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

Umění a kultura (UK) 

kód UK 1 Duševní trénink hrou pro začátečníky - bridž Ing. Jiří Křivánek, Ph.D. 

Duševní trénink hrou 
pro začátečníky  - bridž 
(kód UK 1) 

Trénování myšlení, postřehu, kombinatoriky … to vše 
nabízí tento kurz s paralelní výukou hry bridže pro 
začátečníky. První dva semestry výuka ve skupinách, 
další dva semestry společná výuka. 
Bridž je karetní hra založená na vysoké míře 
logického myšlení a na správné volbě vhodné 
strategie. Hraje se ve dvojicích, kde pravidla umožňují 
kooperaci spoluhráčů.  
Sportovní varianta využívá porovnání výsledků 
dosažených se stejnými kartami, takže se eliminuje 
vliv štěstí nebo náhody. Sportovní bridž je zařazen na 
tzv. Seznamu uznaných sportů Mezinárodního 
olympijského výboru. 

1. semestr 
Myšlení, kombinatorika 
pravidla bridže, licitační systém, základy licitace  
a sehrávky 
 
2. semestr 
Obecná psychologie - hra 
pravidla správné licitace a sehrávky, výpočet výsledků 
 
3. semestr 
Sociální psychologie – spolupráce ve skupinách 
licitace v obraně, důležité licitační konvence, praktická hra 
 
4. semestr 
Empatie, stres 
konvence při hře v obraně, praktická hra 
 

Ing. Jiří Křivánek, Ph.D. 

   

kód UK 3 Dějiny a teorie filmu (filmový klub) Mgr. Jiří Koten, Ph.D., další lektoři dle rozpisu 
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Dějiny a teorie filmu 
(filmový klub) 
 
(kód UK 3) 

Dokáže být Hamlet na plátně stejně působivý jako na 
prknech divadla? Jak si poradil František Vláčil se 
zfilmováním „nezfilmovatelného“ románu Vladislava 
Vančury? Jak působivá je detektivka drsné školy, 
když k ní scénář napsal Hemingway? A dá se příběh 
Anny Kameninové na plátně odvyprávět za dvě 
hodiny? Kurz pro zájemce o film se orientuje na 
vybrané problémy z dějin kinematografie a z teorie 
filmu (otázka filmové fikcionality, způsobu vyprávění, 
umělecké iluze atd.). Kurz vždy obsahuje přednášku, 
projekci filmu nebo jeho části a diskusi o projekci. 

1. semestr – Filmové adaptace Shakespeara 
Projekce a navazující semináře se zaměřují na vybrané filmové 
adaptace Shakespearových her, vybírány jsou tematicky a žánrově 
rozmanité adaptace, adaptace tradiční i inovativní. Posluchač se 
dozví rovněž o pozadí vzniku Shakespearových her a informace  
o alžbětinském dramatu, tématem bude i vztah divadla a filmu. 
 
2. semestr – Film noir 
Projekce a kurz se soustředí na žánr filmu noir, tj. na filmy třicátých 
až padesátých let. Jde převážně o klasickou hollywoodskou 
produkci s detektivními tématy tzv. drsné školy. Vystupují v nich 
cyničtí padouši, drsní detektivové a osudové krásky. Posluchač si 
připomene některé velikány kinematografie (Wilder, Hitchcock, 
Kubrick ad.) a slavné herce klasického období (Bogart, 
Heyworthová, Bergmanová ad.). Dalšími tématy jsou umělecká 
iluze, výstavba filmového napětí a hry s časem. 
 
3. semestr – Filmové adaptace české klasiky 
Setkání kurzu se zaměřují na otázky zfilmování literární předlohy  
a na teorii filmové adaptace. Námětem jsou adaptace významných 
děl české klasiky (k výběru: Šrámek, Vančura, Hrabal, Fuks, 
Kundera, Körner). 
 
4. semestr – Film jako žánrové vyprávění 
Kurz se zaměřuje na významná díla světové i domácí 
kinematografie, důraz je kladen na žánrová specifika (otázka 
modelového mužského/ ženského publika, inovativní adaptace 
„kanonických“ literárních děl, filmový experiment Karla Zemana 
apod.). 

