukturovaného) a na metodu zúčastněného pozorování (ve všech jeho různých podobách). Kurz
rovněž studenty provází základními způsoby zpracování kvalitativní informace, kódováním dat a jejich interpre-
tací. V přednáškách je studentům předložen základní přehled současného vědění v dané oblasti a toto vědění
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poté studenti procvičují v seminářích při práci na vlastních projektech. Část hodinové dotace kurzu proběhne
formou řízené samostatné práce studentů. Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- napsat smysluplný výzkumný projekt kvalitativního výzkumu
- daný výzkum potenciálně realizovat
- rozlišit a charakterizovat různé metodologické přístupy a metody sběru a analýzy dat v kvalitativním výzkumu
- aplikovat vybrané techniky výzkumu v praxi
- odhadnout potenciální přínosy a omezení různých kvalitativních výzkumných technik
Předpoklady: Vylučujícím předmětem je kurz KSA/MTV2.
Studenti musí být schopni číst v anglickém jazyce

Vylučující předměty: KSA/MTV2

KSS/MV2Y Metody výzkumu 2 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními metodami výzkumu v sociologii a zejména se věnuje metodám kva-
litativním. Kurz začíná přehledem různých možných uspořádání kvalitativního výzkumu, jeho epistemologickými
základy a praktickým provedením. Kurz se zejména zaměřuje na metodu kvalitativního rozhovoru (nestrukturo-
vaného i polostrukturovaného) a na metodu zúčastněného pozorování (ve všech jeho různých podobách). Kurz
rovněž studenty provází základními způsoby zpracování kvalitativní informace, kódováním dat a jejich interpre-
tací. V přednáškách je studentům předložen základní přehled současného vědění v dané oblasti a toto vědění
poté studenti procvičují v seminářích při práci na vlastních projektech. Část hodinové dotace kurzu proběhne
formou řízené samostatné práce studentů. Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - napsat smysluplný výzkumný projekt kvalitativního výzkumu - daný
výzkum potenciálně realizovat - rozlišit a charakterizovat různé metodologické přístupy a metody sběru a analýzy
dat v kvalitativním výzkumu - aplikovat vybrané techniky výzkumu v praxi - odhadnout potenciální přínosy a
omezení různých kvalitativních výzkumných technik Předpoklady: Studenti musí být schopni číst v anglickém
jazyce

Vylučující předměty: KSS/MV2

KSS/NEM Německé sociální myšlení 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je představit soudobé osobnosti a teorie myšlení o společnosti, které jsou svým pojetím,
historickým vývojem a akcenty primárně ukotveny v prostoru německy mluvících zemí. Cílem je jednak průřezové
přiblížení klíčových postav a myšlenkových zdrojů, z kterých čerpaly, ale také tématické vymezení hlavních
problémových okruhů této myšlenkové tradice. Pozornost je rovněž věnována přesahům německého sociálního
myšlení do kultury, do společnosti, do veřejného a politického diskurzu.Část semináře může být nahrazena
řízeným samostudiem studentů.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, jež jsou charakteristické pro německy hovořící oblasti. Dále získá schopnost
provádět klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotli-
vými přístupy k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní
myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady:
Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém nebo německém jazyce, elementární funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KSS/NSM

KSS/NOS Němčina pro sociology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozvíjet schopnost porozumět širokému spektru původních odborných písemných a mluvených německých
textů z oblasti sociologie. Vést studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu praktickému využití při od-
borné prezentaci a vytváření vlastních odborných textů. Seznámit je s gramatickými strukturami a lexikálně
stylistickými jevy odborného funkčního stylu.
Doporučuje se absolvování přípravného kurzu KSS/NPAN.
Předmět je vyučován v němčině, předpokládá středně pokročilé znalosti jazyka (B1)
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Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- pochopit a aplikovat zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti sociologie
- rozpoznat důležité gramatické, lexikální, sémantické a stylistické jevy odborných textů
- číst, překládat a reprodukovat probírané texty
- vést rozhovor/diskusi k přečteným textům a vyjadřovat se adekvátně a jazykově správně.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/NH6 , KAG/NOS

KSS/NPS Němčina pro sociology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Připravit studenty pro absolvování předmětu KSS/NOS.
Uvést je do studia odborného jazyka a do práce s autentickými německými texty z oblasti sociologie. Obeznámit
se základními gramatickými, lexikálními a stylistickými jevy odborného funkčního stylu.
Předmět je vyučován zčásti v němčině na úrovni A2 - B1.
Způsobilosti: Pochopit zásady práce s autentickými odbornými texty z oblasti humanistiky a filozofie.
Rozpoznat základní gramatické, lexikální a stylistické jevy odborného funkčního stylu.
Číst jednodušší krátké odborné texty v němčině a aplikovat gramatické struktury typické pro odborný text ve
vlastních krátkých písemných nebo mluvených textech.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KAG/NH5 , KAG/NPS

KSS/NSP Nerovnost, spravedlnost, politika 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s teoriemi spravedlnosti a naučit je tyto teorie aktivně aplikovat.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen si zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vy-
světlit základní pojmy, teorie a koncepty, jež jsou konstitutivní pro sociologickou reflexi sociálních nerovností a s
tím spojených pokusů o jejich řešení. Dále získá schopnost provádět klasifikace určujících postojů, teoretických
východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy k problematice existují. Cílem je, aby
student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit,
případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického
jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské
studium oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v
rozsahu přijímací zkoušky.
Elementární funkční gramotnost.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/SPR

KSS/OBM Obecná sociologická metodologie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Záměrem kurzu je prezentovat a systematizovat soubor poznávacích a metodologických postupů, jenž jsou
aplikovány v sociologii. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice, seznámit je se
základními sociologickými paradigmaty, s ústředními představiteli každého proudu a jeho historickým vývojem
a pomoci jim s volbou jejich vlastního výzkumného přístupu s ohledem na substantivní otázky, kterým se chtějí
věnovat. Kurz rovněž shrnuje příspěvek otců zakladatelů k metodologii sociologie, např. Weberovu nehodnotící
sociologii, Durkheimův sociologický redukcionismus a další. Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu
bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit základní pojmy, koncepty a teoretická zdůvodnění
vztahující se k problematice využívání a aplikaci metodologických postupů v sociologii. Dále získá schopnost
provádět klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotli-
vými přístupy k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní
myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady:
Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KFI/USH

KSS/OBMY Obecná sociologická metodologie 7 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Záměrem kurzu je prezentovat a systematizovat soubor poznávacích a metodologických postupů, jenž jsou
aplikovány v sociologii. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice, seznámit je se
základními sociologickými paradigmaty, s ústředními představiteli každého proudu a jeho historickým vývojem
a pomoci jim s volbou jejich vlastního výzkumného přístupu s ohledem na substantivní otázky, kterým se chtějí
věnovat. Kurz rovněž shrnuje příspěvek otců zakladatelů k metodologii sociologie, např. Weberovu nehodnotící
sociologii, Durkheimův sociologický redukcionismus a další.Část hodinové dotace kurzu proběhne formou řízené
samostatné práce studentů. Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat,
identifikovat, rozlišit a vysvětlit základní pojmy, koncepty a teoretická zdůvodnění vztahující se k problematice
využívání a aplikaci metodologických postupů v sociologii. Dále získá schopnost provádět klasifikace určujících
postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy k problematice
existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby dokázal
mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost
číst v anglickém jazyce, elementární funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KSS/OBM

KSS/OBT Obecná teorie společnosti 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s obecnou teorií společnosti a naučit je tuto teorii aktivně aplikovat.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, které se zaobírají sociálním fenoménem společnosti, a jež jsou reflektovány
soudobou sociologií. Dále získá schopnost provádět klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a
hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy k problematice existují. Student tak získá schopnost
sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat
jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární
funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KSS/OTS

KSS/OSBSZ Obecná sociologie a sociologická teorie 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem bakalářské zkoušky je ověřit znalost studovaného oboru.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie. Předpo-
klady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociologie garantovaného Katedrou
sociologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSS/PAS Populace a společnost ve střední Evropě 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Kurz se věnuje vývoji sociální struktury, populační struktuře a
populačnímu chování ve střední Evropě od začátku 20. století do současnosti. Zejména se zaměřuje na vývoj
ekonomických nerovností, chudobu, proměnu třídní struktury, vnitro- a mezigenerační sociální mobilitu, rodinu,
rodinné chování, fertilitu a vývoj populační struktury. Pro studenty, pro které není angličtina rodným jazykem,
je zápis kurzu podmíněn předchozím splněním kurzu KSS/AOS (nebo ekvivalentu) s prospěchem výborným
nebo velmi dobrým. Způsobilosti: popsat vývoj sociální struktury, populační struktury a populačního chování
ve střední Evropě od začátku 20. století do současnosti
popsat na vývoj ekonomických nerovností
popsat výsoj chudoby
popsat proměnu třídní struktury, vnitro- a mezigenerační sociální mobilitu
popsat rodinné chování, fertilitu a vývoj populační struktury
identifikovat příčiny změn ve shora uvedených oblastech
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předpovědět vývoj v těchto oblastech Předpoklady: Absolvování základního kurzu metod (např. KSS/MV1),
absolvování základního kurzu demografie (např. KSS/DEM), velmi dobrá znalost anglického jazyka (pro nerodilé
mluvčí předchozí absolvování odborné angličtiny, např. KSS/AOS).

