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I. Blok Historie a kultura Velké Británie: 

▪ 1. a 2. semestr 

▪ vyučují dr. Beneš a doc. Kopecký 

Témata: 
1. Příroda a krajina Velké Británie (zeměpis, klimatické změny atp.) 
2. Vzestup a pád Britského impéria 

3. Průmyslová revoluce v souvislostech 

4. Britský parlament na cestě k demokracii (chartisté, sufražetky atp.) 
5. Mnichov, Churchill a Bitva o Británii 
6. Rozpojování Spojeného království (devoluce a nacionalismy)   
7. Bývalé britské kolonie po rozpadu impéria: Austrálie, Indie, Karibik 

8. Multikulturní Británie: migrace, kulturní prolínání, náboženství 
9. Postavení žen v průběhu moderních britských dějin 

10.  Cenzura v britské kultuře a literatuře 

11. Dystopická, utopická a invazní literatura v Británii 
12. Nejen Shakespeare: vývoj britského dramatu 

 

II. Historie a kultura USA  

▪ 3. a 4. semestr 

▪ vyučují dr. Holešová a doc. Kolář 

Témata: 

1. Amerika je... – co to znamená být Američanem, státní symboly, důležité momenty, které 
formovaly národ 

2. Amerika jako multikulturní společnost – majoritní společnost i etnické minority 

3.– 4. Kulturní geografie USA – regionální diverzita 

5.- 6. Od Deklarace nezávislosti po Donalda Trumpa – proměny americké politiky 

7.  Specifické rysy americké literatury 

8.-9. Literární toulky Spojenými státy 

10. Multikulturní charakter americké literatury 

11. Z okraje do hlavního proudu: Americká židovská literatura 

12. Americká alternativní kultura jako vyjádření protestu proti falešným středostavovským 
hodnotám Ameriky 

 



Habsburkové a jejich místo v evropských dějinách 

(od počátků rodu do roku 1526) 
 

Rod Habsburků patří k nejstarším panovnických rodům v Evropě a jeho dějiny jsou úzce 

provázány s většinou zemí starého kontinentu včetně českých zemí. Postupné utváření 
habsburské moci ve středoevropském prostoru a její následné rozšíření do západní Evropy a 

zámoří dalo vzniknout mýtu o starobylosti rodu, který odvozuje svůj původ od nejstarších bohů 
a starověkých národů.   
Přednáškový cyklus bude zaměřen za počátky habsburského rodu spojené s řadou mýtů a 

dohadů, osvětlí původ rodového jména a pověsti, které se k němu váží, a popíše cestu 

představitelů rodu k uchopení moci ve středoevropském prostoru. Pozornost bude zaměřena 

na významné osobnosti rané fáze habsburských dějin od Rudolfa I. po Ferdinanda I., tedy od 

zakladatele dynastie po sjednotitele středoevropského prostoru. 
Při přednáškách bude brát zřetel především na vztahy Habsburků k českému prostředí, na 

jejich vývoj a vzájemnou proměnu.  
 

Vyučující: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. rok (2020/2021) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zimní semestr 

 

01) Historické kořeny a vymezení psychologie jako vědy 

       Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. 
 

02) Osobnost a její diagnostika 

       Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 

 

03) Psychologická diagnostika schopností 
       Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 

 

04) Studium inteligence v psychologii 

       Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 

 
05) Vybrané otázky psychologie učení a vzdělávání 
      Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. 

 

06) Pedagogicko-psychologické aspekty sebevzdělávání 
      Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. 
  

 
Letní semestr 

 
07) Psychologie životní cesty 

      PhDr. Ivana Poledňová, CSc. 
 

08) Životní krize jako výzva 

      PhDr. Ivana Poledňová, CSc. 
 

09) Jak poznáváme a jak se učíme v dospělém věku 

      PhDr. Ivana Poledňová, CSc. 

 

10) Jak poznáváme druhé lidi a jak si o nich utváříme dojem 

      PhDr. Ivana Poledňová, CSc. 
 

11) Mezilidské vztahy a osamělost 
       Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 

 

12) Jedinec v sociálních skupinách 

       Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. rok (2021/2022) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zimní semestr 

 

13) Stres a jeho zvládání 
      Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. 

 

14) Neurotické poruchy 

      Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. 
 