Mgr. Jiří Koten, Ph.D. 

   

kód UK 4 Dějiny umění, interpretace a souvislosti doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. 
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Dějiny umění, 
interpretace a 
souvislosti 
 
(kód UK 4) 

Kurz seznamuje posluchače se vztahy dějin 
výtvarného umění a architektury s prostorovými 
představami lidí dané epochy. Srovnává postupy 
vizuálních oborů s hudbou, která volí odlišné 
strategie. Dějiny nejsou probírány chronologicky, ale 
v trsech souvisejících témat. Umění přírodních 
národů je vykládáno v souvislosti s avantgardami  
a počátky moderny. Cageovy zvukové pokusy  
s vysokými kulturami Východu. Kurz není zaměřen na 
jedno určité období, ale vysvětluje vztah soudobého 
umění se staršími epochami a obráceně. Tak se 
umění Egypta setkává s myšlenkami moderny, 
mytologická témata s postupy vědy. Metoda napříč 
obdobími generuje rozličné interpretační úhly 
pohledu. 

1. semestr 
Od romantismu k nalezeným objektům a materiálovému umění. 
Zástupci jednotlivých období zpracovaní formou zástupných děl 
nebo formou medailonu vymezují hlavní témata stylu, jsou 
analyzovány vizuální strategie a dobové skripty. Termín dobové 
ucho a dobové oko. 
  
2. semestr  
Citace a analogie v hudebním a výtvarném materiálu  
Michal Rataj, Olivier Messiaen, Leoš Janáček, Olga Karlíková, 
Milan Grygar a hudební grafika jsou tématy a autoři hudební  
i výtvarné scény. Rozborem jejich přístupu odhalíme odlišnost 
citace, jako oblíbené metody postmoderny, od epigonských 
postupů. Problematika doslovnosti, narace, programnosti a ryze 
hudebních a výtvarných prostředků. 
 
3. semestr  
Vysoké kultury Východu, kaligrafie, gesto, ticho a pauza. Spojení 
kultur Východu s uměním Evropy ve strategiích Kalifornské školy  
a gestické malby. Minimal, akusmatická hudba, vztah k tichu, ruchu 
a šumu. Náhoda a porucha jako metody generující význam  
a smysl. 
 
4. semestr  
Proměny krajinomalby od umění přírodních národů do land artu. 
Soudobá zpracování krajiny. Vznik žánru krajinomalby  
v baroku a předchozí způsoby pohledu na krajinu. Panorama, 
scéničnost, světlo v krajině, plenérová malba, krajina jako model, 
krajina jako mihnutí okamžiku. 

doc. Mgr. Kateřina 
Dytrtová, Ph.D. 
 

   

kód UK 7 Grafickou cestou pro pokročilé Mgr. Alois Kračmar 

Grafickou cestou pro 
pokročilé 
 
(kód UK 7) 

Kurz rozšiřuje náhled na jednotlivé postupy, které je 
možné považovat za seznamovací, základní kroky.  
Z hlediska obsahu předmětu Grafickou cestou je 
prvořadou snahou uchopit jednotlivé technologie 
celistvě, z různých úhlů pohledu. Tomu napomáhá 
experimentování s materiálem přinášející nové 
výrazové možnosti výsledného artefaktu. Intelekt 
tvůrce je tak obohacován novými pohledy na jeden 

1. semestr 
1.1 Skupinový linoryt; 1.2 Soutisky několika desek; 1.3 Linorytová 
koláž; 1.4 Monotypový linoryt. 
2. semestr 
2.1 Klasické pojetí dřevořezu - jednobarevné otisky;  
2.2 Barevný dřevořez technologií postupného odrývání;  
2.3 Práce s dýhou - hledání tvarové a barevné kompozice;  
2.4 Barevný dřevořez soutiskem několika desek                                                                  
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Mgr. Alois Kračmar problém jak po stránce technologické, tak tvůrčí. 
V kurzu Grafickou cestou pro pokročilé bude snaha 
uchopit tematické celky velkoformátově u těch 
technologií, které budou materiálově dostupné. Tisk  
z výšky bude upřednostňován. Kurz bude uzavřen 
výstavou. 

