
 

 

 

Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku 
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 hod. 

Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod. 

Vážení posluchači, 
nad rámec základního programu U3V nabízíme kurz 
 

Letem antických světem – ONLINE 
 

Forma výuky:  online, aplikace MS Teams 
Počet účastníků:  maximálně 100 osob 
Lektor kurzu:  Mgr. Tomáš Štěpánek 
Termíny:  11. 11. – 16. 12. 2021, vždy ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin 
    (11.11., 18.11., 25.11, 2.12., 9.12.,16.12. tj. 6 přednášek) 
Cena:   350 Kč (cena pro posluchače U3V na MUNI) 
    450 Kč 
 
Vydejte se prostřednictvím tohoto kurzu na více než 3 500 let trvající cestu, během které se z malých a 
roztroušeně žijících zemědělských komunit stala obrovská města a mocné říše ovládající tehdy známý 
svět. Lidstvo se v průběhu této poutě naučilo používat písmo, osvojilo si technologii výroby bronzu a poté 
i železa, kolonizovalo daleké krajiny, začalo používat mince a uvěřilo v mnoho bohů. V rámci kurzu bude 
věnována pozornost přehledu politických dějin, společnosti i kultury antického světa. 
 

Cyklus přednášek zahájíme v oblasti úrodného půlměsíce, kde vše začalo a postupně se přesuneme na 
západ, kam se i přes různé problémy a krize začalo civilizační „světlo z Východu“ šířit. Zde se zaměříme 
na rozvoj řecké a římské kultury, od níž odvozujeme až do dnešních dob mnohé své výdobytky a kurz 
následně zakončíme obdobím zdánlivého úpadku a pádu, který se však v posledních letech mění spíše 
na období změny či přetváření, během kterého vznikala na troskách antické civilizace barbarská 
království. 
 

Přehled jednotlivých přednášek: 

1. Mezopotámie a vznik civilizace        11.11.2021 
2. Období temna na přelomu epoch        18.11.2021 
3. Světlo přichází z Východu         25.11.2021 
4. Řecko           02.12.2021 
5. Řím            09.12.2021 
6. Úpadek a pád antiky         16.12.2021 

 

Výuka probíhá on-line. Pro přihlášení k výuce je nutné znát Vaše UČO (univerzitní číslo osoby – 

zpravidla šestimístný číselný kód) a primární heslo. Pokud již tyto údaje máte, dejte nám prosím vědět 

v přihlašovacím formuláři. Pokud je nemáte, rádi Vám je vygenerujeme a pošleme na uvedený e-mail 

nejpozději týden před zahájením kurzu. 
 

Před začátkem první lekce Vám zašleme e-mailem pokyny, jak se k výuce připojit. 
 

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. 
 

V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky. 

 

Elektronická přihláška do kurzu Letem antických světem 
 

       Mgr. Svatava Kalná, v. r.                                            Mgr. Tomáš Štěpánek 
    vedoucí Oddělení CŽV                     lektor kurzu 

http://www.u3v.muni.cz/
mailto:u3v@rect.muni.cz
https://forms.gle/aasQxbRrDVk8cvVbA

