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

DĚJINY EVROPY V SOUVISLOSTECH II.

I VE DRUHÉM SEMESTRU NAŠEHO DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU, BUDE HLEDAT
SOUVISLOSTI V HISTORICKÉM VÝVOJI NAŠEHO KONTINENTU. ZAMĚŘÍME SE NA VYBRANÉ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI, OSOBNOSTI A MYŠLENKOVÉ KONCEPTY, KTERÉ FORMOVALY
NÁŠ KONTINENT, TENTOKRÁT NA OBDOBÍ OD REFORMACE AŽ PO SOUČASNOST.

5. května 510, Zruč nad Sázavou - Spolkový dům
Přednášející:
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., rektor ARC – VŠPSV
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC – VŠPSV
PhDr. Tomáš Veselý, odborný asistent na ARC – VŠPSV
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: 5. května 510, Zruč nad Sázavou - Spolkový dům
Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15
Termíny konání kurzu: 11.10., 1.11., 12.11., 13.12.2021, 12.1.2022
Cena za kurz: 850 Kč (příspěvek města 500,- Kč)
Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz

Obsah kurzu

Dějiny Evropy v souvislostech II.
1. Setkání – 11. 10. 2021
Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
Název přednášky: Příchod svobody do Evropy
Obsah přednášky: Osvícenství a věk revolucí zformovaly Evropu do úplně nové podoby. Během
velmi krátké doby se změnily politické systémy a režimy, ale i myšlení většiny evropského
obyvatelstva. Během tohoto setkání se seznámíme s vybranými osobnostmi evropského myšlení a
jejich dílem, které významně ovlivnilo či urychlilo společenské změny ve prospěch práv člověka a
občana.
2. Setkání – 1. 11. 2021
Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., rektor ARC - VŠPSV
Název přednášky: Evropa jako civilizační a politický koncept
Obsah přednášky: Obsahem setkání je osvětlení toho, proč a za jakých historických okolností se
Evropa začala vyvíjet jako jedinečný civilizační a politický prostor. Přibližuje, jakým způsobem byla
tato jedinečnost utvářená a budovaná, ale i to, jak se od 14. století postupně tato jedinečnost
přetavovala do prvních úvah o politické integraci našeho kontinentu.
3. Setkání – 12. 11. 2021
Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC - VŠPSV
Název přednášky: Umělecké koncepty Evropy
Obsah přednášky: V tomto semináři se zaměříme na ikonická díla evropského umění a to průřezově
a výběrově od pravěku až po současnost. V kontextu historických událostí i dějinných milníků budeme
sledovat vztah umění a kulturního, geografického i společenského prostředí.
4. Setkání – 13. 12. 2021
Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., rektor ARC - VŠPSV
Název přednášky: Vzestup a pád Evropy v 19. a 20. století
Obsah přednášky: Evropa v letech 1815-1914 byla nejdynamičtěji se rozvíjející částí tehdejšího
světa. Byla centrem světového dění a její nejdůležitější mocnosti ovládaly téměř celý svět. Setkání
ozřejmuje příčiny a příznaky tohoto úspěchu, jakož i důsledky v podobě pozdějšího mocenského
úpadku Evropy.
Léta 1914-1945 byla obdobím, které poznalo doposud nejbrutálnější podoby násilí v podobě dvou
světových válek. Odehrály se relativně krátce po sobě a obě začaly v Evropě. Přiblížíme si příčiny,
kontexty a vnitřní logiku obou konfliktů, ale i jejich důsledky pro budoucí podobu evropské i světové
politiky.
5. Setkání – 12. 1. 2022
Přednášející: PhDr. Tomáš Veselý, odborný asistent na ARC – VŠPSV
Název přednášky: Moderní Evropa našich generací
Obsah přednášky: Přednáška se bude věnovat politickému, společenskému a institucionálnímu
vývoji Evropy po 2. světové válce, kdy se Evropa v souvislosti s bipolárním uspořádáním světa, dělí na
bloky „západní“ a „východní“. Důležitou částí přednášky bude vznik, vývoj a kompetence institucí
ES/EU a jejich pozitivní/negativní obraz u občanů Evropy (tzv. demokratický deficit). V rámci
institucionálního modelu EU, který bude vysvětlován nejen teoreticky, ale i z úrovně praktických
zkušeností přednášejícího, budou současně popsány procesy aproximace a harmonizace národního
práva s právem EU. Samostatná část přednášky bude věnována tzv. východnímu rozšíření EU v roce
2004. Téma odchodu Velké Británie z EU bude zmíněno ze všech možných úhlů pohledu.