Vylučující předměty: KSS/SČS

KSS/PES Perspektivy současné sociologie 5 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je u vybraných témat nabídnout studentům možnost vyvinout v diskusi sociologicky infor-
movaný pohled, provést jeho odbornou analýzu, zamyslet se nad možností sociologicky informované intervence,
případně rozvinout metodologickou debatu o tom, jak byl daný jev v minulosti zkoumán, nebo jaká metoda se
pro jeho analýzy nejlépe hodí. Kurz nabízí studentům jednak možnost rozšířit si své znalosti o základních téma-
tech a metodách sociologie, ale zároveň nabízí na tato témata pohled v tradici kritické, angažované sociologie.
Témata a důrazy kurzu se liší podle vyučujícího a semestru.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat motivaci k volbě daného výzkumného problému
- zasadit zvolenou metodologii do kontextu širších odborných debat i společenských okolností
- odhadnout výhody a úskalí kombinace různých metodologií
- kriticky prozkoumat čtené empirické studie a identifikovat jejich silné a slabé stránky
- diskutovat možné přínosy zvolených empirických studií pro rozvoj sociologického poznání
- kriticky zhodnotit správnost výzkumného designu zvolených empirických studií
- diskutovat nad možnými politickými a společenskými dopady zvolených sociologických studií Předpoklady:
Studenti jsou schopni číst texty v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/PSS

KSS/POP Populační studia 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s historií a současností populačních studií, zejména s populační teorií.
Kurz představí základní teoretické koncepce, jako například první a druhá demografická revoluce, epidemiologická
revoluce a také základní teorie a výzkum vztahů mezi populačním a ekonomickým vývojem a zmíní se i o
kulturních a sociálních důsledcích populačních změn. Kurz není úzce geograficky zaměřen, pokrývá celou škálu
soudobých i historických populací, včetně soudobé české, soudobých rozvinutých i rozvíjejících se společností
a promluví i k tématu populačního vývoje lidstva, rostoucích nerovností v globálním měřítku a možnostech
politických institucí stimulovat nebo naopak kontrolovat populační procesy.
Způsobilosti: Rozpoznat a popsat klíčové dimenze demografické struktury moderní české společnosti
Popsat populační historii lidstva
Identifikovat mechanismy sociální změny
Identifikovat vztahy mezi sociální strukturou a demogracikými jevy
Analyzovat dílčí demografické jevy v sociologické perspektivě Předpoklady: KSS/ZS1
KSS/DEM
KSS/MV1

KSS/POPA Populační studia 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s historií a současností populačních studií, zejména s populační teorií.
Kurz představí základní teoretické koncepce, jako například první a druhá demografická revoluce, epidemiologická
revoluce a také základní teorie a výzkum vztahů mezi populačním a ekonomickým vývojem a zmíní se i o
kulturních a sociálních důsledcích populačních změn. Kurz není úzce geograficky zaměřen, pokrývá celou škálu
soudobých i historických populací, včetně soudobé české, soudobých rozvinutých i rozvíjejících se společností
a promluví i k tématu populačního vývoje lidstva, rostoucích nerovností v globálním měřítku a možnostech
politických institucí stimulovat nebo naopak kontrolovat populační procesy.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
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Způsobilosti: Rozpoznat a popsat klíčové dimenze demografické struktury moderní české společnosti Popsat
populační historii lidstva Identifikovat mechanismy sociální změny Identifikovat vztahy mezi sociální strukturou
a demogracikými jevy Analyzovat dílčí demografické jevy v sociologické perspektivě Předpoklady: KSS/ZS1
KSS/DEM
KSS/MV1
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/POP

KSS/PST Populační stárnutí a sociologie 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Téma populačního i individuálního stárnutí nabývá v současné době na významnosti. Kurz reaguje na tuto
skutečnost zasazením stárnutí do kontextu sociálních věd, přičemž seznamuje studenty s klíčovými otázkami
spojenými se stárnutím. Jeho cílem je poskytnout komplexní pohled na stárnutí v makro i mikro perspektivě a
zároveň poukázat na způsoby, jakým obě tyto dimenze ovlivňují pohled na stáří, jeho roli ve společnosti i kon-
krétní zkušenost stárnutí. Pozornost bude věnována především individuální zkušenosti stárnutí a faktorům, které
ji významně ovlivňují. Cílem kurzu je představit základní koncepty a tematické okruhy spojené s problematikou
stárnutí a nastínit tak šíři možných otázek, které toto téma v sociálních vědách vyvolává. Kurz je rovněž zaměřen
na představení různých metodologických postupů a etických otázek spojených s tématem stárnutí. Kurz zároveň
usiluje o prolnutí poznatků sociálních věd s konkrétní praxí sociálních politik a života ve stáří.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Na počátku semestru bude určen rozvrh
čtení na každý týden. Přečtené texty budou předmětem diskuse v seminářích. U vybraných položek doporučené
literatury budou vybraní studující zpracovávat konspekty, které budou ještě před začátkem příslušného semináře
poskytovat ostatním studujícím. Obvyklý rozsah konspektu, který bude shrnovat hlavní téma (témata) textu,
případně použité metody a hlavní zjištění/závěry textu, bude 2-4 NS. Autor konspektu bude připraven zpraco-
vaný text představit v semináři v krátkém referátu a případně uplatnit získané poznatky v seminární diskusi.
Rozvrh zpracovávání konspektů bude určen na počátku semestru. V závislosti na počtu studentů/tek v kurzu
lze očekávat, že každý studující bude zpracovávat jeden až dva konspekty za semestr.
Způsobilosti: Studující jsou schopni identifikovat a analyzovat současné demografické trendy, uvádět jejich vzá-
jemné souvislosti a diskutovat jejich vliv na fungování a proměny společnosti. Jsou schopni shrnout příčiny a
důsledky demografického stárnutí na mikro i makro úrovni a porovnávat demografické trendy v různých částech
světa s ohledem na jejich specifický sociokulturní kontext.
Prostřednictvím čestby předepsané literatury se seznámí s klíčovými pracemi věnující se tématu stárnutí. Na
jejich základě jsou schopni identifikovat různé přístupy k problematice stárnutí, vzájemně je porovnávat a disku-
tovat jejich limity/přednosti. Prostřednictvím diskuze nad čtenými texty a jejím dalším zpracováním si studující
osvojují schopnost anylyzovat jednotlivé přístupy z hlediska jejich teoretických východisek i metodologických
přístupů.
Studující si prostřednictvím zpracováníní konspektů k předepsané literatuře osvojí schopnost identifikace klíčo-
vých bodů textu a jeho kritické reflexe.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/RIS Obecná sociologie 4 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je určen především frankofonním studentům certifikátového programu Románská interkulturní
studia (RIS). Přednášky vybraných kapitol ze sociologie jsou vedeny francouzsky odborníkem v oboru sociolo-
gie. Cvičení je vedeno lingvistou, vychází z lingvistické analýzy materiálů použitých při přednášce a jeho cílem
je zvládnutí francouzské komunikace na vyšší odborně orientované úrovni (sociologická terminologie apod.).
Způsobilosti: Studenti analyzují a porozumí širokému spektru původních odborných textů z oblasti sociolo-
gie. Studenti aplikují své jazykové znalosti a dovednosti na odborné texty a osvojují si odbornou terminologii.
Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

KSS/ROS Ruština pro sociologii 5 kr. Zk
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Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem semináře je seznámit studenty se základními sociologickými termíny v ruštině a naučí se je aktivně
používat. Analytická četba povede k tomu, aby se studenti dovedli zorientovat v odborném sociologickém textu v
ruském originále a uměli z něj těžit informace. Dbáno bude na osvojení si typických větných konstrukcí ruského
odborného stylu.
Konkrétní podoba sylabu včetně upřesněných podmínek pro získání zápočtu či zkoušky bude nejpozději v první
den výuky v daném semestru vyvěšena na elektronické stránce katedry. Způsobilosti: Absolvent kurzu je
schopen porozumění a analýzy širokého spektra původních odborných textů z oblasti sociologie, aplikovat své
jazykové znalosti na ruský odborný text a ovládá odbornou terminologii studovaného oboru. Předpoklady:
Kurz předpokládá znalosti ruského jazyka na úrovni B2 (SERR).

Vylučující předměty: KSJ/ROS

KSS/RSZ Rodina a sociální změna 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je představit studentům příbuzenství a rodinu v perspektivě nových příbuzenských studií a
poukázat na jejich souvislot s širšími sociálními oblastmi (převážně gender, etnicita, rasa a sociální třída), které
jsou tradiční doménou dalších sociologických subdisciplín.
Způsobilosti: Na základě kurzu studenti budou schopni: - popsat teoretickou proměnu z 80.- 90. let 20. století
ve výzkumu příbuzenství a rodiny; - rozlišit mezi sociologickou, antropologickou a historickou perspektivou ve
výzkumu příbuzensví a rodiny; - popsat souvislost příbuzenství a rodiny s novými reprodukčními technologiemi,
etnicitou, sociální třídou, rasou apod. a jak se tato souvislost promítá do proměny příbuzenství a rodiny v
současné společnosti. Předpoklady: Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a
předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz předpokládá schopnost studentů číst v anglickém jazyce.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSA/TP , KSS/RKZ

KSS/SCSAY Současná česká společnost 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Martina Štípková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je zaměřený na popis vývoje české společnosti po druhé světové válce a zvláště pak po roce 1989.
Pozornost bude věnována sociologickému vysvětlení jejích dominantních charakteristik, trendů a změn, které se
v tomto období odehrály.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: -Rozpoznat a popsat klíčové dimenze sociální struktury
moderní české společnosti -Identifikovat základní linie štěpení (roviny nerovnosti) -Popsat dopad nerovností
na životní styl a výchovné praktiky -Identifikovat vliv sociální struktury na socializaci a deviantní chování
-Identifikovat mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností Předpoklady: -schopnost číst anglicky -
absolvovaný kurz základů sociologie (KSS/SOC, KSS/ZS1, KSS/SSŠO)
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/SCSA

KSS/SCSY Současná česká společnost 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Mgr. Martina Štípková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je zaměřený na popis vývoje české společnosti po druhé světové válce a zvláště pak po roce 1989.
Pozornost bude věnována sociologickému vysvětlení jejích dominantních charakteristik, trendů a změn, které
se v tomto období odehrály. Způsobilosti: Rozpoznat a popsat klíčové dimenze sociální struktury moderní
české společnosti Identifikovat základní linie štěpení (roviny nerovnosti) Popsat dopad nerovností na životní
styl a výchovné praktiky Identifikovat vliv sociální struktury na socializaci a deviantní chování Identifikovat
mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností Předpoklady: schopnost číst anglicky
absolvovaný kurz základů sociologie (KSS/SOC, KSS/ZS1, KSS/SSŠO)

