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Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně
v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky
humanitního zaměření se konají vždy ve středu v čase od 17.00 do 18.30 hod. Jedinou výjimkou je přednáška 13. října,
která se uskuteční ve čtvrtek ve stejném čase.

5. října – Fakulta sociálních věd: Politické strany v Česku aneb co jsou
zač a k čemu
Středa 17.00 – 18.30 hod.

Ústava České republiky říká, že náš politický systém je založen na soutěži politických stran. Jejich současná podoba je
ale v mnohém varovná – sněmovní opozici tvoří ANO a SPD jako strany podnikatelského typu, KDU-ČSL a TOP 09 se
dlouhodobě pohybují na hraně zvolení, Piráti stále nemohou najít svoji pozici, STAN se otřásá ve skandálech poslední
doby, ODS jako hlavní vládní strana čelí řešení krize při lpění na vlastních dogmatech a třeba ČSSD úplně opustila
Poslaneckou sněmovnu. V přednášce se proto podrobněji podíváme na to, proč v České republice silné a demokratické
politické strany potřebujeme, jaká je konkrétně jejich aktuální kondice a jakým způsobem můžeme současný stav zlepšit.
Přednášející:
Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D.   vystudoval na Univerzitě Karlově nejprve bakalářské obory politologie a marketingové
komunikace. Následně se už věnoval pouze studiu politologie, a to na Masarykově univerzitě, University of Mannheim,
University of Ottawa a doktorské studium absolvoval opět na Karlově univerzitě. Zde nyní působí jako odborný asistent
se zaměřením na českou politiku, politické strany a parlamentarismus. Vedle působení na univerzitě Lukáš Hájek
také pracoval tři roky jako politický analytik v České televizi a rok působil v organizaci České priority, kde se věnoval
rozhodování v politice na základě faktů.

2. listopadu – Filozofická fakulta: Od středověké Rusi k ruskému
impériu Petra I. Velikého
Středa 17.00 – 18.30 hod.

Informační válku proti Ukrajině vede Rusko již mnohem déle než tu faktickou. V jejím průběhu používá historickou
argumentaci, která je nejen ohlasem na události a jevy druhé světové války (požadavek denacifikace a demilitarizace
Ukrajiny), ale obrací se až do středověku. Podle ruského prezidenta Vladimíra Putina se současná Ukrajina rozkládá na
„historicky ruských zemích“, čímž míní území, jež v raném středověku zaujímal původní ruský stát, známý z pramenů
jako Rus nebo ruská země (historiky od 19. století tradičně nazývaný Kyjevskou Rusí). Je novodobé Rusko přímým
pokračovatelem tohoto středověkého státu a má s ním shodnou identitu? Má moskevský stát cara Ivana Hrozného
přímou návaznost na ruskou zemi? Jaké postavení zaujímá ve složitém geopolitickém vývoji východní Evropy ruské
impérium Petra I. Velikého, o němž Putin prohlásil, že navracel Rusku území a upevňoval jeho moc stejně, jako je úkolem
současného ruského vedení? Přednáška se pokusí odpovědět na tyto otázky na základě výkladu jednak geopolitických
dějin východoevropského prostoru v období středověku, jednak vysvětlením rozdílu historických pojmů jako Rus, Rossija
nebo nová ruská země. Vycházet při tom bude ze závěrů a hypotéz, k nimž dospěla moderní historiografie v posledních
dvou desetiletích.
Přednášející:
Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.   je odbornicí na dějiny východní a jihovýchodní Evropy ve středověku (Rus, Byzanc,
slovanské státy na Balkáně). V současné době vydává Nakladatelství Epocha její rozsáhlou souhrnou práci ke starším
ruským dějinám s názvem Od Rusi k moskevskému carství.

9. listopadu – Husitská teologická fakulta: S čím odcházel do podsvětí
starověký hrdina Středomoří?
Středa 17.00 – 18.30 hod.

Přednáška uvede posluchače do světa rozmanitých představ o posmrtné existenci na starověkém Předním východě,
respektive v geografické blízkosti Středozemního moře. Seznámí je s pohřebními rituály a jejich symbolikou. Zmíní též
základní magické texty na ochranu živých před mrtvými a pro schůdnou cestu do podsvětí a podsvětní říší. To vše na
modelovém příběhu několika hrdinských postav z různorodých příběhů.
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Přednášející:
ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.   (5. 2. 1974 Slaný) je odbornou asistentkou z kateder biblistiky a religionistiky
na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.  V současnosti se nově zabývá problematikou náboženského myšlení
starověkých semitských civilizací a jeho přenosem do zábavné literatury pro mladé čtenáře. Při této tvorbě využívá
dosavadních zkušeností z kurzů s vysokoškolskými studenty. Kromě běžné řádné výuky se v minulém roce podílela na
jarním běhu Juniorské univerzity a na projektu VědaFest. S manželem a dvěma dcerami žije na Zbraslavi.

15. listopadu - Fakulta humanitních studií: Pevný základ humanitních
tradic a mnohost přístupů k současnosti
ČTVRTEK 17.00 – 18.30 hod.

Vlastní přednáška má tři části. V první se budeme zabývat obsahem pojmu vzdělání, a to jednak v tradiční podobě,
jednak tím, co o vzdělání soudí současné generace a co se skrývá pod pojmem „vzdělanostní společnost“. Odpovíme
tak mj. na otázku, co je třeba se naučit a co lze vyhledat na internetu. Ve druhé části se budeme zabývat koncepcí
studijních programů Fakulty humanitních studií a velmi stručně jednotlivými programy. Třetí část představí jako vzorek
podrobněji studijní program sociální a kulturní ekologie a předvede, jak lze při zkoumání současného stavu přírody a
společnosti v globálním měřítku uplatnit přírodovědné a společenskovědní postupy a jejich propojování. Závěrečnou
část již tvoří diskuse.

Přednášející:
PhDr. Ivan Rynda   je vedoucí programu Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií a vysokoškolský
pedagog. Vystudoval český jazyk a filozofii, ale hlavním okruhem jeho zájmu je udržitelný rozvoj. Patří k zakladatelům
Společnosti pro trvale udržitelný život. Na Fakultě humanitních studií vyučuje oblíbené kurzy jako například Budoucnost
demokracie nebo Krize jako příležitost. Se svými studenty jezdí pravidelně na terénní praxe do národních parků či
chráněných krajinných oblastí.


