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Č.j.:  UKKTF/31251/2018                                                                                             V Praze dne 10. 04. 2018 

 

Věc:  Program: Univerzita třetího věku,  
kurz: „Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury“  

 

POPIS PROGRAMU A KURZU 

                                                                      

Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D. 

proděkan pro trvalou formaci 

 

název:  Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury 

uskutečňovatel:  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (dále jen „KTF UK“) 

garant programu:  ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.; milos.szabo@ktf.cuni.cz  

vedoucí kurzu: PhDr. Martin Trefný, Ph.D.; trefnymartin@seznam.cz 

číslo kurzu:  4099 

zaměření: zájmový 

forma: prezenční  

lhůta podávání přihlášky: 1. června 2018 – 30. září 2018 

maximální kapacita kurzu: 30 účastníků 

formulář přihlášky: nutné použít předepsaný formulář  

místo podání přihlášky:  Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6; 

obálka označená „U3V“ 

charakteristika: Cílem kurzu je porozumění a pochopení prehistorického vývoje území 

Čech a Moravy, resp. širší střední Evropy. Vhodnou formou budou 

prezentovány dějiny hmotné kultury, dějiny pohřbívání, variabilita 

pravěkých sídel, sociální struktura, vznik řemesel, obchodu apod. 

Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není 

vyžadována. 

časový a obsahový plán: Přednášky se uskuteční v období říjen 2018/květen 2019, vždy ve 
středu odpoledne;  
celkový počet vyučovacích hodin: 16. 

úplata za účast: 

 

- senioři (osoby s nárokem na starobní důchod) 600,- Kč;  
Poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu převodem na účet  
KTF UK: 32034061/0100, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného 
čísla; specifický symbol: 40991.  
  

- Ostatní zájemci 800.- Kč; 
Poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu převodem na účet 
KTF UK: 32034061/0100, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného 
čísla; specifický symbol: 40992.  
 
Při neúčasti na kurzu nebo jeho přerušení se poplatek nevrací. 
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DĚJINY PRAVĚKU A PRAVĚKÉ HMOTNÉ KULTURY  

PROGRAM: 
 

1.  

17. 10. 2018: nástin chronologického členění českého a moravského pravěku 

starší doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba 

železná, doba římská a stěhování národů 

 

2.  

31. 10. 2018: charakter pravěkého náboženství 

kult a kultovní areály, náboženské projevy v hmotné kultuře 

 

3. 

14. 11.2018: dějiny sídlení 

základní typy sídelních forem, vývoj obytných prostor 

 

4.  

28. 11. 2018: dějiny pohřbívání 

vývoj pohřebního rituálu, jednotlivé formy pohřbů 

 

5.  

20. 2. 2019: každodennost pravěkých komunit Čech a Moravy 

obživa, zemědělství, řemeslo 

 

6.  

6. 3. 2019: komunikace a interregionální obchodní spojnice pravěké Evropy 

obchod, středomořské importy, suroviny, apod. 

 

7.  

20. 3. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit I. 

keramika, nástroje, zbraně,  

 

8.  

3. 4. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit II. 

šperk, oděv 

 

 

přednáší: Martin Trefný 

 



Studijní oddělení 
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax: +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – U3V 2018/2019 
 

 

Program: Univerzita třetího věku  

Název kurzu: Dějiny antického středověku a antického umění 

 

 

Jméno, příjmení, titul ……………………………………...……………………...  

 

Datum narození ………………………… Rodné číslo …..……………………...  

 

Místo narození …...…………………………………………………………….....  

 

Datum vzniku nároku na pobírání starobního důchodu ………………………….  

 

Nejvyšší dosažené vzdělání a rok jeho ukončení ………………………………... 

 

Kontaktní adresa …...…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………… PSČ …………………………  

 

Mobilní telefon ……………………… Email ……………………………………  

 

(emailová adresa je povinná – lze použít adresu příbuzného nebo jinak blízkého 

člověka, s nímž posluchač bude v kontaktu) 

 

Poplatek za kurz: 

a) senioři (osoby s nárokem na starobní důchod), občané ČR s dokončeným 

středoškolským vzděláním: 600,- Kč 

b) ostatní zájemci: 800,- Kč 

Souhlasím s poplatkem za kurz i se zpracováním osobních údajů dle platných 

právních předpisů v ČR. Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji pravdivost 

uvedených údajů.  
 

 

Datum ……………………   Podpis ……..….…………………........  

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:  

 

Katolická teologická fakulta UK 

Thákurova 676/3 

160 00 Praha 6 

 

na obálce zřetelně napište „U3V“ 