Vylučující předměty: KSS/SČS

KSS/SDI Seminář k teoretickým dilematům 2 kr. Zp
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Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je zprostředkovat studentům problematiku protichůdných výchozích teoretických předpokladů,
jež formují, ovlivňují a omezují teoretické uvažování v sociologii. Tato teoretická dilemata se jednotliví myslitelé
snaží odstranit, překlenout, sjednotit, zúročit nebo zcela ignorovat, ta však přesto přetrvávají. Konkrétní pokusy
jsou ilustrovány na doporučených knihách. Kurz si klade za cíl sledovat tato dilemata napříč časem a jednotnými
směry sociologického myšlení. Práce je založena na řízeném čtení a samostudiu vybraných knih, jejich písemném
zpracování a kolektivních a individuálních konzultacích samotných knih a studentských písemných prací. Kurz
běží paralelně s kurzem ”Dilemata teoretické sociologie”, přičemž se věnuje podobným tématům z perspektivy
dalších autorů a vede studenty k samostatnému písemnému zpracování vybraných problémů. Literární rešerše a
přehled literatury ke zvoleným problémů studenti průběžně konzultují s vyučujícím a kolektivně je pak diskutují
na občasných skupinových kolokviích.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v současné sociologii.
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v teoretické sociologii
- správně posoudit a interpretovat celospolečenské dopady sociologických teorií
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou
znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen
pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie
minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/SESOS Seminář ze soudobé sociologie 4 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se soudobou sociologickou produkcí. V kurzu, který má podobu diskusních
seminářů, budou čteny a rozebírány recentní texty české i světové sociologie. Cílem kurzu je studenty seznámit se
spektrem sociologických témat a metod, prezentovat návaznost soudobé produkce na klasickou sociologii, kriticky
zhodnotit používané datové zdroje a metody a zařadit je k převládajícím paradigmatům a metodologickým
proudům.
Způsobilosti: - reproduktovat výzkumnou otázku, metodu a výsledky
- zhodnotit jejich vhodnost a provázanost
- zařadit do kontextu tradice sociologického myšlení Předpoklady: -Schopnost číst v anglickém jazyce
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/SET Seminář sociologie a etnografie 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je obsahově doplňuje kurz Sociologie a etnografie. V rámci semináře by si studenti měli osvojit
a prohloubit také praktické znalosti týkající se provádění etnografického výzkumu pro potřeby sociologického
poznání. K tomu slouží praktická cvičení a samostatné dílčí výzkumné úkoly, pomocí nichž si studenti osvojí
některé zásadní principy při provádění etnografického výzkumu. Výstupy těchto výzkumných cvičení budou
předmětem společných kolokvií, kde bude také diskutován způsob provádění etnografického výzkumu, vzniklé
problémy, etické aspekty provádění etnografického výzkumu a obecně získaná výzkumná zkušenost studentů.
Část kurzu proto může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Způsobilosti: V rámci kurzu
studující navrhnou vlastní výzkumný projekt pracující s etnografickou metodou. Kurz tak prohlubuje schopnost
studujících vymezit výzkumnou otázku, zvolit odpovídající metodu výzkumu a diskutovat etické aspekty spojené
s realizací výzkumu. Studující si osvojí techniku zpracovávání výzkumného projektu s důrazem na realizovatelnost
daného projektu.
V rámci vlastní samostatné prace studující zpracují terénní poznámky vycházející z pozorování a provedou jejich
analýzu. V rámci kurzu si osvojí techniky kódování kvalitativních dat a aplikují je na konkrétní vlastní/sekundární
data. Kurz prohlubuje schopnost studujících zpracovávat a intepretovat data získaná v rámci etnografického vý-
zkumu. Studující si prakticky procvičí techniky sběru dat a jejich následné intepretace. V rámci společných
kolokvií studující prezentují jednotlivé kroky své výzkuné práce a diskutují její další vývoj.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
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vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/SGB Sociologická reflexe globalizace 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je představit soudobé sociologické teorie globalizace. Zvláštní pozornost je věnována otázkám
historického vývoje globalizace a dopadům tohoto procesu na jednotlivé aspekty života společnosti (ekonomika,
kultura, politika, konflikty, nadnárodní korporace, alterglobalizační hnutí). Diskutována bude otázka nakolik je
tento proces přirozený a nakolik je uměle vytvářen rozhodnutími mezinárodních finančních organizací. Část kurzu
může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Řízené samostudium bude věnováno průběžnému
podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Přečtené texty budou předmětem diskuse v
seminářích. Způsobilosti: Předpoklady: Studenti musejí bez problémů číst anglicky. Nezbytnou součástí
kurzu je průběžné zpracování studijních úkolů, které je řízené vyučujícím. Texty určené pro studijní úkoly
zpracovává student písemně na základě předem stanovené formy (esej, prezentace, resume, anotace, konspekt).

KSS/SJOS Španělština pro sociology 5 kr. Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Zielinská možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru Sociologie s pokročilou znalostí obecné španělštiny a přede-
vším dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Kurz je zaměřen na práci s odborným
textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu využití při vlastní prezentaci a vytváření textů.
Cvičení vychází z lingvistické analýzy autentických odborných materiálů a jeho cílem je zvládnutí komunikace
na vyšší odborně orientované úrovni (sociologická terminologie apod.). Doporučuje se absolvování přípravného
kurzu KRO/SPS.
Způsobilosti: Studenti analyzují a porozumí širokému spektru původních odborných textů z oblasti sociologie.
Studenti aplikují své jazykové znalosti a dovednosti na odborné texty ve španělštině a osvojují si odbornou
terminologii. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KRO/SH6 , KRO/SOS

KSS/SKB Seminář z masové komunikace 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz představuje studentům konkrétní empirické sociologické studie z oblasti studia komunikačních procesů.
Zaměřuje se zejména na vlivné současné studie. Usiluje o pokrytí nejvýznamnějších témat a výzkumných oblastí.
Cílem je naučit studenty přistupovat k těmto studiím kriticky a navrhovat vlastní plodné alternativy. Určeno
zejména pro studenty, kteří uvažují o budoucím studiu oboru ”Teorie a filozofie komunikace”.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat v určených textech studované teorie
- identifikovat v určených textech použitou výzkumnou metodologii
- zhodnotit slabá a silná místa použité metodologie
- odhadnout vhodnost použité metodologie pro zhodnocení platnosti studované teorie
- navrhovat zlepšení slabých míst použité metodologie
- navrhnout alternativní teoretické hypotézy a metodologii jejich ověření
- získat vhodná data
- zhodnotit platnost svých alternativních hypotéz
- prezentovat výsledky v odborné studii, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- prezentovat podstatné výsledky pro zhodnocení platnosti hypotéz
- zhodnotit platnost svých hypotéz
- formulovat jasné závěry Předpoklady: Schopnost číst anglicky
Znalosti v rozsahu kurzu KSS/TMK1

Vylučující předměty: KSS/SKV

KSS/SKV Seminář sociologie komunikace 3 kr. Zp
1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz vede magisterské studenty se zájmem o studium masové komunikace k hlubšímu pochopení komu-
nikačních procesů. Zaměřuje se zejména na vlivné nedávné studie. Usiluje o pokrytí nejvýznamnějších témat a
výzkumných oblastí. Cílem je naučit studenty přistupovat k těmto studiím kriticky a navrhovat vlastní plodné
alternativy.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat v určených textech studované teorie
- identifikovat v určených textech použitou výzkumnou metodologii
- zhodnotit slabá a silná místa použité metodologie
- odhadnout vhodnost použité metodologie pro zhodnocení platnosti studované teorie
- navrhovat zlepšení slabých míst použité metodologie
- navrhnout alternativní teoretické hypotézy a metodologii jejich ověření
- získat vhodná data
- zhodnotit platnost svých alternativních hypotéz
- prezentovat výsledky v odborné studii, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- prezentovat podstatné výsledky pro zhodnocení platnosti hypotéz
- zhodnotit platnost svých hypotéz
- formulovat jasné závěry Předpoklady: Schopnost číst anglicky

KSS/SKZ Seminář sociální změna 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je zprostředkovat na základě řízené četby a samostudia základní teoretické koncepty soci-
ální změny s ohledem na působení sociálních hnutí. Záměrem je demonstrovat na protichůdných přístupech
jednotlivých teorií obtíže s definováním sociální změny a sociálních hnutí včetně dopadů na společnost. Dále
je předmětem komparací a analýz fenoménu sociálních hnutí zohlednit slabé a silné stránky interpretací vlivu
doprovodných znaků změn společností jako je evoluce společnosti, civilizační proces, globalizace či např. móda.
Sociální změnu a sociální hnutí coby konstitutivní elementy změny lze proto analyzovat jako významné nositele
i recipienty proměn společnosti. V kurzu studenti zpracovávají obsáhlejší písemné práce, rešerše a výzkumné
projekty k tématům sociální změny a aktérů sociální změny.
Způsobilosti: Studenti si osvojí:
- znalosti problematiky sociálních hnutí, především nových sociálních hnutí,
- dovednost kritické analýzy idejí. Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka,
neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium
oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu
přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/SMBSZ Sociologické metody 0 kr. Szv

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Sociologie. Hlavním cílem
bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody
a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi
či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie. Předpo-
klady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociologie garantovaného Katedrou
sociologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

KSS/SMI Sociologie migrace 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz si klade za cíl seznámit studenty s problematikou mezinárodní migrace. Pozornost je věnována te-
oretickým přístupům a výzkumům, které poskytují rámec a jsou zdrojem informací pro probíhající debatu k
tématu migrace. V rámci kurzu jsou migrační procesy představeny v ekonomickém, politickém a sociálním kon-
textu. Studenti se také seznámí s tématem mezinárodní migrace v kontextu České republiky. Způsobilosti:
Studenti se budou schopni orientovat v tématu mezinárodní migrace. Budou znát základní teoretické a me-
todologické přístupy ke studiu dané problematiky. Dále budou schopni identifikovat společenské, ekonomické,
politické a historické faktory působicí na migrační proces v kontextu konkrétního prostoru - České republiky.
Předpoklady: Studenti jsou schopni číst v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/MIG

KSS/SMIA Sociologie migrace 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz si klade za cíl seznámit studenty s problematikou mezinárodní migrace. Pozornost je věnována teoretic-
kým přístupům a výzkumům, které poskytují rámec a jsou zdrojem informací pro probíhající debatu k tématu
migrace. V rámci kurzu jsou migrační procesy představeny v ekonomickém, politickém a sociálním kontextu.
Studenti se také seznámí s tématem mezinárodní migrace v kontextu České republiky.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti se budou schopni orientovat v tématu mezi-
národní migrace. Budou znát základní teoretické a metodologické přístupy ke studiu dané problematiky. Dále
budou schopni identifikovat společenské, ekonomické, politické a historické faktory působicí na migrační proces
v kontextu konkrétního prostoru - České republiky.
Předpoklady: Studenti jsou schopni číst v anglickém jazyce.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/SMI

KSS/SMNSZ Sociologické metody 0 kr. Szv

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociologie. Hlav-
ním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie. Předpo-
klady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociologie garantovaného Katedrou
sociologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/SMS Seminář modernizace a sekularizace 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je zprostředkovat na základě řízené četby a samostudia základní ideje moderny, od nichž se
odvíjí modernizační procesy a jejich následné reflexe, jež ústí v teoretické interpretace daného procesu. Nedílnou
součástí je i reflexe této reflexe. To proto, že historické vědomí modernity se všemi svými očekáváními a důsledky
je specifickým očekáváním a výkladem konkrétního typu společnosti. Jedním z konstitutivních a zároveň průvod-
ních znaků očekávané moderny byl nástup sekularizované společnosti. Modernizační teorie lze proto analyzovat
jako charakteristické úsilí určité epochy, která chtěla přetvořit rozpadající se řád tradičních společností a vytvořit
nový. Výsledkem však je pluralita modernit a s tím souvisejících nezamýšlených důsledků.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostatná práce je primárně věnována
zpracovávání vlastních obsáhlejších seminárních prací studentů. Průběh zpracovávání a psaní prací studenti prů-
běžně konzultují s vyučujícím a pokrok prezentují v občasných skupinových kolokvicích, kde jejich práci oponuje
nejen vyučující, ale i ostatní studenti. Práce jsou obvykle rešeršemi existující literatury k vybranému tématu,
případně přehledem a kritickým rozborem metod, které byly v minulosti při výzkumnu zvoleného fenoménu
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použity. Při volbě tématu se studenti mohou inspirovat vybranými položkami ze seznamu doporučené litera-
tury. Zpracované písemné práce se mohou stát základem publikovatelného textu, nebo budoucí diplomové práce
studentů.
Způsobilosti: Studenti si osvojí:
- znalosti z teorie modernizace
- znalosti ze současné diskuse o konceptu sekularizace
- dovednost kritické analýzy idejí. Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka,
neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium
oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu
přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/SNB Sociologie náboženství 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz je věnován fenoménu náboženství. Jedná se o interdisciplinární projekt na pomezí sociologie, historie,
religionistiky a politologie. V první části kurzu budou nastíněny základní problémy teorie moderních společností,
jejich vnitřních pout, hodnot, institucí a funkcí. Dále kurz posluchače uvede do některých problémů obecné socio-
logie a do dějin sociologie a sociální teorie. Hlavním tématem pak bude analýza náboženství jako sociálního jevu,
který výrazně ovlivňuje fungování soudobých společností. Studenti budou seznámeni také se zásadními pracemi,
které se fenoménem náboženství jako sociálního jevu zabývají (Weber, Durkheim apod.) Způsobilosti: Student
na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit základní pojmy, teorie
a koncepty, jež jsou pro soudobou sociologii náboženství konstitutivní. Dále získá schopnost provádět klasifikace
určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy k proble-
matice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby
dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek na studenty:
schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KSS/SCON