 
3. semestr 
3.1 Hledání symbiózy mezi monotypem a dalšími postupy tisku 
z výšky; 3.2 Monotyp a tisk z papírové koláže; 3.3 Monotyp 
grafickými prostředky; 3.4 Monotyp malířskými prostředky   
4. semestr 
4.1 Ebru a příbuzné postupy; 4.2 Základy mramorování; 
Preferování kresby v mramorování; 4.3 Hledání variant křídy  
a mramorování; Eliminování náhody u listů mramorováním 
4.4 Koláž a pastel jako vyjadřovací prostředky v mramorování.                                         
 

   

kód UK 8 Imprese pro pokročilé Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. 

Imprese pro pokročilé 
 
(kód UK 8) 

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří si chtějí 
vyzkoušet techniku práce velkých mistrů z období 
impresionismu. Cílem kurzu je posluchače teoreticky 
seznámit s fenoménem impresionistické malby  
v umělecko-historickém kontextu a umožnit jim 
prakticky si osvojit základní techniky a výtvarné 
postupy tohoto směru (impresionistické kladení barev, 
techniky modelace prostoru a objemu v obraze, světla 
a stínu aj.). Dále se seznámíme také s dalšími 
postupy modernistické malby, především 
s fenoménem stylizace. Pracovat budeme převážně 
akrylovými barvami a to jak v prostředí malírny, tak 
v plenéru (zahrada). Výuka volně navazuje na ostatní 
výtvarné kurzy, především na kurzy malířské techniky 
(kresba, malba). 

1. semestr 
Teorie barvy, míchání barev, impresionistické techniky, studium 
zátiší, malba podle modelu (kresba, malba). 
 
2. semestr 
Rozšíření znalostí ve sledované oblasti, studium světla  
a světelných efektů, malba podle modelu, malba v plenéru (kresba, 
malba). 
 
3. semestr 
Rozšíření znalostí ve sledované oblasti, malba portrétu  
a lidského těla, malba podle modelu (kresba, malba). 
 
4. semestr 
Rozšíření znalostí ve sledované oblasti se zaměřením na krajinu, 
malba v plenéru (kresba, malba). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jitka 
Kratochvílová, Ph.D. 
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kód UK 10 Olejomalba pro pokročilé Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. 

Olejomalba pro 
pokročilé 
 
(kód UK 10) 

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří si chtějí 
vyzkoušet techniku olejomalby. 
Délka kurzu je 5x6 hodin, tj. pět dní v bloku s jednou 
přestávkou. 
 

Techniku projdeme od základů, seznámíme se s klasickou  
i moderní polohou olejomalby. Představíme si nejrůznější techniky 
malby, její hlavní specifika, směry a představitele. Praktická cvičení 
budou zaměřena vždy na zpracování nějaké konkrétní techniky 
malby, výtvarného tématu či problému. Kurz proběhne vždy 
blokově ve zkouškovém období, což nám umožní intenzivně se 
věnovat práci s tímto médiem. V rámci semináře půjdeme pracovat 
i do plenéru (Hrad Střekov, Větruše, Erbenka, areál SETUZY aj.). 
 

Mgr. Jitka 
Kratochvílová, Ph.D. 

   

kód UK 11 Malířské techniky pro pokročilé MgA. Milan Žák 

Malířské techniky pro 
pokročilé 
 
(kód UK 11) 

V kurzu Malířské techniky pro pokročilé budou 
posluchači U3V pokračovat se základními výtvarnými 
technikami a tématy, která započaly v kurzu 
Malířských technik. Posluchači budou pokračovat 
v prohlubování znalostí kresby a malby, prohloubí 
znalosti stavby obrazu, kompozice, barevnou skladbu 
s cílem dosažení výtvarného výrazu a správného 
vidění díla, jeho proporcí, umisťování do formátu. 
  
