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ISCED F 2013: 0114 Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 

Bakalářský studijní program Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy 

navazuje na stávající program Specializace v pedagogice a související studijní obory se zaměřením  

na vzdělávání, které má fakulta akreditovány do roku 2021. Program je dosud garantován Pedagogickou 

fakultou JU s tím, že obor Historie se zaměřením na vzdělávání a Chemie se zaměřením na vzdělávání garantují 

Filozofická a Zemědělská fakulta JU, společný základ pak Pedagogická fakulta JU. Fakulty se dohodly  

na analogické spolupráci v následující podobě programu.  

Studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část  

v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. 

Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Celkové rozdělení 

kreditové zátěže je komponováno ve vztahu k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy je jak 

v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-

didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.  

Bakalářský studijní program je studijním programem se specializacemi, přičemž specializace tvoří základ tzv. 

aprobačního předmětu budoucího učitele. Studijní plány společného základu a jednotlivých specializací 

vycházejí z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace 

k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 21271/2017-5), přičemž rozložení 

kreditů v bakalářském studiu je 90 kreditů pro oborové specializace (50 %) a 90 kreditů pro společný základ 

(50 %).  

Složka  Počet kreditů 

Pedagogicko-psychologický základ 26 kreditů 

Reflektovaná praxe 16 kreditů   

Specializace I. s oborovou metodikou 

a didaktikou 

60 kreditů (45 kreditů specializace, 15 kreditů metodika a didaktika 

oboru ve vzdělávání) 

  

Specializace II. s oborovou metodikou 

a didaktikou 

60 kreditů (45 kreditů specializace, 15 kreditů metodika a didaktika 

oboru ve vzdělávání) 

 

Příprava kvalifikační práce 12 kreditů (v rámci jedné zvolené specializace či ped. psych. 

základu) 

Doplňující předměty v rámci učitelské 

propedeutiky 

4 kredity  

Volitelné předměty 2 kredity 

Celkem kreditů 180 

http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/
https://www.pf.jcu.cz/documents/akreditace/zpravy.php


Společný obecný pedagogicko-psychologický základ je pro všechny specializace programu zajišťován 

Pedagogickou fakultou JU. Jednotlivé specializace představují kombinace aprobačních předmětů 

humanitního, uměleckého a přírodovědného zaměření, které jsou uskutečňovány na partnerských fakultách 

JU:  

- na Filozofické fakultě specializace:  

Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ,  

- na Zemědělské fakultě specializace:  

Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

- na Pedagogické fakultě specializace: 

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 

Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2 stupni ZŠ, 

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ (jednooborové studium), 

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (ve spolupráci s FF JU), 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 

Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ,  

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ,  

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ,   

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

a společný pedagogicko-psychologický základ. 

Program je řízen Radou studijního programu ustanovenou v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality  

na JU a Opatřením rektora č. 410 ze 4. 10. 2019, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování 

studijních programů JU.  Radě studijního programu předsedá garant PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

z Pedagogické fakulty JU a dále jsou v radě zastoupeni zástupci jednotlivých specializací, absolventi a učitelé 

z praxe.  

Předpokládaný počet přijímaných studentů odpovídá dosavadní praxi, kdy do prvních ročníků nastupuje 

zhruba 300 studentů. V rámci přijímacího řízení a zápisu do studia je studentům umožněna volná 

kombinovatelnost oborů. Tento trend, který zvyšuje konkurenceschopnost fakulty vůči ostatním 

pedagogickým fakultám, budeme chtít nadále zachovat. Nová struktura plánovaného studijního programu 

byla projednána s řediteli fakultních škol, s neformálními studentskými uskupeními na PF JU (sdružení 

Otevřeno) a se studentskými zástupci v akademického senátu PF JU. Nový model studia s vyšším podílem praxí 

a provázaností oboru a jeho metodické složky podpořili.  

Tento akreditační materiál zahrnuje pouze specializaci Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 

zajišťovanou Filozofickou fakultou JU, a je určen k projednání ve vnitřních orgánech Filozofické fakulty. 