KSS/SNC Výzkumy v sociologii náboženství 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kursu je osvojení si faktických, obvykle sociologickým výzkumem podložených a v sociologické teorii
zakotvených znalostí o nejvýznačnějších náboženských skupinách působících v České republice. Kurz obsahově
navazuje na základní kurz sociologie náboženství a obecnější témata sociologie náboženství.
Způsobilosti: Studenti si osvojí:
- znalosti konceptů sociální (kulturní, náboženské, národnostní a etnické) menšiny
- znalosti o významných současných náboženských skupinách v České republice,
- dovednosti kritické analýzy idejí Předpoklady: Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru
sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací
zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/MEN

KSS/SNS Sociální nerovnosti a struktury 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními přístupy a teoriemi studia sociálních nerovností, sociální a ekono-
mické stratifikace a sociální mobility a to zejména mobility vnitro- a mezi- generační, vzdělanostní, zaměstnanecké
a třídní. Kurz se též věnuje nerovnostem genderovým, rasovým, etnickým, geografickým a regionálním. Kurz
shrnuje přístupy klasiků sociologie k tomuto tématu (Marx, Weber, Pareto,?), nicméně těžiště práce spočívá
v práci s moderními přístupy z období po druhé světové válce. V závěru kurz zkoumá i komparativní otázky
výzkumu sociálních nerovností, studuje trendy ve vývoji sociální struktury a zamýšlí se nad budoucností sociální
stratifikace Způsobilosti: popsat základní dimenze nerovností
popsat procesy generující nerovnosti
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charakterizovat základní metodologické nástroje výzkumu nerovností
srovnat základní teoretická východiska výzkumu nerovností
zhodnotit budoucí vývoj sociálních struktur Předpoklady: studenti mají schopnost číst anglicky
KSS/AOS (nebo ekvivalent)
KSS/ZS1 (nebo ekvivalent)

KSS/SOC Sociologie 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kuru je seznámit studenty se základními klíčovými pojmy a koncepty sociologie. Prostor je věnován
vymezení sociologie jako specifické formy vědění a jejího vztahu k jiným sociálním vědám, procesu socializace
sociálním interakcím v každodenním životě, sociálním jevům, sociálním skupinám, klíčovým institucím a organi-
zacím moderní i tradiční společnosti. Člověk jako kulturní bytost; postavení jednotlivce ve společnosti. Součástí
kurzu je četba sociologických textů. Způsobilosti: Studenti zvládnou porozumět hlavním jevům a procesům sou-
časné společnosti i jejím vývojovým trendům od tradiční k moderní a globalizované společnosti. Předpoklady:
Podmínky úspěšného zakončení kurzu:
1. Aktivní účast na přednáškách
2. Průběžné studium a znalost povinné literatury
3. Znalost odpřednášené látky
4. Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu,
který testuje i znalost studijní literatury

Vylučující předměty: KSS/SAŽ , KSS/SOH , KSS/S1SŠO , KSS/ZS1

KSS/SOCZP Sociologie životního prostředí 2 kr. Zp
30 [hod/sem]

PhDr. Michal Růžička, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz je úvodem do dvou oblastí sociálněvědního bádání: (1) ”sociologie životního prostředí” a (2) ”sociologie
a životní prostředí”. První oblast zdůrazňuje sociologické studium vztahu mezi společností a jejím externím
prostředím. Druhá oblast se pak zaměřuje na témata spojená s (primární i sekundární) socializací a sociálními,
kulturními, biologickými a environmentálními faktory, které ji ovlivňují. Kurz seznamuje studenty s představiteli
(pod)oboru a pozornost věnuje nejvýznamnějším výzkumným projektům v oblasti, čímž připravuje studenty na
formulaci jejich vlastních výzkumných projektů.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují a definují základní termíny, teorie a koncepty ze sociologie životního pro-
středí. Studenti rozumí historickým i soudobým sociologickým přístupům k životnímu prostředí, jsou schopni
je srovnat a kontrastovat, a kriticky zhodnotit. Studenti jsou schopni zkonstruovat výzkumný projekt a jsou
schopni navrhnout aplikovatelný výzkumný design.
Předpoklady: Kurz předpokládá dobrou znalost anglického jazyka, neboť část studijních materiálů není do-
stupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti
sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.

KSS/SOF Sociologie profesí 6 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se sociologickým studiem profesí a povolání. Pozornost věnuje jednak
klasickým přístupům ke studiu profesí (Marx, Weber, ale i Becker atd.), dále jejich kritice, zejména feministické
kritice klasických konceptualizací. V neposlední řadě se studenti seznámí i se současnými teoretickými pracemi
z oblasti sociologie profesí a diskuzemi nad současným směřováním oboru a předmětem jeho zájmu. Probírány
budou stěžejní koncepty profesionalizace a profesionalismu, profesionalizačního projektu (professional project),
managerialismu, entrepreneurialismu a dalších konceptů, souvisejících především se změnami v oblasti stále více
se globalizujícího trhu práce. K aspektům, na něž bude brán zvláštní zřetel, patří role vědění, státu, sociální
stratifikace, genderu apod.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- orientovat se v předkládané problematice sociologie profesí
- fundovaně diskutovat klíčová díla z této oblasti sociologického vědění
- ovládat a používat klíčové koncepty, které sociologové v této sociologické subdisciplíně
Předpoklady: Podmínkou přihlášení se do kurzu je absolvování předmětu KSS/ZS2 nebo KSS/S2SŠO.
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Student/ka musí být navíc schopna/schopen číst anglicky.
Vylučující předměty: KSS/PRO

KSS/SOGY Sociologie globalizace 8 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Cílem kurzu je představit soudobé sociologické teorie globalizace.
Zvláštní pozornost je věnována otázkám historického vývoje globalizace a dopadům tohoto procesu na jednot-
livé aspekty života společnosti (ekonomika, kultura, politika, konflikty, nadnárodní korporace, alterglobalizační
hnutí). Diskutována bude otázka nakolik je tento proces přirozený a nakolik je uměle vytvářen rozhodnutími
mezinárodních finančních organizací. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - analyzovat odborné texty v cizím
jazyku - analyzovat aktuální diskuse problematice globalizace ze sociologického pohledu. - při případné peda-
gogické činnosti orientovat žáky v problematice globalizace - správně posoudit a interpretovat celospolečenské
dopady procesu globalizace - kriticky zhodnotit a porovnat existující teorie globalizace - studenti si zapamatují
sociologickou terminologii v angličtině Předpoklady: Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Studentům, pro
které není angličtina prvním jazykem, se doporučuje kurz zapisovat pouze po předchozím úspěšném absolvování
kurzu KSS/AOS (nebo ekvivalentu) s prospěchem výborným nebo velmi
dobrým.

Vylučující předměty: KSS/SOG

KSS/SOM Sociologie města 6 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz uvádí studenty do základů sociologie města a sociální teorie městské společnosti. Účastníci kurzu
budou sledovat vývoj a transformaci urbánní sociologie od jejích počátků po přítomnost. Poté, co se seznámíme s
teoriemi ”otců zakladatelů” sociální teorie městského prostoru (M. Weber, G. Simmel), přesuneme naši pozornost
k ekologickým teoriím městské společnosti (R. E. Park, E. Burgess, L. Wirth), které po desítky let determinovaly
směr sociologického myšlení o městu. Poté kriticky přezkoumáme kritické přístupy ke studiu městského prostoru
- (neo)marxismus (M. Castells, D. Harvey, H. Lefebvre) a politickou ekonomii (J. Logan a H. Molotch, S.
Sassen). Poté, co se vypořádáme s historickým vývojem sociologie města, obrátíme svoji pozornost na vztah
mezi vertikálními a horizontálními formami sociálních nerovností, resp. vztah mezi sociální stratifikací a její
distribucí a manifestací v prostoru. Podstatná pozornost bude věnována soudobým socio- prostorovým procesům
v soudobých kapitalistických i v post-socialistických společnostech.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Řízené samostudium bude věnováno
průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Přečtené texty budou předmětem
diskuse v seminářích. Způsobilosti: Studenti si zapamatují a definují základní termíny, teorie a koncepty
ze sociologie města. Studenti rozumí historickým i soudobým přístupům ke studiu městské společnosti, jsou
schopni je srovnat a kontrastovat, a kriticky zhodnotit. Studenti jsou schopni zkonstruovat výzkumný projekt a
jsou schopni navrhnout aplikovatelný výzkumný design.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních ma-
teriálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.

Vylučující předměty: KSS/URB , KSS/URS

KSS/SOR Sociologie rodiny 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit soudobou sociologii rodiny. Bude studovat otázky role rodiny v populačním
vývoji, historické proměny instituce rodiny, otázky vstupu do manželství- partnerství, volby partnera, fungování
domácností, dělbu rolí v rodině a rodinné strategie, ale nevyhne se ani otázkám rozpadu rodiny a sociálním i
ekonomickým důsledkům rozvodu pro bývalé manžele i jejich děti a roli rodiny v kontextu výzkumu sociálních
nerovností mezigenerační reprodukce společnosti. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse problematice rodiny ze sociologického pohledu.
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice rodiny
- při případném výkonu povolání sociálního prácovníka odhadnout rizikové faktory spojené s existencí rodiny
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- správně posoudit a interpretovat vliv rodiny na život jedince Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů
schopnost číst v anglickém jazyce. Student má mít znalost základní sociologické terminologie, autorů a sociolo-
gických paradigmat.