Náplň kurzu je vystavěná podle tradičního modelu 
výtvarného vzdělávání, kde trénujete jednak 
zachycení skutečného výjevu a na straně druhé 
straně je kladen důraz na představivost a unikátní 
přístup posluchače k zadání a vytvářenému dílu. 
V průběhu tohoto kurzu budou zdokonalovat svou 
práci s tématy, jako je portrét, figura, zátiší, atd.. 

1. semestr + 2. semestr - Kresba 
Posluchači kurzu prohloubí získané znalosti různých technik 
kresby, jejich výtvarného účinu, techniky pozorování, vnímání 
objektu i třídění informací. Cílem bude osvojení si proporcí, 
konstrukce, stavby modelu a vyjádření charakteru materiálu. 
Budeme se především zabývat studiem a zobrazením člověka - 
jeho výrazem, pohybem, anatomií za použití různých technik  
a materiály (uhel, tužka, sépie, inkoust, tuš, pastel, olejový pastel)  
a jejich kombinace. 
 
3. semestr + 4. semestr – Malba 
Posluchači kurzu budou pokračovat v poznávání techniky malby  
a v části kurzu zaměřeném na malbu se naučí a zdokonalí jejich 
schopnost postihnout malbou barevnost, tvar, objem, prostor  
a materiální vlastnosti okolního světa. Kurz malby začíná volnými 
kompozicemi, při kterých je utvářen základní vztah k vlastním 
barvám a navazuje výuka jednoduché modelace v rámci omezené 
palety. V dalších námětech se posluchači naučí míchání barev  
a barevnou škálu palety postupně rozšiřujeme. Budeme se věnovat 
portrétní a figurální práci a i jiným námětům. Během těchto 
semestrů kurzu se používají vybrané techniky malby a jejich 
kombinace, například: tuš, tempera, pastel, voskové barvy atd. 
 

MgA. Milan Žák 
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kód UK 12 Malířské techniky MgA. Milan Žák 

Malířské techniky 
 
(kód UK 12) 

V kurzu Malířské techniky budou posluchači U3V 
seznámeni se základními výtvarnými technikami  
a tématy, se základy kresby a malby a ve čtvrtém 
semestru k samostatné tvorbě olejem. Posluchači se 
naučí poznávat od základu stavbu obrazu, kompozici, 
barevnou skladbu s cílem dosažení výtvarného 
výrazu a správného vidění díla, jeho proporcí, 
umisťování do formátu. V průběhu kurzu budou 
seznámeni s tématy, jako je portrét, figura, zátiší, 
atd..  

1. semestr - Kresba 
Techniky kresby a jejich výtvarného účinku, pozorování, vnímání 
objektu a třídění informací. Cílem je osvojení si proporcí, 
konstrukce, stavby modelu a vyjádření charakteru materiálu. Kurz 
se zabývá studiem a zobrazením člověka, jeho výrazem, pohybem, 
anatomií. 
 
 
2. semestr - Malba 
Techniky malby, schopnost zachytit barevnost, tvar, objem, prostor 
a materiální vlastnosti okolního světa. Kurz malby začíná volnými 
kompozicemi, při kterých je utvářen základní vztah k vlastním 
barvám a navazuje výuka jednoduché modelace v rámci omezené 
palety. 
 
 
3. semestr - Malba 
Kurz se věnuje portrétní a figurální práci i jiným námětům. 
Posluchači budou seznámeni s vybranými technikami malby  
a jejich kombinace, například: tuš, tempera, pastel, voskové barvy 
atd.. 
 
 
4. semestr - Olejomalba 
Posluchač se naučí napínat plátno na rám, jeho našepsováním, se 
základními principy klasické a moderní olejomalby, kombinovat 
barvy s různými plnidly, s pigmenty a zásadami jejich míchání. 
Získá teoretické znalosti i praktické dovednosti při práci s barvami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MgA. Milan Žák 
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kód UK 14 O hudbě s průvodcem Michalem Maškem a jeho 
hosty 

MgA. Michal Mašek 

O hudbě s průvodcem 
Michalem Maškem 
 
(cyklus přednášek o 
hudbě a její historii, 
skladatelích a 
gramofonovém průmyslu) 
 
(kód UK 14) 