 

 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu 
Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní 

školy 

Typ studijního programu bakalářský  

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční  

Standardní doba studia 3 

Jazyk studia Český 

Udělovaný akademický titul bakalář / bc. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  

Garant studijního programu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 
Ano 

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti ČR 
Ne 

Uznávací orgán MŠMT 

Oblast(i) vzdělávání, u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 

Učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství  

pro 2. stupeň základní školy a oba programy jsou společně koncipovány jako komplexní strukturované studium 

(Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 

Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou proto předkládány k akreditaci zároveň. Struktura programů vychází  

z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu 

regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a). 

Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali 

odborníky na vzdělávání v rámci zvolených specializací odpovídajících budoucím aprobačním předmětům 

učitele 2. stupně základní školy. Zařazení oborových didaktik (metodik), pedagogicko-psychologických disciplín 

a asistentské praxe již v bakalářském studiu pak zajišťuje to, že absolventi budou schopni uvažovat o poznatcích 

získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v pedagogické praxi, např.  

ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na základní škole (Pozn.: dle zákona o pedagogických pracovnících 

563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy zastávat pozice asistenta pedagoga, resp. 

vychovatele). Na bakalářské úrovni je cílovou hodnotou dosažení způsobilosti studenta asistovat učiteli při práci 

s žáky. Významná je také motivace studentů k nástupu do navazujícího magisterského studia tak, aby mohli své 

poznatky po absolvování magisterského studia využít ve výuce svých aprobačních předmětů na základní škole. 

Profil absolventa studijního programu 

Rámcová charakteristika znalostí, dovedností a obecných způsobilostí absolventa: 

Absolventi bakalářského studijního programu se specializacemi získají komplexní teoretické znalosti oborů  

v rámci zvolených specializací a díky přesahu do oborových didaktik je příprava povede k zaměřování těchto 

znalostí na oblast vzdělávání. Absolventi ve vazbě na specializaci budou vedeni k vytváření si strukturovaných 

znalostí a dovedností z oboru tak, aby podstatným způsobem přesahovaly kurikulum vyučovacího předmětu  

na 2. stupni základní školy.  

Oborově-didaktická, resp. metodická složka je na bakalářské úrovni studia chápána v širším záběru a vedle 

úvodu do didaktiky oboru jsou její součástí i další předměty studijního plánu, jejichž cílové i obsahové zaměření 

reflektuje obsah výuky a jeho proměny v kurikulárních procesech na 2. stupni základní školy. Absolventi jsou 

proto připravováni takovým způsobem, aby získávali znalosti, které jim umožní porozumět učitelovým 

činnostem při podpoře učebních aktivit žáků a aby měli příležitost rozvíjet své dovedností asistovat při nich.  



Absolventi dále získají základní znalosti a dovednosti z pedagogicko-psychologických disciplín, které jim umožní 

budovat kompetence ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního uplatnění v oblasti vzdělávání. Profil 

absolventa bude kultivován na širších (zejména pedagogických, psychologických, filosofických, historických, 

sociologických aj.) základech výchovy a vzdělávání, na rozvoji znalostí obecných výukových a výchovných 

postupů a jejich specifických podob, na utváření poznatků o aktérech výchovy a vzdělávání tak, aby byli schopni 

rozvíjet související dovednosti a postoje potřebné pro navozování a usměrňování výchovně-vzdělávacích 

interakcí se všemi účastníky těchto procesů. Zároveň jsou vedeni k reflexi a prohlubování dalších vybraných 

kompetencí pro budoucí učitelské povolání (tj. osobnostní, sociální, psychosociální, komunikační). Klíčová je 

také reflexe praxe, která přispívá k utváření komplexu znalostí a dovedností aplikovatelných v budoucím 

povolání. 

 

Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp. 

charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání): 

 

Absolvování komplexu provázané oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových 

didaktik umožňuje i přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci ve školských  

i neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a v práci asistenta pedagoga, a to 

především ve vazbě na vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 2. stupně základní školy odpovídajících 

absolvovaných specializací. 

 

V rámci jednotlivých specializací je cílem připravit absolventy tak, aby disponovali znalostmi a dovednostmi, 

které mu umožní uplatnění ve specifických oblastech daných obsahovým zaměřením dané specializace.   