Vylučující předměty: KSS/SR

KSS/SPS Španělština pro sociology - úvod 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Zielinská možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen studentům studijního oboru Sociologie s pokročilou znalostí obecné španělštiny a přede-
vším dále rozvíjí schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému projevu. Kurz je zaměřen na práci s odborným
textem a vede studenty k osvojení odborné terminologie a jejímu využití při vlastní prezentaci a vytváření textů.
Cvičení vychází z lingvistické analýzy autentických odborných materiálů a jeho cílem je zvládnutí komunikace
na vyšší odborně orientované úrovni (sociologická terminologie apod.). Doporučuje se absolvování přípravného
kurzu KRO/SPS. Způsobilosti: Studenti identifikují a vysvětlí prvky odborného jazyka v originálním au-
tentickém odborném textu z oblasti sociologie ve španělštině. Studenti analyzují originální odborné texty ve
španělštině. Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.

Vylučující předměty: KRO/SH5 , KRO/SPS

KSS/SRO Sociologie rozvoje 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je představit rozvoj a rozvojovou praxi jako jeden z významných činitelů řízené sociální změny
v současné společnosti. Způsobilosti: Na základě obsahu kurzu studenti: a) budou schopni popsat souvislosti
mezi regionálním rozvojem a modernizačním přístupem; b) pochopí kontextuální a institucionální předpoklady
rozvoje; c) porozumí souvislosti mezi problematikou regionálního rozvoje a sociální změny v současné společnosti.
Předpoklady: Kurz předpokládá schopnost studentů číst v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/ROZ

KSS/SROA Sociologie rozvoje 8 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je představit rozvoj a rozvojovou praxi jako jeden z významných činitelů řízené sociální změny
v současné společnosti.
Kurz je vyučován v Angličtině Způsobilosti: Na základě obsahu kurzu studenti: a) budou schopni popsat
souvislosti mezi regionálním rozvojem a modernizačním přístupem; b) pochopí kontextuální a institucionální
předpoklady rozvoje; c) porozumí souvislosti mezi problematikou regionálního rozvoje a sociální změny v sou-
časné společnosti.
Předpoklady: Kurz předpokládá schopnost studentů číst v anglickém jazyce.

KSS/SSGY Sociologie sexuality a genderu 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

možný semestr: ZS

Cíle: Kurz se zaměřuje na sexualitu v kontextu sociálních věd. Seznamuje přitom studenty/ky se způsoby, jakými
je sexualita zakotvena v jednotlivých společenských institucích, vztazích a sociální organizaci. Kurz rovněž tema-
tizuje vztah sexuality a sociálních nerovností. Na sexualitu nahlíží v kontextu mocenských vztahů definujících
normalitu a deviaci. Soustřeďuje se přitom na konstituování jednotlivých kategorií, hranic mezi nimi a jejich
vzájemné vztahy. Cílem kurzu je nastínit komplexní vztah mezi konstrukcí sexuality a genderu. Kurz zároveň
diskutuje otázky sexuality a politiky identity, heteronormativy, kulturní variability sexuality a vztahu sexuality
a biologie. Způsobilosti: Studující si v kurzu osvojí pohled na sexualitu a gender z perspektivy sociálních věd.
Jsou schopni analyzovat sexualitu a gender jako součást společenských a mocenských vztahů. Prostřednictvím
studia odborné literatury srovnají jednotlivé přístupy ke studiu sexuality a identifikují jejich jednotlivá výcho-
diska. Jsou schopni prostřednictvím relevantních argumentů diskutovat různé přístupy k sexualitě a genderu a
zasadit tyto přístupy do sociálního a historického kontextu uvažování o sexualitě. Předpoklady: Schopnost
studujících pracovat s anglicky psanými odbornými texty.

Vylučující předměty: KSS/SSG

KSS/SST1 Současná sociologická teorie 1 3 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Balon, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se soudobým sociologickým myšlením tak, jak se vyvíjelo od druhé světové války
do současnosti, a interpretuje jej s ohledem na sociální, kulturní a politický kontext, v němž se jednotlivé
myšlenkové proudy ustavily a rozvíjely. Zejména se soustřeďuje na strukturní funkcionalismus (T. Parsons, R. K.
Merton), radikální sociologii v USA (Ch. W. Mills), teorii konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), neomarxismus,
kritickou teorii (H. Marcuse, J. Habermas), historicky orientovaný marxismus a post-marxismus a teorii systémů
(N. Luhmann). Kurz se rovněž věnuje teorii sociální směny, teorii sítí a teorii racionální volby (J. Coleman).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v oboru současné teoretické sociologie
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice teoretické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie
- aplikovat teoretické poznatky na porozumění každodenní skutečnosti
- uvedou do souvislosti informace ze současné sociální teorie z filosofie, kulturálních studií, genderových studií a
psychologie
- studenti si zapamatují sociologickou terminologii Předpoklady: Student má mít znalost základní sociologické
terminologie, autorů a sociologických paradigmat. Důležité jsou také znalosti dějin klasické sociologie.

Vylučující předměty: KSS/SS1

KSS/SST2 Současná sociologická teorie 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jan Balon, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se soudobým sociologickým myšlením tak, jak se vyvíjelo od druhé světové války
do současnosti, a interpretuje jej s ohledem na sociální, kulturní a politický kontext, v němž se jednotlivé myš-
lenkové proudy ustavily a rozvíjely. Zejména se soustřeďuje na etnometodologii a dramaturgickou sociologii (H.
Garfinkel, E. Goffman), fenomenologickou sociologii (A. Schutz), soudobou feministickou teorii, teorii modernity
a modernizace (U. Beck, A. Giddens, G. Ritzer, Z. Bauman, J. Habermas), strukturalismus (F. de Saussure,
R. Barthes, C. Lévi-Strauss), post-strukturalismus (J. Derrida, M. Foucault) a nástup postmoderní teorie (F.
Lyotard, F. Jameson, J. Baudrillard).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v oboru současné teoretické sociologie (se zaměřením na postmodernu, feministické
teorie, francouzskou a německou sociologii)
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice teoretické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie
- aplikovat teoretické poznatky na porozumění každodenní skutečnosti
- uvést do souvislosti informace ze současné sociální teorie z filosofie, kulturálních studií, genderových studií a
psychologie
- studenti si zapamatují sociologickou terminologii
Předpoklady: Student má mít znalost základní sociologické terminologie, autorů a sociologických paradigmat.
Důležité jsou také znalosti dějin klasické sociologie a znalosti z kurzu Současná sociologická teorie 1.

Vylučující předměty: KSS/SS2

KSS/STNSZ Sociologická teorie 0 kr. Szv

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je povinnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociologie. Hlav-
ním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie. Předpo-
klady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociologie garantovaného Katedrou
sociologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/STVY Sociologická teorie v současnosti 6 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se soudobým sociologickým myšlením tak, jak se vyvíjelo od druhé světové
války do současnosti, a interpretuje jej s ohledem na sociální, kulturní a politický kontext, v němž se jednotlivé
myšlenkové proudy ustavily a rozvíjely. Zejména se soustřeďuje na strukturní funkcionalismus (T. Parsons, R. K.
Merton), radikální sociologii v USA (Ch. W. Mills), fenomenologickou sociologii (A. Schutz) etnometodologii a
dramaturgickou sociologii (H.Garfinkel, E. Goffman), teorii konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), neomarxismus,
kritickou teorii (H. Marcuse, J. Habermas), historicky orientovaný marxismus a post-marxismus a teorii systémů
(N. Luhmann), problematiku stukturalizmu a post-strukturalizmu a nástupem postmoderní teorie (F. Lyotard,
F. Jameson, J. Baudrillard). Kurz se rovněž věnuje teorii sociální směny, teorii sítí a teorii racionální volby (J.
Coleman),postmoderně (Francois Lyotard, Jean Baudrillard, Frederic Jameson, Zygmunt Bauman, Scott Lash,
Cornelius Castoriadis, Agnes Heller, Jürgen Habermas, Allaine Touraine, Niklas Luhmann, Richard Münch,
Ulrich Beck), globalizaci (Daniell Bell, Alvin Toffler, Manuell Castells, George Ritzer, Roland Robertson, Ralf
Dahrendorf, Marshal McLuhan) a politické sociologii (Raymond Aron, Hanah Ahrendtová, Charles W. Mills,
Allvin Gouldner). Způsobilosti: Na základě kurzu budou studenti schopni: a) analyzovat aktuální diskuse v
současné teoretické sociologie b) kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie c) aplikovat teore-
tické poznatky na parozumění každodenní skutečnosti d) uvést do souvislosti poznatky současné sociální teorie,
filozofie, kulturálních studií, genderových studií a psychoanalýzy. Předpoklady: Kurz předpokládá schopnost
studentů číst v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/STV

KSS/SZC Sociologie životního cyklu 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je představit soudobé teoretické a metodologické nástroje, které sociologie a příbuzné disciplíny
používají k analýze životního cyklu. Zejména se zaměří na soudobý komparativní empirický výzkum životního
cyklu a především na tři druhy životních tranzicí: na tranzici do dospělosti (vstup do manželství, partnerství, ro-
dičovství, dokončení vzdělání a vstup na trh práce), tranzice středního života (zaměstnanecká mobilita, přerušené
kariérní dráhy matek) a opouštění pracovního trhu. Cílem kurzu je seznámit studenty/ky se základními tématy
sociologie životního běhu. Soustředí se přitom především na jednotlivá životní období, role a významné tranzice
v životě jednotlivců a jejich širší společenské souvislosti a individuální determinanty. Pozornost je věnována také
kategorii věku, věkovým normám a konstrukci individuálních životních biografií.
Způsobilosti: Studující si v rámci kurzu osvojí základní terminologii a koncepty používané v rámci sociologie
životního cyklu. Prostřednictvím studia odborné literatury srovnají různé teoretické i metodologické přístupy
ke studiu životního cyklu. V rámci kurzu studující navrhnou vlastní výzkumný projekt, kde osvědčí znalost
teoretických přístupů i výzkumných postupů při studiu životní biografie. Předpoklady: Schopnost studujících
pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou.

Vylučující předměty: KSS/SOŽ

KSS/SZCA Sociologie životního cyklu 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je představit soudobé teoretické a metodologické nástroje, které sociologie a příbuzné disciplíny
používají k analýze životního cyklu. Zejména se zaměří na soudobý komparativní empirický výzkum životního
cyklu a především na tři druhy životních tranzicí: na tranzici do dospělosti (vstup do manželství, partnerství, ro-
dičovství, dokončení vzdělání a vstup na trh práce), tranzice středního života (zaměstnanecká mobilita, přerušené
kariérní dráhy matek) a opouštění pracovního trhu. Cílem kurzu je seznámit studenty/ky se základními tématy
sociologie životního běhu. Soustředí se přitom především na jednotlivá životní období, role a významné tranzice
v životě jednotlivců a jejich širší společenské souvislosti a individuální determinanty. Pozornost je věnována také
kategorii věku, věkovým normám a konstrukci individuálních životních biografií.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studující si v rámci kurzu osvojí základní terminologii a koncepty používané v rámci sociologie
životního cyklu. Prostřednictvím studia odborné literatury srovnají různé teoretické i metodologické přístupy
ke studiu životního cyklu. V rámci kurzu studující navrhnou vlastní výzkumný projekt, kde osvědčí znalost
teoretických přístupů i výzkumných postupů při studiu životní biografie. Předpoklady: Schopnost studujících
pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou.
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Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Vylučující předměty: KSS/SZC

KSS/SZZ Státní závěrečná zkouška 0 kr. Zk

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně
používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence,
jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu. Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje,
že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s
požadavky studijního oboru Sociologie.
Předpoklady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociologie garantovaného
Katedrou sociologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v
Plzni.

