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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Předmětem řešení výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – 

struktury, individua, vztahy, instituce moci, který probíhal v letech 2005-2011 na Histo-

rickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích, bylo  

metodologicky moderní zpracování dějin raně novověké společnosti českých zemí. Vě-

decká koncepce záměru rozšířila dosavadní bádání tohoto pracoviště  na celou společnost 

českých zemí v chronologickém rozpětí let 1500 až 1800, s dílčími přesahy na obě strany. 

V metodologické rovině se strukturální pohled na společnost prolnul s přístupy historické 

antropologie. Uplatněním obou teoretických východisek se do středu pozornosti dostal 

člověk, jenž je vnímán jako součást organismu struktury. Právě chování a jednání kon-

krétních jedinců ve společenských strukturách umožnilo badatelům proniknout k poznání 

jejich neopakovatelného myšlenkového světa a odhalilo sítě vztahů mezi jedincem a struk-

turami. Hlavním výstupem výzkumného záměru se stala vědecká syntéza dějin Společnost 

českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, která vyšla v roce 2010. 

Jako první v české historiografii podává ucelený syntetický pohled na historickou epochu 

raného novověku na základě strukturálních, sociologizujích a historickoantropologických 

přístupů. Kromě této práce vzniklo v rámci projektu velké množství  dalších  publikačních 

výsledků. Důležitou publikační platformou členů řešitelského týmu se staly ediční řady 

Monographia historica, Opera historica a Prameny k českým dějinám 16. – 18. století, 

řada B. Některé monografie vyšly v renomovaných nakladatelstvích se zaměřením na his-

torickou literaturu (Nakladatelství Lidové noviny). Podle databáze RIV, která obsahuje 

publikační výsledky zatím pro léta 2005-2010, vzniklo v rámci výzkumného záměru 40 

odborných knih, 56 samostatných kapitol v odborných knihách, 58 článku v odborných 

recenzovaných periodikách a 77 článků ve sbornících. Celkový počet syntetických a ana-

lytických statí byl tak oproti plánu vysoce překročen.  

Řešení výzkumného záměru také významně rozšířilo dosavadní mezinárodní spolupráci 

Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity se zahraničními historiky, 

zvláště v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku a Francii. Díky monografiím a vědeckým 

statím publikovaným v cizích jazycích (především němčině a angličtině) se podařilo navá-

zat nové kontakty s obdobnými univerzitními a akademickými pracovišti v zahraničí. Ve-

dle úzké spolupráce s předními historiky v tuzemsku i v zahraničí slouží publikované vý-

sledky, především monografie, rovněž jako studijní literatura při  výuce studentů historie i 

dalších příbuzných společenskovědních oborů na Jihočeské univerzitě i ostatních univerzi-

tách v České republice a zahraničí. Mnohé publikace jsou určeny čtenářům a zájemcům o 

historii z řad široké veřejnosti. Na výsledky výzkumného záměru kontinuálně navazuje 

nový vědecký projekt Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské un iverzity 

v Českých Budějovicích Inscenace moci Habsburků v raném novověku a jejich obrazy 
(2012-2016). 

 
 

 


