Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy
univerzity nabízíme krátkodobý kurz:

Střední a východní Evropa po roce 1989
Počet účastníků:

maximálně 80 osob

Lektoři:

prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., Katedra politologie FSS MU
doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., Katedra politologie FSS MU
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D., Katedra politologie FSS MU

Termíny:

8. 3. – 12. 4. 2016, vždy v úterý 15.15 – 16.45 hodin
15. 3. 2016 proběhne přednáška od 14.30 do 16.00 hodin

Místo konání:

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Konferenční sál v přízemí

Cena:

400,- Kč
300,- Kč ( cena pro posluchače U3V na MU )

Program kurzu:

1. Slovensko
2. Polsko
3. Rusko
4. Ukrajina a Bělorusko
5. Gruzie
6. Arménie a Ázerbajdžán

Náplň kurzu:

uvedena na druhé straně

8. 3. 2016
15. 3. 2016
22. 3. 2016
29. 3. 2016
5. 4. 2016
12. 4. 2016

15.15 hod.
14.30 hod.
15.15 hod.
15.15 hod.
15.15 hod.
15.15 hod.

V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronického formuláře umístěného
na www.u3v.muni.cz, osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 3. podlaží, dveře č. 352 a
353) případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou uvedeny v hlavičce nabídky).
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu!
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažer pro koordinaci CŽV

prof. PhDr. Jan Holzer, PhD., v. r.
odborný garant kurzu

Program a náplň přednášek
1. Slovensko – doc. Kopeček
8. 3.
15.15 hod.
Přednáška se zaměří na přiblížení slovenské politiky po roce 1989 s důrazem na hlavní proměny
stranického systému, klíčové osobnosti a problémy demokratického režimu. Výklad bude
koncipován chronologicky. Rozebrány budou například specifika přechodu k demokracii
na Slovensku, vývoj Veřejnosti proti násilí, vzestup Mečiarova Hnutí za demokratické Slovensko
a jeho důsledky, protimečiarovská mobilizace a její efekty pro podobu stranického systému
či kontext a geneze vzestupu Směru Roberta Fica.
2. Polsko – doc. Kopeček
15. 3.
14.30 hod.
Přednáška se zaměří na přiblížení polské politiky po roce 1989, a to převážně v chronologické
perspektivě a s důrazem na klíčové fenomény. Zvláštní pozornost bude věnována průběhu
přechodu k demokracii v závěru 80. let, jeho genezi a aktérům, dále budou podrobně rozebrány
hlavní trendy a aktéři politické soutěže v devadesátých letech a první dekádě 21. století. Součástí
přednášky bude také debata přelomu v polské politice po posledních parlamentních volbách
na konci roku 2015.
3. Ruská politika od Gorbačova po Putina (1985-2015) – prof. Holzer
22. 3
15.15 hod.
Cílem přednášky je jednak popsat a okomentovat posluchačům základní reálie vývoje ruské politiky
v posledních třech desetiletích, jednak je seznámit s přístupy a otázkami, které v současnosti
převládají při politologické reflexi moderní ruské politiky.
4. Moderní běloruská a ukrajinská politika (1985-2015) – prof. Holzer
29. 3.
15.15 hod.
Cílem přednášky je jednak popsat a okomentovat posluchačům základní reálie vývoje běloruské
a ukrajinské politiky v posledních třech desetiletích, jednak je seznámit s přístupy a otázkami, které
v současnosti převládají při politologické reflexi vývoje těchto dvou postsovětských států.
5. Proměny gruzínské politiky (1989-2015) – dr. Šmíd
5. 4.
15.15 hod.
Cílem přednášky je popsat a interpretovat klíčové milníky gruzínské politiky od doby rozpadu
SSSR do posledních let. Reflektovány budou i základní zahraničně-politické konsekvence, jelikož
v případě malých nástupnických států SSSR jsou neoddělitelnou a esenciální součástí politiky
vnitřní.
6. Arménie a Ázerbajdžán v postsovětské éře – dr. Šmíd
12. 4. 15.15 hod.
Cílem přednášky je popsat a interpretovat vývoj arménské a ázerbájdžánské politiky po rozpadu
SSSR v kontextu vzájemného nepřátelství spjatého s konfliktem o území Náhorního Karabachu.
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