KSS/S1SŠO Sociologie 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz:
- syntetizuje a dále rozvíjí znalosti studentů o stěžejních oblastech, jimž věnuje pozornost sociologie.
- učí konceptualizovat obecné pojmosloví užívané v sociologii: společnost, status, třída, kultura, jedinec, aktér,
každodennost atd.
- rozebírá a hodnotí různé teoretické a metodologické přístupy, které sociologie aplikuje.
- ukazuje, do jaké míry mohou jednotlivé koncepty či metodologické postupy selhávat při aplikaci a jaké jsou
hlavní námitky kladené proti nim.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit
základní pojmy, teorie a koncepty, jež jsou v současnosti v sociologii reflektovány. Dále získá schopnost provádět
klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy
k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové
pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek
na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční gramotnost.

Vylučující předměty: KSS/SAŽ , KSS/SOC , KSS/SOH , KSS/ZS1

KSS/S2SŠO Sociologie 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Sociologie 1 a dále rozvíjí znalosti studentů v oblasti sociologie. Cílem tohoto kurzu
je seznámit studenty se základními klíčovými pojmy a koncepty sociologie. Zaměřuje se především na jednotlivé
instituce společnosti (rodina, vzdělání, byrokracie apod.) a na klíčová odvětví současné sociologie např. sociologii
rodiny, sociologii deviace, sociologii médií, sociologii náboženství. Součástí kurzu je četba sociologických textů,
které jsou diskutovány v seminářích.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní sociologické pojmy a koncepty
- charakterizovat, jakými tématy a výzkumnými problémy se zabývají vybrané oborové sociologie
- orientovat se v základní problematice a přístupech v rámci daných oborových sociologií
- případně vyjmenovat klíčové představitele z dané výzkumné oblasti a diskutovat o jejich dílech Předpoklady:
Kurz je povinný pro studenty oboru sociální a kulturní antropologie. Je podmíněn absolvováním předmětu
S1SŠO. Studenti musí být schopni číst v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/ZS2

KSS/THP Kurz hostujícího profesora - teorie 6 kr. Zp
3 [hod/týd]
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Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz zahraničního lektora o aktuální problematice soudobého světového sociologického myšlení nebo soci-
ologické teorie určená pro posluchače magisterského programu Sociologie, zaměření ”Teoretické koncepce spo-
lečnosti”. Konkrétní téma (a podoba kurzu) bude upřesněno a může se lišit podle konkrétního vyučujícího.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - naplnit požadavky vyučujícího z odlišného prostření (jazykového, akade-
mického, kulturního) - orientovat se v cizím akademickém prostředí v případném budoucím pobyt na některém
zahraničním sociologickém pracovišti - analyzovat odborné texty v cizím jazyku - zapamatovat si základní cizo-
jazyčnou terminologii probírané látky Předpoklady: Velmi dobrá znalost anglického jazyka.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/HTP

KSS/TKNSZ Teoretické koncepce společnosti 0 kr. Szv

PhDr. Jan Balon, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je volitelnou součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru Sociologie.
Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat
moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále
využije v praxi či v navazujícím studiu.
Způsobilosti: Úspěšné zvládnutí magisterské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře
osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie. Předpo-
klady: Student musí splnit všechny prerekvizity dané studijním plánem oboru Sociologie garantovaného Katedrou
sociologie a všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/TMK1Z Teorie masové komunikace 1 6 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi mediálních studií. vymezuje pojmy masa, masová kul-
tura, médium, publikum apod. Pozornost je věnována produkci mediální kultury a fungování médií. Studenti
budou seznámeni s mediální legislativou, možnostmi regulace médií. Součástí kurzu je práce studenta se základní
literaturou z oblasti mediálních studií.
Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - definovat
základní pojmy z oblasti teorie masové komunikace - popsat modely a vybrané teorie masové komunikace -
srovnat modely masové komunikace - vyjmenovat základní etapy vývoje médií - řešit zadané úkoly pomocí
získaných poznatků - vytvořit časovou osu vývoje teorií masové komunikace - popsat vybrané metody studia
masové komunikace - aplikovat vybrané metody na studium zadaného problému Předpoklady: KSS/SOC,
nebo KSS/SOH, nebo KSS/S1SŠO, nebo KSS/ZS1 Schopnost číst v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/TMK1Y

KSS/TMK2 Teorie masové komunikace 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz navazuje na kurz Teorie masové komunikace 1 a rozšiřuje znalosti studentů v oblasti mediálních studií.
V tomto semestru je zaměřen na teorie publika a klasické výzkumy vlivu masových médií. Seznamuje studenty se
základními postupy výzkumu v oblasti mediálních studií. pozornost bude věnována zejména mediálním obsahům
(např. zpravodajský diskurz, problematika násilí v médiích) a výzkumu publik. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
- vyhledat relevantní odborné texty k zadanému tématu
- kriticky komparovat východiska, metody a závěry vyhledaných textů
- přehledně shrnout výsledky komparace textů písemnou formou
- přijmout relevantní závěr, který z komparace vyplývá
- prezentovat výsledky komparace textů v semináři
- přesně definovat výzkumnou otázku na základě zadaného problému
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- formulovat zásadní argumenty k definované výzkumné otázce
- přijmout relevantní závěr, který vyplývá z formulovaných argumentů
- písemně shrnout výzkumnou otázku, argumenty a závěr v krátkém eseji Předpoklady: - KSS/TMK1
- schopnost číst anglicky

KSS/TPK Sociologie politické komunikace 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznámí studenty s možnými teoretickými náhledy na vztah společnost/politický systém a média,
různými pojetími tzv. ”veřejné sféry” a kritikami jejího stávajícího stavu a dále s typologií existujících systémů
politické komunikace. Používá přitom teorie a metody sociologie. Zvláštní pozornost je věnována klíčovým kon-
ceptům mediálních studií, kontext politické komunikace je vhodným místem pro jejich hlubší rozbor - např. moc,
mediace vs. medializace, framing a packaging, ideologie a hegemonie, diskurz. Nově budou studenti seznámeni
s periodizací politické komunikace a koncepty, které bývají považovány pro politickou komunikaci jako domácí
- např. amerikanizace/profesionalizace politických kampaní, spin doctoring, aesteticisation, dealignment atd.
Předmětem seminářů je analyzování vybraných aspektů současného českého politického komunikování. Cílem
seminářů je tak přispět k teoretickému, relevantně metodologicky podloženému poznání a pochopení projevů
současné české politické komunikace. Způsobilosti: Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni kritické
reflexe role médií ve společnosti, především v politických procesech a mediálního jednání politických subjektů.
Studenti jsou schopni: - definovat možné vztahy mezi společností, politikou a médii - vyjmenovat funkce politické
komunikace ve společnosti - analyzovat konkrétní příklady a identifikovat v nich tyto funkce - popsat vybrané
teorie politické komunikace (amerikanizace/profesionalizace politických kampaní, spin doctoring, aesteticisation
a dealignment) - charakterizovat klíčové koncepty mediálních studií (moc, mediace vs. medializace, framing a
packaging, ideologie a hegemonie, diskurz) - identifikovat vhodné možnosti aplikace těchto teorií a konceptů -
aplikovat tyto teorie a koncepty na vlastní výzkumný problém - definovat různá pojetí tzv. ”veřejné sféry” -
vyložit kritiky jejího stávajícího stavu - definovat typy existujících systémů politické komunikace Předpoklady:
Studenti musí být schopni číst anglicky a znají základy teorie masové komunikace.

Vylučující předměty: KSS/TPKY

KSS/TPKY Sociologie politické komunikace 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

možný semestr: LS

Cíle: Kurz seznámí studenty s možnými teoretickými náhledy na vztah společnost/politický systém a média,
různými pojetími tzv. ”veřejné sféry” a kritikami jejího stávajícího stavu a dále s typologií existujících systémů
politické komunikace. Používá přitom teorie a metody sociologie. Zvláštní pozornost je věnována klíčovým kon-
ceptům mediálních studií, kontext politické komunikace je vhodným místem pro jejich hlubší rozbor - např. moc,
mediace vs. medializace, framing a packaging, ideologie a hegemonie, diskurz. Nově budou studenti seznámeni
s periodizací politické komunikace a koncepty, které bývají považovány pro politickou komunikaci jako domácí
- např. amerikanizace/profesionalizace politických kampaní, spin doctoring, aesteticisation, dealignment atd.
Předmětem seminářů je analyzování vybraných aspektů současného českého politického komunikování. Cílem
seminářů je tak přispět k teoretickému, relevantně metodologicky podloženému poznání a pochopení projevů
současné české politické komunikace. Způsobilosti: Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni kritické
reflexe role médií ve společnosti, především v politických procesech a mediálního jednání politických subjektů.
Studenti jsou schopni: - definovat možné vztahy mezi společností, politikou a médii - vyjmenovat funkce politické
komunikace ve společnosti - analyzovat konkrétní příklady a identifikovat v nich tyto funkce - popsat vybrané
teorie politické komunikace (amerikanizace/profesionalizace politických kampaní, spin doctoring, aesteticisation
a dealignment) - charakterizovat klíčové koncepty mediálních studií (moc, mediace vs. medializace, framing a
packaging, ideologie a hegemonie, diskurz) - identifikovat vhodné možnosti aplikace těchto teorií a konceptů -
aplikovat tyto teorie a koncepty na vlastní výzkumný problém - definovat různá pojetí tzv. ”veřejné sféry” -
vyložit kritiky jejího stávajícího stavu - definovat typy existujících systémů politické komunikace Předpoklady:
Studenti musí být schopni číst anglicky a znají základy teorie masové komunikace.

