
Anotaci kurzu a pokyny k platbě naleznete na druhé straně přihlášky.Anotaci kurzu a pokyny k platbě naleznete na druhé straně přihlášky.
V případě zájmu se přihlaste pomocí elektronické přihlášky nebo QR kódu.V případě zájmu se přihlaste pomocí elektronické přihlášky nebo QR kódu.

V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.

u3v@rect.muni.cz, 549 49 8141u3v@rect.muni.cz, 549 49 8141

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

PÁTEK 11.00—12.30PÁTEK 11.00—12.30

Termín: 4. 11. 2022 – 20. 1. 2023 (celkem 9 lekcí, přehled termínů na druhé straně)Termín: 4. 11. 2022 – 20. 1. 2023 (celkem 9 lekcí, přehled termínů na druhé straně)
Místo konání: Fakulta sociálních studií, Joštova 10, učebna P31Místo konání: Fakulta sociálních studií, Joštova 10, učebna P31
Cena:Cena:    600 Kč cena pro neposluchače, 500 Kč cena pro posluchače600 Kč cena pro neposluchače, 500 Kč cena pro posluchače  

LichtenštejnovéLichtenštejnové
  jako fenomén středoevropských dějinjako fenomén středoevropských dějin

Kurz je realizován ve spolupráci s Česko-lichtenštejnskou komisí historikůKurz je realizován ve spolupráci s Česko-lichtenštejnskou komisí historiků  
  působící pro Ministerstvu zahraničních věcí ČR.působící pro Ministerstvu zahraničních věcí ČR.  

ElektronickáElektronická

přihláškapřihláška

https://forms.gle/rEcTUGzt6oc1mPc4A


Anotace:Anotace:
Osnova kurzu „Lichtenštejnové jako fenomén středoevropských dějin“ vychází ze závěrů Česko-Osnova kurzu „Lichtenštejnové jako fenomén středoevropských dějin“ vychází ze závěrů Česko-
lichtenštejnské komise historiků, působící v letech 2010–2014, resp. 2016–2018. Na předmětulichtenštejnské komise historiků, působící v letech 2010–2014, resp. 2016–2018. Na předmětu
se vedle garanta Tomáše Knoze budou podílet i další členové a spolupracovníci komisese vedle garanta Tomáše Knoze budou podílet i další členové a spolupracovníci komise  
(prof. Knoz,(prof. Knoz,    dr. Fučíková, dr. Stögmann, dr. Horák, dr. Dvořák, prof. Županič,dr. Fučíková, dr. Stögmann, dr. Horák, dr. Dvořák, prof. Županič,    prof. Horčička,prof. Horčička,  
Mgr. Sojková a dr. Maňas). Výuka bude přirozeně rozdělena do dvou částí. První část se bude zabývatMgr. Sojková a dr. Maňas). Výuka bude přirozeně rozdělena do dvou částí. První část se bude zabývat
lichtenštejnským fenoménem v dlouhém trvání, bude sledovat místa lichtenštejnské paměti, vytvářenílichtenštejnským fenoménem v dlouhém trvání, bude sledovat místa lichtenštejnské paměti, vytváření
historických stereotypů a mýtů, roli kultury a umění při konstrukci lichtenštejnské reprezentace ahistorických stereotypů a mýtů, roli kultury a umění při konstrukci lichtenštejnské reprezentace a
konstrukci historického obrazu. Druhá část se bude soustředit na charakteristiku role Knížectvíkonstrukci historického obrazu. Druhá část se bude soustředit na charakteristiku role Knížectví
Lichtenštejnsko v novověké a moderní Evropě, na otázky první pozemkové reformy, aktivitLichtenštejnsko v novověké a moderní Evropě, na otázky první pozemkové reformy, aktivit
Lichtenštejnů v období druhé světové války a poválečných konfiskací rodového majetku.Lichtenštejnů v období druhé světové války a poválečných konfiskací rodového majetku.

Přehled přednášekPřehled přednášek  

LichtenštejnovéLichtenštejnové
jako fenomén středoevropských dějinjako fenomén středoevropských dějin

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Masarykova univerzitaMasarykova univerzita

Univerzita třetího věkuUniverzita třetího věku

Komenského nám. 2, 602 00 BrnoKomenského nám. 2, 602 00 Brno
  u3v@rect.muni.czu3v@rect.muni.cz | 549 49 8141 |  | 549 49 8141 | u3v.muni.czu3v.muni.cz
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00 hod.; Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Pokyny k platbě:Pokyny k platbě:
Je-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíte ve formě fakturyJe-li to možné, zvolte prosím platbu bankovním převodem. Platební údaje obdržíte ve formě faktury
nejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďte co nejdříve, bez ohledunejpozději týden od podání přihlášky. Poplatek za kurz prosím uhraďte co nejdříve, bez ohledu  
na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.na splatnost faktury nejpozději týden před zahájením kurzu.

V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.V případě zákazu fyzické výuky přejde kurz do online prostředí.
Změna programu vyhrazena.Změna programu vyhrazena.

Rozmach rodu Lichtenštejnů (prof. Tomáš Knoz)
Reformace a protireformace na dvoře Lichtenštejnů (Dr. Arthur Stögmann)
Tři životy lichtenštejnských zámeckých sídel 1 (prof. Tomáš Knoz)
Tři životy lichtenštejnských zámeckých sídel 2 (prof. Tomáš Knoz)
Hudba na dvoře Lichtenštejnů (Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.)
První pzemková reforma (doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.)
Lichtenštejnové a fenomén vyhnání (Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.)
Lichtenštejnové jako fenomén evropských dějin (prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. +
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. )
Lichtenštejnsko dnes: země, lidé, jazyk (Mgr. Petra Sojková)

4. 11. 2022
11. 11. 2022
18. 11. 2022

2. 12. 2022
9. 12. 2022

16. 12. 2022 
6. 1. 2023 

13. 1. 2023 
 

20. 1. 2023 

mailto:u3v@rect.muni.cz
http://www.u3v.muni.cz/

