
 

 

Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku 

Komenského nám. 2, 602 00 Brno 
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Vážení posluchači, 

nad rámec základního programu Univerzity třetího věku MU Vám nabízíme krátkodobý kurz 

 

Etnická diverzita Střední Ameriky a Karibské oblasti 
 

Forma výuky: prezenčně 

V případě nepříznivé epidemiologické situace a v návaznosti na nařízení vlády ČR anebo 
vedení Masarykovy univerzity může kurz kdykoliv přejít do distanční, tedy online formy. 

 

Počet účastníků: maximálně 100 osob 
 

Přednášející:     PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. 
 

Termín:   5. 11. – 17. 12. 2021, vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hod.  
    (5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12., tj. 7 přednášek) 
         

Místo konání: Fakulta sociálních studií (Joštova 10), posluchárna P31 (3. patro)   
 

Cena:   350,- Kč (cena pro posluchače U3V na MUNI) 
  450,- Kč 
 
Cyklus přednášek nabízí přehled vybraných tematických okruhů, souvisejících s etnickou 
rozmanitostí latinskoamerického geografického a kulturního areálu. V jednotlivých přednáškách 
je nastíněn profil reprezentativních etnických skupin, nejen původních národů, které jsou potomky 
předkolumbovských vyspělých civilizací, ale i dalších národnostních a etnických minorit, jež 
v současnosti žijí na území španělsky mluvících zemí Střední Ameriky a Karibiku. Přednášky jsou 
strukturovány na základě geografického rozdělení, je poskytnut nástin od karibské oblasti (Kuba, 
Portoriko, Dominikánská rep.), přes Mexiko, Guatemalu, Honduras, Salvador a Panamu. 
Každá přednáška je doplněna ukázkami za využití audiovizuální techniky. 

Bližší informace o kurzu a program naleznete na druhé straně této nabídky. 
 
Při účasti na prezenčním kurzu U3V MU je třeba vždy dodržovat platná nařízení a opatření 
vlády ČR a Masarykovy univerzity podle univerzitního semaforu. 
 
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky – odkaz je umístěn níže. 

 
Elektronická přihláška do kurzu 

 Etnická diverzita Střední Ameriky a Karibské oblasti 
 

 
Pokyny k platbě obdržíte ve formě faktury nejpozději týden od podání přihlášky, vzhledem 
k aktuální situaci preferujeme platbu bankovním převodem. Je-li to možné, zvolte prosím tuto 
variantu. Poplatek za kurz prosím uhraďte co nejdříve, bez ohledu na splatnost faktury, nejpozději 
týden před zahájením kurzu. 

 
      Mgr. Svatava Kalná, v. r.    PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D., v. r.
      vedoucí Oddělení CŽV            odborný garant kurzu 
 
 
 

http://www.u3v.muni.cz/
mailto:u3v@rect.muni.cz
https://www.muni.cz/koronavirus/univerzitni-semafor
https://forms.gle/HhNFdEkPDkuMNGcm7
https://forms.gle/HhNFdEkPDkuMNGcm7


 

 

  

 

 
 
 
Anotace 

V rámci kurzu bude pozornost věnována především kulturnímu dědictví a duchovním tradicím 
domorodých národů a jejich výkladu světa, jak je zachycen v původní kosmogonii a jež se nemalou 
měrou odráží i v každodenním způsobu života v současném světě. Stručně bude nastíněn příslušný 
historický kontext, jakož i otázky související s aktuálním postavením domorodých národů v dnešní 
majoritní společnosti. Opomenuta nebude ani problematika lidských práv, postavení žen či otázky 
národní a etnické identity.  Rovněž budou zmíněny další důležité otázky, týkající se např. péče 
o zachování původního kulturního dědictví domorodých národů, na něž navazují současné projevy 
zejména lidové kultury, a jež soustavně čelí globalizačním nátlakům západní civilizace. 
Osnova kurzu je strukturována na základě geografického členění. Nejprve jsou představeny karibské 
státy, a to konkrétně Kuba, Portoriko a Dominikánská republika. Následují témata zaměřená 
na Mexiko, Guatemalu, Honduras, Salvador a Panamu. 
Součástí každé přednášky  jsou názorné ukázky za využití audiovizuální techniky. 
 
 
Přehled jednotlivých přednášek 
 

1. Úvod do problematiky. Geografický, historický a společenský kontext Latinské Ameriky   5. 11. 2021 
2. Karibská oblast: Kuba, Dominikánská republika., Portoriko         12. 11. 2021 
3. Mexiko             19. 11. 2021 
4. Guatemala             26. 11. 2021 
5. Salvador                3. 12. 2021 
6. Honduras a Nikaragua             10. 12. 2021    
7. Kostarika a Panama            17. 12. 2021 
 