Vylučující předměty: KSS/TPK

KSS/TRS Trendy v sociální teorii 10 kr. Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními trendy v sociologické teorii ve druhé polovině 20. století.
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Kurz bude zaměřen na zvládnutí základní terminologie spojené se soudobými teoretickými koncepty v sociologii
a na pochopení přístupů jednotlivých autorů a autorek. Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené
práce studentů. Samostudium bude věnováno průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném
rozsahu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat utváření sociologických teorií
- analyzovat odborné texty v cizím jazyku
- analyzovat, kriticky zhodnotit a porovnat nejnovější trendy sociologického myšlení
- aplikovat teoretické poznatky při vlastní samostatné a tvořivé práci v oblasti teoretické sociologie
- uvést do souvislosti a syntetizovat informace ze současné sociální teorie, z filosofie, kulturálních studií, gende-
rových studií a psychologie Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť
podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru
sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací
zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

Vylučující předměty: KSS/TST

KSS/TSS Teorie sociální stratifikace 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je představit studentům teorie a empirický výzkum sociálních nerovností, sociálních struktur a
sociální mobility, jak je praktikován soudobou sociologií. Kurz se bude zejména zaměřovat na otázky srovnávacích
výzkumů a transformací sociálních nerovností v moderních západních společnostech. Budeme studovat obecné
otázky definice statusu a tříd, otázky mezi- a
vnitrogenerační zaměstnanecké mobility, nerovností v přístupu ke vzdělání, rodiny a výběrového párování. Část
kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběžnému
podrobnému čtení vybraných položek studijní literatury v plném rozsahu. Na počátku semestru bude určen
rozvrh čtení na každý týden. Přečtené texty budou předmětem diskuse v seminářích. U vybraných položek lite-
ratury budou jednotliví studenti zpracovávat konspekty, které budou ještě před začátkem příslušného semináře
poskytovat ostatním studentům. Obvyklý rozsah konspektu, který bude shrnovat hlavní téma (témata) textu,
případně použité metody a hlavní zjištění/závěry textu, bude 2-4 NS. Autor konspektu bude připraven zpraco-
vaný text představit v semináři v krátkém referátu a případně uplatnit získané poznatky v seminární diskusi.
Rozvrh zpracovávání konspektů bude určen na počátku semestru. V závislosti na počtu studentů v kurzu lze
očekávat, že každý studnet bude zpracovávat jeden až dva konspekty za semestr. Způsobilosti: popsat základní
dimenze nerovností
popsat a srovnat základní teoretická východiska sociologie nerovností
popsat základní procesy generující nerovnosti
kriticky zhodnotit jendotlivé segmenty stratifikačního výzkumu
popsat a zhodnotit metodologické nástroje výzkumu nerovností
navrhnout vlastní výzkum vybraného stratifikančího jevu Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost
anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro
magisterské studium oboru sociologie a předpokládá vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie
minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/USO Urbánní sociologie 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do základů sociologie města a sociální teorie městské společnosti. Účastníci
kurzu budou sledovat vývoj a transformaci urbánní sociologie od jejích počátků po přítomnost.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují a definují základní termíny, teorie a koncepty ze sociologie města. Studenti
rozumí historickým i soudobým přístupům k městské společnosti, jsou schopni je srovnat a kontrastovat, a
kriticky zhodnotit. Studenti jsou schopni zkonstruovat výzkumný projekt a jsou schopni navrhnout aplikovatelný
výzkumný design.
Předpoklady: Studentům, pro které angličtina není rodným jazykem, se zapsání kurzu doporučuje pouze po
předchozím absolvování zkoušky z odborné angličtiny (KSS/AOS, nebo ekvivalentu) s prospěchem výborným
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nebo velmi dobrým.
Vylučující předměty: KSS/URB , KSS/URS

KSS/USV Úvod do studia sociálních věd 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz:
- syntetizuje a dále rozvíjí doposud intuitivně získané znalosti studentů ohledně vnitřního členění sociálních věd.
- seznamuje studenty s pozicí sociologie mezi příbuznými disciplínami: formální demografie, sociální demografie,
politická sociologie, politologie, sociální a kulturní antropologie, historie, filozofie, lingvistika.
- učí konceptualizovat klíčové pojmy a metody aplikované v sociologii.
- učí, rozebírá a hodnotí různé formi textů, které jsou ve ědeckém diskurzu využívány:zprávy, rešerše, recenze,
anotace, eseje, výzkumné zprávy, trend reports a další.
- ukazuje, do jaké míry může sociologie narážet na obtíže při aplikaci v praxi.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběž-
nému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Způsobilosti: Student na základě ab-
solvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit základní pojmy, teorie a koncepty,
jež jsou v současnosti v sociálních vědách reflektovány. Dále získá schopnost provádět klasifikace určujících po-
stojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy k problematice existují.
Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové pozice, a aby dokázal mezi
nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst,
elementární funkční gramotnost.

KSS/VAD Vícerozměrná analýza sociologických dat 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz učí studenty prakticky provádět mnohorozměrnou analýzu kvantitativních sociologických nebo podob-
ných dat pomocí statistického softwaru (STATA). Zaměřuje se zejména na analýzu tabulárních dat a zvládnutí
mnohorozměrné regresní analýzy a na jejich zakomponování do reálného výzkumu.
Způsobilosti: zhodnotit vhodnost použité metody analýzy dat
vybrat vhodnout metodu analýzy dat
provést analýzu vlastních nebo dodaných dat
interpretovat výsledky mnohorozměrné analýzy dat
napsat krátkou výzkumnou zprávu Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce.
KSS/ZZD
KSS/ASD
KSS/SON

KSS/VEM Výzkum veřejného mínění 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s teoriemi i praxí výzkumu veřejného mínění v historické, mezinárodní
i české perspektivě. Je věnován teoretickým základům oboru, seznamuje s díly jeho základních představitelů a
velkou pozornost věnuje metodologii a metodice výzkumu veřejného mínění. Výklad teorie výzkumu veřejného
mínění bude prováděn na příkladech klasických prací, včetně diskuse k jednotlivým dílům. To u studentů předpo-
kládá znalosti alespoň jednoho ze základních světových jazyků, nejlépe angličtiny, a četbu vybraných klíčových
textů. Na seminářích bude kladen důraz na diskusi několika probíraných textů a bude zde prováděna vzorová
interpretace výsledků výzkumů veřejného mínění. Důležitým tématem bute též etický kodex evropské a světové
asociace pro výzkum veřejného mínění ESOMAR a WAPOR. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní pojmy teorie a praxe výzkumu veřejného mínění (dále VVM)
- popsat historii veřejné sféry a VVM
- charakterizovat základní teorie veřejného mínění a jeho formování
- popsat vybrané metody VVM
- kriticky diskutovat zadané seminární texty
- písemně shrnout své argumenty k zadaným textům
- vyhledat relevantní odbornou literaturu k zadanému tématu
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- formulovat vlastní výzkumnou otázku a hypotézy na základě studia literatury
- zvolit vhodné metody VVM pro ověření platnosti hypotéz
- aplikovat vhodné metody VVM
- realizovat vlastní VVM
- analyzovat výsledky VVM
- formulovat relevantní závěry na základě analýzy výsledků
- písemně prezentovat: formulaci otázky, hypotéz a jejich teoretické zdůvodnění; volbu vhodných metod; výsledky
šetření a jeho závěry Předpoklady: KSS/MV1,
a
KSS/MV2,
a
KSS/ZS1
Shopnost číst anglicky.

Vylučující předměty: KSS/VM , KSS/VVM

KSS/VEMA Výzkum veřejného mínění 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s teoriemi i praxí výzkumu veřejného mínění v historické, mezinárodní
i české perspektivě. Je věnován teoretickým základům oboru, seznamuje s díly jeho základních představitelů a
velkou pozornost věnuje metodologii a metodice výzkumu veřejného mínění. Výklad teorie výzkumu veřejného
mínění bude prováděn na příkladech klasických prací, včetně diskuse k jednotlivým dílům. To u studentů předpo-
kládá znalosti alespoň jednoho ze základních světových jazyků, nejlépe angličtiny, a četbu vybraných klíčových
textů. Na seminářích bude kladen důraz na diskusi několika probíraných textů a bude zde prováděna vzorová
interpretace výsledků výzkumů veřejného mínění. Důležitým tématem bute též etický kodex evropské a světové
asociace pro výzkum veřejného mínění ESOMAR a WAPOR.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - definovat základní pojmy teorie a praxe výzkumu veřejného mínění (dále
VVM) - popsat historii veřejné sféry a VVM - charakterizovat základní teorie veřejného mínění a jeho formování
- popsat vybrané metody VVM - kriticky diskutovat zadané seminární texty - písemně shrnout své argumenty k
zadaným textům - vyhledat relevantní odbornou literaturu k zadanému tématu - formulovat vlastní výzkumnou
otázku a hypotézy na základě studia literatury - zvolit vhodné metody VVM pro ověření platnosti hypotéz - apli-
kovat vhodné metody VVM - realizovat vlastní VVM - analyzovat výsledky VVM - formulovat relevantní závěry
na základě analýzy výsledků - písemně prezentovat: formulaci otázky, hypotéz a jejich teoretické zdůvodnění;
volbu vhodných metod; výsledky šetření a jeho závěry Předpoklady: KSS/MV1,
a
KSS/MV2,
a
KSS/ZS1
Shopnost číst anglicky.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/VEM

KSS/VMV Vybrané metody sociologického výzkumu 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz seznamuje studenty s vybranými metodami výzkumu v sociologii a zaměřuje se na metody, kterým
nebyl věnován přílišný prostor v úvodním povinném kurzu metod výzkumu. Pozornost je například věnována
experimentu a kvaziexperimentu a jiným méně probíraným metodám, jež jsou v rámci sociologického výzkumu
využívány. Kurz se dále věnuje problematice výzkumného designu a klade důraz na etické otázky v rámci socio-
logického výzkumu.
Způsobilosti: sestavit výzkumný design
identifikovat podmínky kauzality
zhodnotit sílu výzkumného designu
aplikovat poznatky o kauzalitě při interpretaci zadaných studií
Předpoklady: Součástí kurzu je práce s anglickými texty. Student musí být schopen číst v anglickém jazyce.
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Studenti znají základy metod sběru dat (kurzy KSS/MV1, KSS/MV2).
Vylučující předměty: KSS/MSV

KSS/VP Metodologie výzkumných projektů 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: - syntetizuje a dále rozvíjí metodologické znalosti studentů a to zejména v oblasti výzkumu kauzálních
vztahů v sociologii.
- postuluje obecná kritéria interní validity, tj. validity výpovědí o příčinných vztazích mezi proměnnými.
- rozebírá a hodnotí různá v sociologii používaná uspořádání výzkumu právě s ohledem na specifikaci a falzifikaci
kauzálních hypotéz.
- rozebírá experimentální designy
- rozebírá designy experimentu podobné (kvazi-experiment, přirozený experiment)
- ukazuje, do jaké míry může experiment sloužit jako metodologický ”zlatý standard” pro sociální vědy
- zhodnotí metody ne-experimentálního kvantitativního výzkumu (jednorázová šetření, opakovaná průřezová
šetření, panelová šetření, kohortní analýza, víceúrovňová analýza dat, analýza malých vzorků záměrných výběrů
(response-based sampling)
- popíše výzkumné metody ne-kvantitativní pokud jsou tyto vhodné pro studium příčinných vztahů, nebo mohou
být vhodným doplňkem kvantitativních metod
- zhodnotí metody a postupy srovnávacího sociologického výzkumu
- zhodnotí etické otázky sociologického výzkumu
Jednotlivé metodologické postupy jsou ilustrovány na materiálu z nejvýznamnějších klasických i soudobých
studií a to zejména těch, které se trvale zapsaly do dějin disciplíny jako inovativní, průlomové, ustavily nový
standard metodologické kvality, nebo jsou ”jen” elegantní, přesvědčivou a napodobení hodnou podobou empirické
sociologie. Soudobé studie jsou pak vybírány s ohledem na zmapování celého spektra dnes používaných postupů
z posledních několika málo ročníků nejvýznamnějších odborných časopisů.
Způsobilosti: - zhodnotí vhodnost jendotlivých výzkumných designů zejména s ohledem na kauzální výpovědi
- srovná silné a slabé stránky designů
- ilustruje použití jednotlivých designů na konkrétních příkladech
- navrhne vlastní design k zadané výzkumné úloze Předpoklady: -znalost sociologické metodologie v rozsahu
přijímací zkoušky a studijní ltieratury pro přijímací zkoušku
Kurz je určen pouze pro studenty navazujícícho magisterského studia.