Přednášky o hudbě, jejím významu v detailu  
i nejširších souvislostech. Jednotlivé přednášky jsou 
složeny z několika složek, které se vzájemně doplňují 
a neodmyslitelně k sobě patří.  Přednáška se skládá  
z příběhů života hudebních skladatelů, 
nejzajímavějších interpretačních osobností, vývoje 
hudebních nástrojů i orchestru nebo povídáním  
o gramofonovém průmyslu od jeho samého začátku 
až do současnosti. Dále přednášky pojednávají  
o stylech kompozic, hudebních festivalech  
a institucích, estetice a způsobu vnímání hudby.  
V přednáškách jsou používány hudební ukázky, video 
projekce, mnoho unikátních rekvizit nebo fotografií 
pořízených autorem na svých cestách. 
Na přednášky budou zváni odborníci a umělci 
z hudebního světa ČR. 
 
 
 

1. semestr 
Život a dílo hudebních skladatelů: J. S. Bach, F. Chopin, C. 
Debussy, J. Haydn … 
Vývoj a historie hudebních nástrojů: klavír, smyčcové nástroje, 
dechové nástroje, orchestr. 
Vývoj gramofonového průmyslu od samého počátku: fonograf, 
šelakové desky, grafika obalu LP desek atd. 
Osobnost interpreta: S. Richter, V. Horowitz, J. Suk, V. Příhoda, H. 
Karajan, K. Böhm, R. Kubelík. 
 
2. semestr  
Život a dílo hudebních skladatelů: L. van Beethoven,  
F. Schubert, M. Ravel, S Rachmaninov… 
Vývoj a historie hudebních nástrojů: žestě, lidský hlas jako hudební 
nástroj. 
Příběhy gramofonových firem: EMI, DG, RCA…  
Osobnost interpreta: L. Pavarotti, D. F. Dieskau, F. Gulda, G. 
Sokolov… 
 
3. semestr  
Život a dílo hudebních skladatelů: J. Ježek, B. Smetana, B. Martinů, 
S. Prokofiev.. 
Vývoj a historie hudebních nástrojů: žestě, lidský hlas jako hudební 
nástroj. 
Příběhy skladeb: Barocco, klasicismus. 
Osobnost interpreta: životní příběhy významných umělců. 
 
4. semestr  
Život a dílo hudebních skladatelů: F. Liszt, L. Janáček,  
B. Bartók… 
Estetika, vnímání hudby, hudební formy atd. 
Příběhy skladeb: Romantismus, impresionismus,  
20. století. 
Hudební instituce a hudební festivaly. 
 
 
 
 

MgA. Michal Mašek 
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kód UK 16 Malba ve stopách velkých mistrů MgA. Milan Žák 

Malba ve stopách 
velkých mistrů 
 
(kód UK 16) 
 

Kurz je určen pro posluchače, kteří již zvládli základy 

kresby a malby a chtějí si rozšířit své znalosti  

a dovednosti o specifickou tvorbu velkých mistrů 

umění. Budou používány klasické techniky kresby  

a malby, které budou rozšířeny i o techniky používané 

právě mistry z minulých období, kde předlohou budou 

právě jejich díla.  

Náplň kurzu je vystavěná podle tradičního modelu 

výtvarného vzdělávání, kde trénujete jednak 

zachycení skutečného výjevu a na straně druhé 

straně je kladen důraz na představivost a unikátní 

přístup posluchače k zadání a vytvářenému dílu. 

V jednotlivých semestrech se posluchači seznámí  

s technikami známých mistrů z dob minulých a budou 

tvořit dle jejich vzorů.  

 

1. semestr – Renesance. 

Malba dle předloh velkých mistrů Renesance (období 14. – 16. 

století) jakými bezesporu jsou: Sandro Botticelli, Albrecht Dürer, 

Raffael Santi a Tizian. 

2. semestr – Secese. 

Malba dle předloh velkých mistrů Secese (období 19. – 20. století). 

Naše tvorba v druhém semestru bude dle předloh mistrů secese  

a to především díly Gustava Klimta a Alfonse Muchy. 

3. semestr – Impresionalismus. 

