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Univerzita třetího věku UJEP v Ústí nad Labem – nabídka kurzů 2019 – 2021 podrobně 

Historie (HI) 

kód HI 1 Archeologie Mgr. Eliška Wiesnerová 

Archeologie 
 
(kód HI 1)  

V kurzu budou posluchači seznámeni se všemi 
hlavními obdobími pravěku až středověku v oblasti 
střední Evropy. Poté se důkladněji seznámí 
s vybranými aspekty života našich předků a nakonec 
bude poukázáno na problémy archeologie  
a archeologických nálezů a lokalit v současnosti. 
Součástí přednášek bude bohatý obrazový materiál  
a ukázky trojrozměrných předmětů. 

1. semestr 
1. Úvod do archeologie 
2. Paleolit (starší doba kamenná)  
3. Neolit a eneolit (mladší a pozdní doba kamenná) 
4. Doba bronzová a halštatská 
 
2. semestr  
1. Doba laténská 
2. Doba římská a stěhování národů  
3. Slované a raný středověk  
4. Archeologie středověku 
 
3. semestr    
1. Keramika  
2. Pohřební ritus a pohřebiště 
3. Sídliště a každodennost 
4. Umění a řemesla 
 
4. semestr  
1. Významné výzkumy v ČR 
2. Výzkumy na Ústecku  
3. Legislativa, muzea, aktuální problémy archeologie 
4. Archeologie jako fenomén (filmy, osobnosti, poklady, magická 
místa) 

 

   

kód HI 3 Třetí republika v kontextu nejen 
československých dějin – „Od nadějí k realitě“ 

Mgr. Martin Tichý 

Třetí republika 
v kontextu nejen 
československých 
dějin – „Od nadějí 
k realitě“ 
 
(kód HI 3) 
 

Třetí republika bývá v dějinách Československa 
vnímána jako období mezi okupací a nástupem 
panství Komunistické strany Československa, jako 
krátký čas demokracie mezi dvěma totalitárními 
systémy. Vnitropolitický vývoj v osvobozené republice 
byl však až příliš ovlivňován poválečným 
uspořádáním světa, který směřoval k dominanci dvou 
světových „supervelmocí“ – SSSR a USA. V květnu 

1. semestr 
1. Střední Evropa mezi koncem války a mírem 
2. Květen 1945 v Českých zemích 
3. Ve jménu národní revoluce. Vyhnání a odsun Německého 
obyvatelstva  
4. Formování bezpečnostních složek a armády v Československu 
 
2. semestr 
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 1945 málokdo předjímal další vývoj 
v Československu a střední Evropě… většina 
obyvatel a politiků hleděla do budoucnosti s nemalými 
nadějemi. A právě těmto nadějím bude věnována část 
kurzu, v němž se posluchači samozřejmě seznámí 
s realitou oněch týdnů, měsíců a let. Tato konfrontace 
může být o to zajímavější, že z hlediska minulosti má 
nemalá část posluchačů tuto dobu ukotvenu v osobní 
i kolektivní paměti.  
 

1. Politický vývoj v Československu  
2. Ve jménu socializující revoluce. Znárodnění nejen bank a 
těžkého průmyslu  
3. Národní fronta – očekávání versus realita 
4. Volby 1946 – opravdu svobodné? 
   
3. semestr 
1. Střední Evropa v roce 1947 
2. Kulturní fronta  
3. Sucho roku 1947 a co s tím souvisí  
4. Politici a strany v době nastupující konfrontace 
 
4. semestr 
1. Slovensko let 1945 až 1947 
2. Banderovci a akce B  
3. Týdny a dny před demisí  
4. Únor 1948   
 

   

kód HI 5 České země a bouřlivá Itálie – kapitoly z dějin 
české kotliny a Apeninského poloostrova 

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. 

České země a bouřlivá 
Itálie – kapitoly z dějin 
české kotliny a 
Apeninského 
poloostrova 
 
(kód HI 5) 

Kapitoly střetávání i setkávání v dějinách české 
kotliny a Apeninského poloostrova od římských 
císařů po konflikty mezi Československou 
republikou a papežskou kurií 
 
Cyklus přednášek se zaměří na vybrané kapitoly 
italských dějin i momenty, ve kterých se prolínala 
historie českých zemí a apeninského poloostrova. 
Připomeneme si vzájemné kontakty národů žijících na 
území současné České republiky s Římskou říší, 
povšimneme si důležitých událostí souvisejících s 
christianizací našeho území i českých vojenských 
výprav do Itálie za vlády Přemyslovců. Další 
významné zastavení bude souviset s epochou vlády 
Lucemburků a následně pak husitských válek. 
Zaměříme se i na období renesance, baroka a 
italského risorgimenta. 
Zvláštní pozornost bude věnována církevnímu státu, 
který je jedním z nejstarších státních útvarů na světě, 
byť jeho existence nebyla zcela kontinuální. Je 

1. semestr - Kapitoly z dějin apeninského poloostrova 
1. Antický Řím 
2. Věk středověkých katastrof a mocenských bojů 
3. Florencie, místo zrodu renesance 
4. Království obojí Sicílie 
 
 
2. semestr - Významné momenty v dějinách česko-italských 
vztahů 
1. Antické a středověké stýkání 
2. Lucemburkové – panovníci v Čechách i v Itálii 
3. Humanismus, husitství a renesance 
4. Risorgimento a české země 
 
3. semestr - Fenomén Církevního státu 
1. Vznik papežského státu 
2. Řím – středobod soupeření papežů a císařů 
3. Renesanční a barokní Řím 
4. Zánik a znovuvzkříšení papežského státu 
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zároveň státem zcela specifickým, poněvadž v jeho 
čele stojí hlava římsko-katolické církve. 
Závěrečný semestr bude věnován kontaktům českých 
zemí s Italským královstvím a Svatým stolcem v první 
polovině dvacátého století se zaměřením na 
nejzajímavější momenty, např. týkající se první 
světové války, postavy Benita Mussoliniho či 
vyhrocené krize ve vatikánsko-československých 
vztazích v polovině 20. let. 

 

4. semestr - Československo, Itálie a Vatikán 
1. Československé legie v Itálii a „bohemista“ Benito Mussolini 
2. Fašistická Itálie a Československo 
3. Meziválečné Československo a Svatý stolec v krizových vztazích 
4. Modus vivendi – uklidnění československo-vatikánského 
poměru? 
 

   

 