 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Bakalářský studijní program je studijním programem se specializacemi, přičemž specializace tvoří základ tzv. 

aprobačního předmětu budoucího učitele. Studijní plány společného základu a jednotlivých specializací 

vycházejí z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace 

k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 21271/2017-5), přičemž rozložení 

kreditů v bakalářském studiu je 90 kreditů pro oborové specializace (50 %) a 90 kreditů pro společný základ  

(50 %).  

V rámci společného základu je 26 kreditů věnováno pedagogicko-psychologickému základu s povinnými  

a povinně volitelnými předměty. V rámci nabídky povinně volitelných předmětů si studenti volí 1 předmět 

z bloku pedagogických a 1 předmět z bloku psychologických disciplín (2+2 kredity). K tzv. učitelské 

propedeutice jsou připojeny 2 předměty společného základu - a to Zdravověda a Cizí jazyk, vždy po 2 kreditech. 

Zdravovědu si volí student v úvodu do studia a vybavuje jej, mimo jiné, na zvládání situací spojených 

s ohrožením zdraví žáků, se kterými se může setkat během praxe. Jazyková příprava slouží specificky k orientaci 

v lexikální zásobě ve vztahu ke komunikaci studenta v roli asistenta pedagoga s žáky s odlišným mateřským 

jazykem či se zahraničními partnery školy. Volitelné předměty budou nabízeny jak v rámci pedagogicko-

psychologického základu, tak v rámci jednotlivých specializací s tím, že studenti si v průběhu studia mohou 

zapsat volitelné předměty za 2 kredity. V rámci praxí rozlišujeme na bakalářské úrovni studia praxi spojenou 

s pedagogicko-psychologickým základem, kdy je profilována role asistenta a motivujeme absolventa k orientaci 

studia na aplikaci teoretických poznatků na praxi (9 kreditů). Druhá část praxe je organizována ve vazbě  

na metodiky a oborové didaktiky a pomáhá studentovi zaměřovat podporu učiteli i žákovi na činnosti spojené 

s obsahovým charakterem studované specializace (specializací) (7 kreditů) 

 

Složka  Počet kreditů 

Pedagogicko-psychologický základ 26 kreditů 

Metodika a didaktika oboru  

se zaměřením na vzdělávání 

30 kreditů (15 v první specializaci + 15 v druhé specializaci), tj. dva 

tzv. aprobační předměty budoucího učitele 



Reflektovaná praxe 16 kreditů (8 kred. asistentská praxe pedagigicko-psychologická, 8 

kreditů asistentská praxe v rámci specializací) 

Specializace I. 45 kreditů. 

Specializace II.  45 kreditů  

Příprava kvalifikační práce 12 kreditů (v rámci jedné zvolené specializace či pedagigicko-

psychologického základu) 

Doplňující předměty v rámci 

učitelské propedeutiky 

4 kredity  

Volitelné předměty 2 kredity 

Celkem kreditů 180 

 

Přidělení kreditních bodů je založeno jednak na systému studijní zátěže (hodnocení kvantity prezenčního studia 

– počet absolvovaných přednášek, konzultací, cvičení) a jednak na systému studijní kvality (výstupy distanční 

části studia/samostatné práce studenta – zápočty, zkoušky, seminární práce, exkurze, domácí příprava)  

a následného přiřazení stanoveného počtu kreditů v závislosti na studijní a časové náročnosti jednotlivých 

studijních předmětů, resp. modulů.  

Kreditní bod představuje 1/60 průměrné roční studijní zátěže průměrného studenta, tzn. (pro tvorbu studijních 

plánů) 28 hodin práce studenta, standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, min. 20 kreditů a maximálně 

40 kreditů za semestr. 

Výuková zátěž je vázána na počet hodin přímé (kontaktní) výuky povinných a povinně volitelných předmětů 

v jednom týdnu prezenčního studia, která se zpravidla pohybuje v intervalu 18 až 20 hodin. Výuková jednotka 

činí 45 minut, v rámci studia je možné realizovat též blokovou výuku, v rámci praxí je základní časovou 

jednotkou 60 minut.  

