Č. j.: UKKTF/26058/2020

Vyřizuje: Matisovská

V Praze dne 30.1.2020

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „Mezi klasicismem a romantismem":
kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820“
Číslo kurzu (dle SIS): 6075
Vztah k akreditovaným programům:1
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.)
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a
literární dějiny mezi lety 1750-1820
"Between classicism and romanticism": a
cultural and literary history between 1750-1820
Program CŽV - zájmový
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra církevních dějin a literární historie
Prezenční
čeština
Přehledová přednáška se snaží formulováním
otázek a podněcováním diskuse představit
základní tendence a rysy doby přibližně
vymezené nástupem císařovny Marie Terezie na
trůn (1740) a konečnou fází napoleonských
válek a jejich důsledků (1815/20). Šlo o
překotné a dynamické období tzv. "osvícenství",
"osvícenského racionalismu", "tereziánských a
josefinských reforem", "klasicismu", "rané fáze
národního hnutí", "počátků romantismu". Cílem
bude analýza této etapy českých dějin nejen
jako doby převratných změn sociálních,
ekonomických a politických, ale rovněž jako
epochy proměn religiozity, umění, kultury a
literatury. Pozornost bude věnována zejména
českým zemím, osvícenskou a obrozenskou
literaturu a kulturu představíme v jistém
protikladu k dobové v mnohém konzervativní
literatuře a kultuře lidových vrstev.

Charakteristika programu (AJ):
Profil absolventa:
Profil absolventa (AJ):
1

Položku „Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF“ zvolte v případě, že se kurz obsahově
překrývá s předměty, které se v rámci platných akreditací na KTF vyučují. Kurz CŽV/U3V přitom nemusí být
přesně shodný s některým z předmětů prezenčního studia. Jedná o většinu nabízených kurzů.
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Časový a obsahový plán programu:

únor 2020 - květen 2020
1. Seznámení s tématem přednášky, seznam
literatury, organizační záležitosti
2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice
pojmu. Historické a společenské
předpoklady myšlenkového paradigmatu.
Význam populačního pohybu v českých
zemích, krize českého venkova, počátky
novodobé industrializace
3. Konfesijní a národnostní specifika českých
zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková
revoluce německého i a posléze i českého
jazyka
4. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na
vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský
historismus), zednářství, mecenát, hudba,
divadlo a literatura
5. "Na konci ancient régime": Klášterní
vzdělanost a josefinské reformy: zájem o
vědu (filologie, historie, teologie),
pedagogická činnost
6. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské
prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity
(podmínky vzniku a konstituování novodobé
kultury, zejm. v "národních" jazycích podle
zásady "imitatio bonorum")
7. "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém
prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)
8. Význam osvícenství vůbec a v české
společnosti a tradici. Tendence
osvícenského klasicismu. "Druhý život
českého osvícenství" v české kulturní
paměti.
9. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj
básnictví. Nové pojetí
národnosti, slovanství a germánství.
Důvody pro konstruování "české" "lidové"
společnosti.
10. Konzervativnost lidového prostředí, propast
mezi žebríčky hodnot a vkusem v
prostředích elit, ve městech a na venkově.
11. Žánry a specifika literatury lidových vrstev,
pověrčivost, lidové "čarování".

Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:
Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):

Podání přihlášky a složení poplatku
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Sponzor2
Podmínky absolvování programu:
Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Pracoviště garantující program:
Pracoviště zajišťující uskutečnění:
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):
Výše úplaty:3
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:
Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Termín podání přihlášky do:4
Podrobnosti k přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Další informace
Webová stránka:

Ne
Nejsou stanoveny
získání dalších odborných znalostí v oboru
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
KTF UK, učebna P14
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
2019/2020
semestr: letní měsíc: únor
17.02.2020
krátkodobý
24h
2h/týdně
od: pondělí do: Zvolte položku.
Pondelí 8:30-10:00
500 KČ

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF (26-KTF)
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020

www.ktf.cuni.cz

Datum: 30. ledna 2020
Tomáš Benedikt Mohelník, OP., Th.D.
proděkan pro trvalou formaci

2

Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné projednat
s proděkanem pro trvalou formaci.
3
Finanční otázky je nutné projednat s proděkanem pro trvalou formaci. Případně nechce položku nevyplněnou
a kurz bude poskytován za běžnou cenu dle zvyklostí KTF.
4
Nejzazší termín podání přihlášky je nejméně 14 dní před začátkem semestru či faktickým začátkem kurzu,
pokud kurz není vázán na semestr.
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