VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A
ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA
POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA
si Vás dovolují pozvat na kurz

MYŠLENKY, KTERÉ MĚNILY SVĚT

Seznamte se s myšlenkami, které v době svého vzniku byly považovány za novátorské,
převratné nebo i kacířské. Oslovily lidi na celém světě a přiměly je nahlížet na svět novou
optikou. Jejich jedinečnost a nadčasovost potvrzuje i to, že se o nich diskutuje i dnes.
VISK, Spolkový dům,
5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou
PŘEDNÁŠEJÍCI:
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC – VŠPSV
doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV
Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka Centra celoživotního vzdělávání na ARC – VŠPSV
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. Katedra Českého jazyka, UK
Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut a 15 minut přestávka). Celý kurz je
rozdělen do pěti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 20 vyučovacích hodin
Místo konání kurzu: VISK, Spolkový dům, 5. května 510, 285 22 Zruč nad Sázavou
Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15
Termíny konání kurzu: 6.3., 16.3., 11.4., 18.5., 2.6.2017
Cena za kurz: 750,- Kč
Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz

Obsah kurzu Myšlenky, které měnily svět

1.

setkání – 6. 3. 2017
Přednášející: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D., Katedra Českého jazyka, UK
Název přednášky: Konstantin a Metoděj - moravská misie - okolnosti, výsledky
Obsah přednášky: Velká Morava - formování, potřeby státu a některé politické souvislosti. Příchod
Konstantina a Metoděje, úkoly misie a jejich naplnění. Konec Velké Moravy ve světle nových poznatků. Odkaz
činnosti Konstantina a Metoděje přesahující naše hranice.

2.

setkání – 16. 3. 2017
Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
Název přednášky: Filosofický odkaz pro současnost v díle A. Augustina a J. J. Rousseaua
Obsah přednášky: Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače s filosofickým a společenským odkazem
A. Augustina a J. J. Rousseaua, kteří se v průběhu života zabývali aktuálními proměnami společnosti. I když
A. Augustinus patří do období patristiky a J. J. Rousseau žil v období osvícenství, je velmi zajímavé posuzovat
a komparovat jejich postoje ke společnosti, filosofii, náboženství a výchově. Rozsah jejich idejí daleko
přesahuje dobu, ve které žili. Myšlení obou autorů zásadním způsobem měnilo názor na křesťanství, vnímání
člověka, vývoj společnosti a má svůj aktuální odraz i v současném duchovním a společenském dění v podobě
myšlenek, které mohly měnit svět.

3.

setkání – 11. 4. 2017
Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
A)
Název přednášky: Demokracie a dav
Obsah přednášky: Gustave Le Bon a jeho pojetí psychologie davu, se zaměřením na vztah demokracie a davu.
Le Bonovy myšlenky změnily pohled na chování národů, institucí či vůdčích jednotlivců a jsou platné již více
než 100 let.
B)
Název přednášky: Demokracie v praxi - Winston Churchill a jeho myšlenky o demokratickém státě
Obsah přednášky: Několik zásadních postojů největšího Brita významně ovlivnilo nejen demokratické
chování Evropanů, ale i výsledek 2. světové války. Pouze díky Churchillovu pojetí demokracie vyhrála
demokracie v Evropě souboj s totalitními myšlenkami.

4.

setkání – 18. 5. 2017
Přednášející: prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC - VŠPSV
Název přednášky: Niccolò Machiavelli a fenomén moci
Obsah přednášky: Myšlenky renesančního autora, které svět zná už pět set let. Politika, moc - základní
politologické kategorie, politická moc, státní moc, morálka, etika.

5.

setkání – 2. 6. 2017
Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC - VŠPSV
A)
Název přednášky: Sto let od zázraku ve Fátimě
Obsah přednášky: Před stoletím se desetitisíce lidí staly svědky záhadného a úžas vzbuzujícího úkazu. Co se
odehrálo v malém portugalském městečku, je zjevení nadpozemského původu a co je obsahem tzv.
fátimských proroctví? Poodhalme roušku tohoto tajemství.
B)
Název přednášky: Sto dvacet pět let velkého detektiva
Obsah přednášky: Před 125 lety publikoval skotský spisovatel sir A. C. Doyle první sbírku příběhů o
detektivovi Sherlockovi Holmesovi. Tento svérázný detektiv se stal fenoménem, který fascinuje lidi do
dnešních dnů. Přednáška přiblíží méně známé skutečnosti ze života autora, ale i jeho literárního hrdiny.