Povinně volitelné bloky předmětů dotvářejí charakter specializace i pedagogicko-psychologického bloku 

předmětů. Studenti si volí z nabídky předmětů tak, aby se mohl specializovat na určitou naukovou oblast, 

dovednost (v pedagogicko-psychologickém základu) či téma. Volitelné předměty jsou ve vztahu ke struktuře 

studijního programu definovaného Standardem MŠMT mírně omezeny kapacitou kreditů. Tvoří je jednak 

nabídka Tělesné výchovy pro studenty, jednak bloky volitelných předmětů v rámci jednotlivých specializací 

(uvedeno v přehledu studijních plánů specializací) a při pedagogickém základu (volitelná volnočasová praxe). 

V rámci studia bude student mít povinnost získat tímto způsobem 2 kredity (kromě specializace Historie  

se zaměřením na vzdělávání).    

Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je řádné ukončení středoškolského 

studia maturitou. Další podmínky k přijetí do studia jsou v duchu dosavadní praxe specifikovány Vyhláškou  

o přijímacím řízení, která stanoví konkrétní požadavky přijímacího řízení, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. Pro 

přijetí do specializací zaměřených na anglický, německý a ruský jazyk ve vzdělávání je požadovaná vstupní 

úroveň cizího jazyka B1. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Koncipovaný studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako 

první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní 

školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci 

jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura 

studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy 

je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-

didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.  

 



Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ a předměty učitelské propedeutiky 

(společný základ studia - ped/psych – 24 kr., praxe ped. psych – 9 kr., předměty 

propedeutiky (4kr.), volitelný předmět ped. psych. 1 kr.)   

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  

ověř. 

počet 

kreditů 
vyučující 

dop. 

roč./sem. 

Typ 

předm. 

Úvod do pedagogiky 14p + 

14s 

zp. 2 PhDr. Miroslav 

Procházka, PhD. (50 %, 

přednášky) 

Mgr. Margareta 

Garabiková-Pártlová, 

Ph.D. (50 %, semináře) 

 

1 ZS 

 

TZ 

Úvod do psychologie – 

Vybraná témata z psychologie 

14p + 

14s 

zp. 2 PhDr. Alena Nohavová, 

Ph.D. (50 %, přednášky) 

PhDr. Jitka Šebová - 

Šafaříková, Ph.D. (25 %, 

semináře,  

Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie 

Štindlová, Ph.D. 25 %, 

semináře) 

1 ZS TZ  

Seminář osobnostně 

sociálního rozvoje 

(ve vazbě na úvodní 

asistentskou praxi) 

0p + 14s zp. 2 PhDr. Miroslav 

Procházka, PhD. (20 %) 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, 

Ph.D. (20 %) 

Mgr. Marie Najmonová 

(20 %) 

Mgr. Jan Hynek (20 %) 

1 LS PZ 

Pedagogika I.  

 

14p + 0s zk. 2 PhDr. Miroslav 

Procházka, PhD. (50 %, 

přednášky) 

Mgr. Margareta 

Garabiková-Pártlová, 

Ph.D. (50 %, semináře) 

2 ZS TZ 

Psychologie I. 

 

14p + 0s  zk. 2 PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. 

2 ZS TZ 

Pedagogika II 

 

14p + 

14s  

zp. 2 Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, 

Ph.D. (50 %, přednášky) 

Mgr. Lukáš Laibrt (20 %, 

semináře) 

Mgr. Martina Blažková  

(10  %, semináře) 

Mgr. Marie Najmonová 

(20 %, semináře) 

2 LS TZ 

Psychologie II  

 

14p + 

14s 

zp. 2 PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. (50 %, přednášky) 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. 

(50 %, semináře) 

2 LS TZ 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/65.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/65.html


Speciální pedagogika a úvod 

do inkluzívní didaktiky 

 

14p + 

28s 

zk. 3 Mgr. Zuzana Bílková, 

Ph.D. (50 %, přednášky) 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.  

(30 %, semináře) 

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, 

Ph.D. (10 %, semináře) 

Mgr. Marie Najmonová 

(10 %, semináře) 

2 LS TZ 

Obecná didaktika  14p + 

28s  

zk. 3 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

(50 %, přednášky) 

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. 