Impresionismus, který vznikl v druhé polovině 19. století, byl reakcí 

na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde velcí mistři 

na plátně zachycují atmosféru okamžiku. Tvořit budeme především 

dle Moneta, Cézanne, Renoira nebo Kupky. 

4. semestr – Moderní umění. 

V posledním semestru se necháme unést na vlnách moderního 

umění a jeho významných představitelů, kteří nám budou svá díla 

plná svobody a anarchie v období Dadaismu propůjčovat jako 

předlohy k naší tvorbě. Především se necháme inspirovat 

Salvadorem Dalím, dále pak prostřednictvím Kubismu nahlédneme 

na prostorovou tvorbu a předlohou nám bude především Pablo 

Picasso. 

 

MgA. Milan Žák 

   

kód UK 18 Kresba a malba pro pokročilé Mgr. Jakub Havlíček 

Kresba a malba pro 
pokročilé 
 
(kód UK 18) 
 

Kurz Kresba a malba pro pokročilé je zaměřen pro 

jedince, kteří již ovládají teoretické a především 

praktické základy ve spojitosti s kresbou a zejména 

malbou, tj. mají osvojenou primární terminologii a 

základní techniky. Posluchači U3V během 

Techniky kresby, současné trendy v kresbě, výrazové prostředky 

kresby, techniky malby (akvarel, akryl, olej aj.), současné trendy 

v malbě, výrazové prostředky malby, perspektiva, modelace 

hloubky prostoru světlem a stínem, materiálové charaktery, postava 
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Mgr. Jakub Havlíček jednotlivých lekcí navazují na znalosti a dovednosti, 

které znají a zvládají. Cílem kurzu je seznámit 

účastníky s novými kresebnými a malebnými 

technikami prostřednictvím praktické tvorby. Značný 

důraz je kladen na osobitý a charakteristický autorský 

výrazový projev se snahou o jeho profilaci. 

(detail, figura, portrét aj. 

 

   

kód UK 19 Základy kresby a malby Mgr. Jakub Havlíček 

Základy kresby a malby 
 
(kód UK 19) 
 

Kurz Základy kresby a malby je koncipován pro úplné 

začátečníky. Posluchači U3V si v průběhu 

jednotlivých lekcí osvojí primární terminologii, 

techniky a témata související vždy s daným 

zaměřením. Cílem kurzu je seznámit jedince 

se základy kresby a následně s jejím přesahem do 

média malby. Posluchači se naučí vnímat  

a zobrazovat viděné a posouvat svou práci k 

osobitému výrazu skrze výstavbu obrazu, umístění ve 

formátu, proporce, kompozici, barevnou skladbu atd.  

 

Kresebné prostředky, techniky kresby, bod, plocha, linie, hloubka, 

prostor, světlo - modelování světlem a stínem, perspektivní motivy 

a principy, materiálové experimenty, kresba postavy (detail, figura, 

portrét), teorie barev, techniky malby aj. 

 
Mgr. Jakub Havlíček 

   

kód UK 20 Umění v obrazech MgA. Milan Žák 

Umění v obrazech 
 
(kód UK 20) 

Přednášky jsou určeny všem, kteří chtějí proniknout 
do tajů historie umění a chtějí poznat nejznámější 
umělce daných období a jejich díla. Dále chtějí poznat 
autory a díla opomíjená. Cílem kurzu je nejen nabytí 
základních vědomostí z historie výtvarného umění, 
ale i k lepšímu a hlubšímu pochopení vlastní práce. 
Kurz by měl všem posluchačům přinést impulz  
k bohatšímu a otevřenějšímu vnímání světa skrze 
malbu a výtvarná díla umělců v jednotlivých 
obdobích. Přednášet se bude chronologicky a na 
konci kurzu budou seznámeni se současným 
uměním. 

1. semestr 
Pravěk; Starověk; Středověk: Románský sloh, Gotický sloh 
 
2. semestr - Novověk 
Renesance; Baroko; Rokoko; Klasicismus 
 
3. semestr  
19. století; Romantismus; Historismus; Realismus 
Impresionismus a symbolismus; Secese 
 
4. semestr  
Moderní umění 

MgA. Milan Žák 

 

 