15) Poruchy psychotického spektra 

      Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. 
 

16) Základy psychoterapie 

      Mgr. Marek Malůš, Ph.D. 
 

17) Psychosomatika a co s ní 
      Mgr. Marek Malůš, Ph.D. 
 

18) Jak na psychohygienu, relaxaci a meditaci 

      Mgr. Marek Malůš, Ph.D. 
 

 

Letní semestr 
 
19) Manželské a partnerské poradenství 
      Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D 

 
20) Komunikace a asertivita 

      Mgr. Marek Malůš, Ph.D. 
 

21) Psychologie jazyka aneb psycholingvistika 

      Mgr. Klára Machů, Ph.D. 

 

22) Drogy a drogové závislosti 
      Mgr. Klára Machů, Ph.D. 

 

23) Umírání, smrt a truchlení 
      Mgr. Klára Machů, Ph.D. 

 

24) Spiritualita 

      Mgr. Klára Machů, Ph.D.  

 

 

V Ostravě, 31. 1. 2020 

Mgr. Marek Malůš, Ph.D.  
vedoucí katedry psychologie 



Proměny a výzvy současné společnosti (U3V) 

Garant: PhDr. Roman Vido, PhD. 

Současná společnost bývá líčena jako dynamická, nepřehledná a „tekutá“. Současně o ní mnozí 
prohlašují, že představuje společnost, ve které se jejím obyvatelům žije tak dobře jako nikdy 
v historii. Jaká je tedy současná společnost? Představuje spíše hrozbu, či naději? Nebo v sobě 
spojuje oba prvky a jejím určujícím znakem je ambivalentnost? A není taková vlastně každá 
společnost? Plánovaný cyklus přednášek si klade za cíl pohlédnout na nejdůležitější proměny 
a výzvy současné společnosti očima sociologie. V úvodním bloku představí sociologii jako 

takovou: prostřednictvím schopnosti „sociologické imaginace“, nejdůležitějších kapitol její 
historie i jejích nejvyužívanějších výzkumných metod. Sociologie bude představena jako 
vědecká disciplína, která usiluje o porozumění člověku v rámci sociálního a kulturního 
prostředí, do něhož se rodí a v němž spolu s druhými žije a tvoří. V následujícím bloku se 
pozornost zaměří na nejvýznamnější sociální kontexty, do kterých je jedinec zasazen – rodina, 

(sub)kultura, komunita, náboženství. Třetí blok se soustředí na sféru práce, ekonomického 
života a vzdělávání a na klíčové proměny, které tyto oblasti v současné době zakoušejí. 
V posledním bloku dostane prostor sféra politiky a veřejného života s důrazem na roli 
pokročilých informačních technologií, které ji formují a ovlivňují. 

1. Myslet sociologicky, vidět sociologicky (Vido) 

2. Proč číst sociologické klasiky (Vido) 

3. Dnešní tekutý svět (Horák) 

4. Jak zkoumat společnost (Cogiel) 

5. Výzkum veřejného mínění (Horák) 

6. Zhuštěný popis a kvalitativní výzkum (Kajfosz)  

 

7. Proměny rodiny a partnerství (Horák) 

8. Subkultury mládeže (Horák) 

9. Interkulturní diverzita (Cogiel) 

10. Migrace jako výzva (Horáková) 

11. (Re)produkce sociální paměti (Kajfosz) 

12. Zbožnost a bezbožnost v (post)moderním světě (Vido/Hlaváček) 

 

13. Třídní pestrost české společnosti (Vido) 

14. Jak se mění práce? (Horáková) 

15. Průmysl 4.0 a změny na pracovním trhu (Schneider) 

16. Populace 50+ na trhu práce (Schneider/Dokoupilová) 

17. Sdílená ekonomika (Horáková) 

18. Vzdělání v 21. století – od znalostí ke kompetencím (Dokoupilová) 
 

19. Jazyk a diskurzivní utváření světa (Kajfosz) 

20. Společnost a svoboda (Vido/Hlaváček) 

21. Osud politických ideologií (Hlaváček) 

22. Život v „postpravdivém“ a „postfaktickém“ světě (Hlaváček) 

23. Příležitosti a rizika online světa (Hlaváček)  

24. Mediální realita života seniorů (Dokoupilová) 