(50 %, semináře) 

3 ZS  TZ 

Sebereflektivní seminář  0p + 14s zp. 2 Mgr. Marie Najmonová 

(50%) 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. (50%) 

3 ZS alter 

LS 

 

Praxe 

Úvodní asistentská praxe 

 

8 hod. zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 

PhD. (20 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 

Mgr. Jan Hynek (20 %) 

Mgr. Martina Blažková  

(20 %) 

Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 

1 LS  

Reflexe úvodní asistentské 

praxe 

0p + 14s zp. 2 PhDr. Miroslav Procházka, 

PhD. (10 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (20 %) 

Mgr. Jan Hynek (20 %) 

Mgr. Martina Blažková  

(20 %) 

Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 

Mentoři z fakultních škol 

(10 %) 

1 LS  

Asistentská praxe 14 hod. zp. 2 Mgr. Marie Najmonová 2 LS  

Reflexe asistentské praxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0p + 14s zp. 2 Mgr. Marie Najmonová 

(10 %) 

PhDr. Miroslav Procházka, 

PhD. (10 %) 

Mgr. Lukáš Laibrt (10 %) 

Mgr. Jan Hynek (20 %) 

Mgr. Martina Blažková  

(20 %) 

Mgr. Martina Faltová  

(20 %) 

Mentoři z fakultních škol 

(10%) 

2 LS  

Kvalifikační práce  



Seminář Bakalářská práce I 0p + 14s zp. 4 PhDr. Miroslav Procházka, 

PhD. (garant) 

3 ZS  

Seminář Bakalářská práce II 0p + 14s zp. 4 PhDr. Miroslav Procházka, 

PhD. (garant) 

3 LS  

Závěrečná redakce bakalářské 

práce 

 zp. 4 vedoucí BP 3 LS 

/ 

odevzdání 

práce 

 

Povinně volitelné předměty - skupina  Pedagogika  - 2 kredity 

Alternativní pedagogické 

směry 

0p + 14s zp. 2 kr. Mgr. Margareta 

Garabiková-Pártlová, 

Ph.D. 

2 ZS  

Komunikace a spolupráce 

s rodiči 

0p + 14s zp. 2 kr. PhDr. Miluše Vítečková, 

Ph.D. 

2 ZS  

Výchovné styly a zvládání 

výchovných problémů 

0p + 14s zp. 2 kr. PhDr. Miroslav Procházka, 

PhD. 

2 ZS  

Práce s třídou a utváření 

třídního klimatu 

0p + 14s zp. 2 kr. Mgr. Jan Hynek 2 ZS  

Povinně volitelné předměty - skupina  Psychologie – 2 kredity 

Komunikace ve školním 

prostředí  

0p + 14s zp. 2 kr. Mgr. Luboš Krninský, 

Ph.D. 

2 ZS  

Sebepojetí a identita učitele 0p + 14s zp. 2 kr. PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. 

2 ZS  

Psychohygiena 0p + 14s zp. 2 kr. PhDr. Jitka Šebová - 

Šafaříková, Ph.D. 

2 ZS  

Rozvoj osobnostních 

kompetencí pro pedag. praxi 

0p + 14s zp. 2 kr. PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. 

2 ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

V každé skupině si student vybírá 1 předmět  - získá max. 4 kredity. 

Volitelné předměty 

Volnočasová praxe 14 hod. zp. 2 kr. Mgr. Lukáš Laibrt 3 ZS  

Doplňující předměty propedeutiky 

Zdravověda 0p + 14s zp. 2 kr. katedra biologie 1 ZS  

Cizí jazyk pro vzdělávání 0p + 14s zp. 2 kr. katedry jazyků   

 Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce, je-li zadána v rámci bloku 

pedagogicko-psychologických disciplín. Státní závěrečná zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce 

a skládá se z těchto předmětů: 

Pedagogika  

Psychologie  

Tematické okruhy se generují stejným dílem z profilujících předmětů teoretického základu oboru pedagogika  

a psychologie, obě dílčí části zkoušky jsou hodnoceny jednou známkou.  Tvoří je obsah předmětů Úvod  

do studia pedagogiky a Úvod do studia psychologie, Pedagogika I. Pedagogika II., Psychologie I., Psychologie II. 

a Speciální pedagogika.     

