
KVALITA ŽIVOTA. ZE ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ – ČESKÉ BUDĚJOVICE   

Typ studia Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku (U3V) 

Fakulta  Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Akademický rok  2022/2023  

Název programu/ kurzu Kvalita života. Ze života našich předků, historický seminář  

Délka programu 2 semestry 

Anotace  
1. semestr 

Program umožňuje nahlédnout do života předků, získat údaje a informace 
z veřejně  dostupných úředních zdrojů, z matrik, archivních, dobových a dalších 
historických dokumentů. Historie papírových platidel a mincí (od roku 1918 do 
současnosti) jako zákonných platidel ČNB s nominální hodnotou v českých 
korunách (Kč) odpovídá na otázku, čím se u nás platilo, jaké byly ceny a mzdy. 
Program představuje naše a světové mincovní poklady i nejvýznamnější 
historické a umělecké památky Čech a Moravy.  

Struktura (obsah) programu 
1. semestr  
 

Úvod do pomocných věd historických.  

Čím se u nás platilo, historie a současnost papírových platidel a jejich padělků. 

Mince České republiky. Z historie našich cen a mezd. 

Po stopách českobudějovické mincovny (terénní výuka, exkurze). 

Největší mincovní poklady (naše a světové). 

Historické a umělecké památky jižních Čech. 

Historické a umělecké památky Čech a Moravy.  

Forma a metody výuky Přednášky, cvičení, terénní výuka  

Odborný garant  PhDr. Jiří Chvojka 

Organizační zajištění  výuky Mgr. Petr Matula, pmatula@zsf.jcu.cz    

Termíny výuky – 1. semestr  
 

3. 10.2022, 24. 10.2022, 31. 10.2022, 21. 11.2022, 28. 11.2022,  12. 12.2022, 9. 1.2023, 
23. 1.2023;  

Místo a čas 
Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, J. Boreckého 27, sál A, pondělí  

od 9:20 do 12:00 hodin. České Budějovice - terénní výuka 

Maximální počet účastníků 40  

Minimální počet účastníků  30 

Přihláška Přihláška ke stažení na www.zsf.jcu.cz 

Příjem přihlášky   do 3. 10.2022 

Cena studia Poplatek za semestr: 700,-Kč  

    Pokyny k úhradě kurzu 

Adresa 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 

370 01 České Budějovice 

Název banky 0300 - Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu 104725778                                 

Variabilní symbol  
Vyčkejte na výzvu k platbě, která vám bude zaslána e-mailem spolu 
s variabilním symbolem. 

Poznámka  
 V případě platby převodem z osobního účtu na účet Jihočeské 
univerzity uveďte do poznámky název kurzu a své jméno a příjmení 

Způsob ukončení kurzu Zápočet, kolokvium.  
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