KSS/ZDN Sociologie zdraví a nemoci 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Cílem kurzu je představit sociologii medicíny jakožto vědu aplikující
sociologické způsoby zkoumání na předmět zdraví, nemoci a medicíny vůbec. Mezi vybraná témata, na která se
kurz zaměří, patří mimo jiné koncept autoritativního vědění a mocenské nerovnosti, sociální konstrukce kategorií
zdraví a nemoci, historie a kritika západní biomedicíny, vliv techniky a technologizace, téma porodu a porodnictví
a smrti atd. Uvedeny budou, mimo jiné, zásadní teoretické přístupy T.Parsonse a M. Foucaulta. Pozornost
bude ale rovněž věnována mezikulturním studiím a přístupům medicínské antropologie (medical anthropology).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní sociologické koncepty, které se uplatňují v oblasti medicínské sociologie a sociologie zdraví
a nemoci
- aplikovat tyto koncepty na sociální realitu a při studiu a výzkumu sociologických témat spadající do této oblasti
zkoumání
- identifikovat a charakterizovat zásadní teoretické přístupy v oblasti medicínské sociologie a sociologie zdraví a
nemoci
- kriticky zhodnotit zásadní díla vztahující se k této oborové problematice
- fundovaně diskutovat o zásadní problematice z této oblasti bádání
Předpoklady: Studenti musí být schopni číst texty v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/MDN , KSS/SME , KSS/SZN

KSS/ZS1 Základy sociologie 1 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Kurz předkládá studentům základní teorie a empirické poznatky soudobé systematické sociologie. Jde o
první semestr dvousemestrálního kurzu. První semestr se zaměřuje zejména na objasnění sociologické perspektivy
na studium společnosti a společenské interakce a na některé obecné základní sociologické pojmy. V druhém
semestru tohoto úvodu je potom kladen větší důraz na seznámení s oborovými sociologiemi. Část hodinové
dotace semináře může být nahrazena řízeným samostudiem studentů.
Po tomto úvodu do sociologie jsou studenti připraveni absolvovat další, specifičtěji zaměřené sociologické kurzy.
Způsobilosti: znát základní sociologické pojmy
umět definovat základní sociologické pojmy
popsat základní oblasti sociologie
srovnat a vymezit sociologii vůči jiným sociálním vědám
aplikovat sociologické pojmy k popisu a analýze konkrétních sociálních situací
umět se orientovat v odborném sociologickém textu Předpoklady: KSS/USV nebo KAP/MET
schopnost číst anglicky

Vylučující předměty: KSS/SAŽ , KSS/SOC , KSS/SOH , KSS/S1SŠO

KSS/ZS1Y Základy sociologie 1 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz předkládá studentům základní teorie a empirické poznatky soudobé systematické sociologie. Jde o
první semestr dvousemestrálního kurzu. První semestr se zaměřuje zejména na objasnění sociologické perspektivy
na studium společnosti a společenské interakce a na některé obecné základní sociologické pojmy. V druhém
semestru tohoto úvodu je potom kladen větší důraz na seznámení s oborovými sociologiemi. Část hodinové
dotace semináře může být nahrazena řízeným samostudiem studentů. Po tomto úvodu do sociologie jsou studenti
připraveni absolvovat další, specifičtěji zaměřené sociologické kurzy. Způsobilosti: znát základní sociologické
pojmy umět definovat základní sociologické pojmy popsat základní oblasti sociologie srovnat a vymezit sociologii
vůči jiným sociálním vědám aplikovat sociologické pojmy k popisu a analýze konkrétních sociálních situací umět
se orientovat v odborném sociologickém textu Předpoklady: schopnost číst anglicky

Vylučující předměty: KSS/ZS1

KSS/ZS2 Základy sociologie 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz obsahově navazuje na kurz Základy sociologie 1 a dále pokračuje v přehledu základů sociologie, tento-
kráte s důrazem na přehled oborových sociologií (sociologie rodiny a příbuzenství, sociologie politiky, sociologie
školy a vzdělání, sociologie médií, sociologie jazyka a komunikace, sociologie náboženství, ekonomická sociologie,
sociologie města, sociologie organizace a byrokracie). Kurz se rovněž zabývá studiem sociálních hnutí, revolucí a
sociální změny. Kurz se konečně věnuje také přehledu základních sociálních a mocenských struktur společnosti,
jako jsou třídní struktura, gender, rasa a etnikum. Část týdenní hodinové dotace kurzu může být nahrazena
samostudiem. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní sociologické pojmy a koncepty
- charakterizovat, jakými tématy a výzkumnými problémy se zabývají vybrané oborové sociologie
- orientovat se v základní problematice a přístupech v rámci daných oborových sociologií
- případně vyjmenovat klíčové představitele z dané výzkumné oblasti a diskutovat o jejich dílech Předpoklady:
Kurz je povinný pro studenty oboru sociologie. Je podmíněn absolvováním předmětu ZS1. Studenti musí být
schopni číst v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/S2SŠO

KSS/ZS2Y Základy sociologie 2 7 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz obsahově navazuje na kurz Základy sociologie 1 a dále pokračuje v přehledu základů sociologie, tento-
kráte s důrazem na přehled oborových sociologií (sociologie rodiny a příbuzenství, sociologie politiky, sociologie
školy a vzdělání, sociologie médií, sociologie jazyka a komunikace, sociologie náboženství, ekonomická sociologie,
sociologie města, sociologie organizace a byrokracie). Kurz se rovněž zabývá studiem sociálních hnutí, revolucí a
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sociální změny. Kurz se konečně věnuje také přehledu základních sociálních a mocenských struktur společnosti,
jako jsou třídní struktura, gender, rasa a etnikum. Část týdenní hodinové dotace kurzu může být nahrazena
samostudiem. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - definovat základní sociologické pojmy a koncepty - cha-
rakterizovat, jakými tématy a výzkumnými problémy se zabývají vybrané oborové sociologie - orientovat se v
základní problematice a přístupech v rámci daných oborových sociologií - případně vyjmenovat klíčové předsta-
vitele z dané výzkumné oblasti a diskutovat o jejich dílech Předpoklady: Kurz je povinný pro studenty oboru
sociologie. Je podmíněn absolvováním předmětu ZS1. Studenti musí být schopni číst v anglickém jazyce.

Vylučující předměty: KSS/ZS2

KSS/ZZD Základy zpracování kvantitativních dat 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kurz učí studenty základům zpracování kvantitativní informace v sociálních vědách, tj. popisné statistice
a statistickému usuzování. Přednášky jsou uvedeny motivačním problémem ze sociologické literaury, na jehož
základě se odvozuje technická stránka analýzy. Nejsou vyžadovány obsáhlé matematické znalosti. Důraz není
kladen na odvození rovnic, ale na pochopení principu analýzy. Ve cvičení se poznatky prakticky aplikují na
počítači v prostředí MS Excel. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
(1) Sumarizovat data z kvantitativních výzkumů do tabulek a grafů podle mezinárodních zvyklostí.
(2) Vysvětlit princip statistického usuzování v sociologických šetření.
(3) Přizpůsobit postup hodnocení dat podle jejich typu.
(4) Interpretovat výsledky základních kvantitativních analýz v odborné literatuře a odhadnout jejich smysl u
pokročilejších analýz.
(5) Aplikovat celý postup statistického hodnocení dat na problému podle vlastního výběru.
(6) Ovládat všechny základní funkce MS Excel.
Předpoklady: Žádné formální prerekvizity.
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24 UJP-Ústav jazykové přípravy

UJP/R1 Ruština 1 4 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

Mgr. Vlasta Klausová možný semestr: ZS

Cíle: Kurz připravuje studenty na získání elementárních dovedností v ruštině a na dosažení úrovně A1 dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti: Student umí: - číst ruskou azbuku v psané
i tištěné podobě - aktivně ovládat psanou azbuku - číst jednoduchý text - porozumět základním otázkám a dát
na ně adekvátní odpověď - porozumět mluvenému slovu v jednoduchých frázích - přiměřeně správně používat
osvojené gramatické struktury
Předpoklady: Nepředpokládá se žádná úroveň vstupních znalostí.

Vylučující předměty: CJP/RT1 , CJP/RT2

UJP/R2MV Ruština 2 pro mezinárodní vztahy 5 kr. Zp,Zk
4 [hod/týd]

Mgr. Vlasta Klausová možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského re-
ferenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti: Student umí: - konverzovat na základní témata podle rozsahu
kurzu, např.: představení sebe a členů rodiny, volný čas, škola a vyučování, telefonování, orientace ve městě,
žádost o radu, omluva - napsat krátké textové útvary s jednoduchou výstavbou - přiměřeně správně používat
běžné gramatické struktury - plně ovládat azbuku a základní pravopis Předpoklady: Student umí: - používat
ruskou azbuku v psané i tištěné podobě - napsat krátký text na osvojené téma - číst krátký a jednoduchý text
- porozumět základním otázkám a dát na ně adekvátní odpověď - porozumět mluvenému slovu v jednoduchých
frázích - přiměřeně správně používat osvojené gramatické struktury

UJP/SB1 Španělština B1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsobilosti:
Student umí: - správně vyslovovat a číst text ve španělštině - postihnout hlavní smyl krátkých a jednoduchých
sdělení - použít základní slovní zásobu a fráze týkající se povolání, rodiny, své osoby - reagovat na otázky v
rámci daných témat - zeptat se na základní informace ( tel. číslo, adresa)
Předpoklady: Nepředpokládá se žádná vstupní znalost.

UJP/SB2 Španělština B2 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Margarita Gianino Sánchez, M.A. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Způ-
sobilosti: Student umí: - použít základní slovní zásobu a fráze týkající se povolání, rodiny, jídla a reagovat na
ně - podat informace o čase, místě, počasí - vyjádřit nutnost, povinnost, preference - vyhledat v jednoduchém
autentickém textu základní informace Předpoklady: Student umí: - správně vyslovovat a číst text ve španěl-
štině - postihnout hlavní smyl krátkých a jednoduchých sdělení - použít základní slovní zásobu a fráze týkající
se povolání, rodiny, své osoby - reagovat na otázky v rámci daných témat - zeptat se na základní informace (
tel. číslo, adresa)