Další studijní povinnosti 

Studenti bakalářského programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ v rámci 

pedagogicko-psychologického bloku absolvují tři podoby praxe. 

V úvodu do studia to bude Úvodní asistentská praxe, organizovaná ve vztahu k předmětům pedagogicko-

psychologického bloku. Rozsah přímé praxe bude 8 hodin, reflektivních rozborů pak 14 hodin. Cílem praxe bude 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/42.html


motivovat studenty k práci se žáky, orientovat je na cíle studijního programu a vést je k reflexi vlastních 

kompetencí ve vztahu k asistování učiteli a práci s žáky. Praxe bude směřovat k vyhodnocení svých silných  

a slabých stránek a motivovat je k výběru povinně volitelných předmětů osobnostního a sociálního rozvoje, 

které mohou sloužit k posilování jejich kompetencí. Navazujícím modelem je povinná Asistentská praxe 

ve druhém ročníku, a to v rozsahu minimálně 14 hodin. V rámci této části praxe se absolventi seznámí 

s prostředím vybrané školy, pod vedením fakultního garanta a uvádějícího učitele se budou zaměřovat  

na fungování školy ve vazbě na řešení výchovných elementů učitelova působení (formy komunikace a interakce 

učitele s žáky, řešení výchovných a kázeňských otázek, spolupráce s asistenty pedagoga, strategie řízení třídy, 

používání odměn a trestů k motivaci žáků a jejich úskalí aj.). V rámci absolvování praxe bude realizován rozbor 

náslechových hodin s cílem reflexe vlastního potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj 

dovedností i dovedností všímat si, popisovat a případně analyzovat pedagogické situace a hodnotit či evaluovat 

v následném rozboru s fakultním garantem (pedagogem i psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení 

takovýchto situací.  

Studenti v rámci praxe budou zpracovávat sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat  

a zobecňovat své první pedagogické zkušenosti. Poslední typ praxe následuje ve třetím ročníku. Tato oborová 

asistentská praxe je svázána se studiem oborové didaktiky a metodiky zvolených oborů a je orientována  

na propojování oborově didaktických a metodických zkušeností s koncepcí specializačního studia zaměřeného 

na vzdělávání na 2. stupni ZŠ.  

Součástí studijních povinností bude dále zpracování výstupů pro studentské portfolio, které je vnímáno jako 

strukturovaný a reflektovaný soubor vybraných prací studenta, které dokumentují jeho zkušenosti a znalosti  

a odrážejí vývoj jeho profesních kompetencí. Portfolio bude sloužit především jako podpora profesního dialogu 

se studenty nad materiály a jejich obsahem, jako nástroj „doprovázení“ studenta a prostředek jeho 

formativního hodnocení. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Návrhy témat bakalářských prací:  

Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů základních škol 

Prevence rizikového chování na základních školách 

Projektová a problémová výuka na základní škole 

Sebepojetí žáků základní školy 

Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů základních škol 

Kázeňské problémy na základní škole 

Baťovské školy práce 

Postoje učitelů základních škol k alternativním pedagogickým přístupům 

Plné znění obhájených bakalářských prací a posudků k nim je k dispozici a veřejně přístupné v systému IS STAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

 

 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f#prohlizeniContent


Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 

oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

PhDr. Dalibor Kučera, 

Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého 

textu 

B 

GA ČR 

16-19087S 

2016–

2018 

PhDr. Iva Žlábková, 

Ph.D. 

The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 

systems from different cultures to reconceptualise 

classroom practice and advance educational theory. 

(mezinárodní projekt, žadatel: prof. David Clarke, 

University of Melbourne, Austrálie) 

A 

Australian 

Research 

Council 

DP140101361 

2014 - 

2016 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 

praxí  

Období 

Fakultní školy PF JU Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových 

kompetencí. Hlavní příjemce: Univerzita Palackého 

v Olomouci. OP VVV, Reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů 

prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových 

témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle: 

1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj 

kompetencí učitelů prostřednictvím podpory 

oborových didaktik a mezipředmětových vztahů. 

2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených 

univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových 

kompetencí. 

Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi 

vlastní výuky na základě akčního výzkumu. 

2016-2019 

Fakultní školy PF JU Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960  

Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích 

učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako 

prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro 

orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé 

příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé SŠ, ZŠ a 

MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt 

podporuje i systematickou práci s inovacemi v didaktických 

předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje 

kompetencí pro akce popularizující vědu. 

2018-2020 

Fakultní a další 

spolupracující školy  

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 

kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. OP 

VVV, Reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 

2016-2019 



Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti 

přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím 

spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a 

odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu 

realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s 

důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky 

přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných 

předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe 

budou řešena společná průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy. 

Fakultní školy a další 

spolupracující školy  

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní 

příjemce: Univerzita Karlova v Praze. OP VVV, Reg. č.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 

učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s 

definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude 

zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování 

aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, 

budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, 

matematická, informační gramotnost, sociální a občanské 

kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s 

uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních 

přístupů. 

2016 - 2019 

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 

studijním programem 

Členové katedry pedagogiky a psychologie jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci: 

- České asociace pedagogického výzkumu, která se jako profesně zájmová organizace snaží o zkvalitňování 

vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu. Zapojení členové se podílejí na výměně 

informací mezi výzkumnými pracovníky i institucemi, věnují se šíření výsledků výzkumu a jeho praktické aplikaci 

(http://capv.cz/). V loňském roce se pracoviště podílelo na uspořádání výročí konference s mezinárodní účastí.  

- České pedagogické společnosti, která jako vědecká společnost sdružuje vědecké pracovníky, učitele a další 

osoby se zájmem o pedagogiku http://www.cpds.cz/. Na PF JU funguje krajská pobočka, která se podílela v roce 

2015 na uspořádání mezinárodní vědecké konference této společnosti. 

- Českomoravské psychologické společnosti, která podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké 

disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá  

ke zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Členové katedry mají ve společnosti zastoupení, 

zastupují též společnost ve vedení Unie psychologických asociací ČR a v Evropské federaci asociací učitelů 

psychologie. 

- Hnutí spolupracujících škol R, které představuje spolek, jehož cílem je podpora odborného vzdělávání v oblasti 

edukace romských žáků a dalších národnostních menšin, konkrétně pak organizace, řízení, propagace, příprava 

odborného vzdělávání v oblasti edukace a zabezpečování konání konferencí, seminářů, workshopů a tréninků 

v oblasti edukace a přípravy učitelů romských žáků a dalších národnostních menšin, a další s tím související 

úkoly. Členové katedry jsou zapojeni v hnutí, podíleli se pak v roce 2015 na uspořádání mezinárodní konference 

InteRRa. 

http://capv.cz/


Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Fakulta disponuje sítí fakultních škol a klinických pracovišť – 16 základních fakultních škol, 1 základní fakultní 

škola v Rakousku, 7 klinických pracovišť.  

Aktuální přehled je k dispozici na 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php 

 

 

 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/fakultni_skoly_a_klinicka_pracoviste.php


Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Historie se zaměřením na vzdělávání – oborové předměty 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  

ověř. 

počet 

kreditů 
vyučující 

dop. 

roč./sem. 

Typ 

předm. 

Dějiny středověku I 28p + 0s 

= 28 

ZK 4 PhDr. Stanislav Doležal, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

1/ZS PZ 

Dějiny středověku I - seminář 0p + 14s 

= 14 

Zp 2 PhDr. Stanislav Doležal, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

 

1/ZS 

PZ 

Pomocné vědy historické 14p + 28s 

= 42 

Zp, ZK 5 doc. PhDr. Marie 

Ryantová, CSc. 

(přednášející 45%, vedoucí 

semináře 100%) 

Mgr. Lenka Martínková, 

Ph.D. (přednášející 25%, 

vedoucí semináře 100%) 

Mgr. Tomáš Sterneck 

Ph.D. (přednášející 30%, 

vedoucí semináře 100%) 

1/ZS PZ 

Historický proseminář I 14p + 28s 

= 42 

Zp 5 doc. PhDr. Josef Hrdlička, 

Ph.D. (přednášející 100%, 

vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Rostislav Smíšek, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

1/ZS ZT 

Dějiny středověku II 28p + 0s 

= 28 

ZK 4 PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

(přednášející 80%) 

Mgr. Kateřina Pražáková, 

Ph.D. (přednášející 20%) 

1/LS PZ 

Dějiny středověku II – seminář 0p + 28s 

= 28 

Zp 3 PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

1/LS PZ 

Historický proseminář II 0p + 28s 

= 28 

Zp 3 PhDr. Rostislav Smíšek, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

1/LS ZT 

Dějiny novověku I 28p + 28s 

= 56 

ZK 4 prof. PhDr. Václav Bůžek, 

CSc. (přednášející 100%) 

2/ZS PZ 

Dějiny novověku I - seminář 0p + 28s 

= 28 

Zp 3 doc. PhDr. Josef Hrdlička, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

2/ZS PZ 



Historický proseminář III 14p + 28s 

= 42 

Zp, ZK 5 prof. PhDr. Václav Bůžek, 

CSc. (přednášející 100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

PhDr. Rostislav Smíšek, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

2/ZS ZT 

Dějiny novověku II 28p + 0s 

= 28 

ZK 4 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo 

Cerman, Ph.D. 

(přednášející 100%) 

2/LS PZ 

Dějiny novověku II - seminář 0p + 28s 

= 28 

Zp 3 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo 

Cerman, Ph.D. (vedoucí 

semináře 100%) 

2/LS PZ 

Nové a nejnovější dějiny I 28p + 0s 

= 56 

ZK 4 doc. PhDr. Josef Grulich, 

Ph.D. (přednášející 100%)  

3/ZS PZ 

Nové a nejnovější dějiny I - 

seminář 

0p + 28s 

= 28 

Zp 3 Mgr. Zdeněk Bezecný, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

3/ZS PZ 

Základy didaktiky dějepisu pro 

ZŠ 

28p + 0s 

= 28 

ZK 2 Doc. PhDr. et PaedDr. 

Marek Šmíd, Ph.D. 

(přednášející 30%) 

Mgr. Jaroslav Král 

(přednášející 70%) 

3/ZS PZ 

Seminář k bakalářské práci I 0p+28s = 

28 

Zp 6 prof. PhDr. Václav Bůžek, 

CSc. (vedoucí semináře 

100%) 

Mgr. Zdeněk Bezecný, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo 

Cerman, Ph.D. (vedoucí 

semináře 100%) 

PhDr. Stanislav Doležal, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. Josef Grulich, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Jitka Rauchová, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

3 ZS ZT 



PhDr. Markéta Skořepová, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

PhDr. Rostislav Smíšek, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. et PaedDr. 

Marek Šmíd, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

Nové a nejnovější dějiny II  56p + 0s 

= 56 

ZK 5 doc. PhDr. et PaedDr. 

Marek Šmíd, Ph.D. 

(přednášející 100%) 

3/LS PZ 

Nové a nejnovější dějiny II - 

seminář 

0p + 28s 

= 28 

Zp 3 Mgr. Zdeněk Bezecný, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

3/LS PZ 

Seminář k bakalářské práci II 0p + 28s 

= 28 

Zp 6 prof. PhDr. Václav Bůžek, 

CSc. (vedoucí semináře 

100%) 

Mgr. Zdeněk Bezecný, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo 

Cerman, Ph.D. (vedoucí 

semináře 100%) 

PhDr. Stanislav Doležal, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. Josef Grulich, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Jitka Rauchová, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

PhDr. Markéta Skořepová, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

PhDr. Rostislav Smíšek, 

Ph.D. (vedoucí semináře 

100%) 

doc. PhDr. et PaedDr. 

Marek Šmíd, Ph.D. 

(vedoucí semináře 100%) 

3 LS ZT 



Historie 0+0 SZZ 0 prof. PhDr. Václav Bůžek, 

CSc. (předseda komise 

100%) 

doc. PhDr. Josef Grulich, 

Ph.D. (člen komise 100%) 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, 

Ph.D. (člen komise 100%) 

3/LS  

Praxe 

Oborová asistentská praxe a 

její reflexe 

14hod. + 

0p + 14s 

= 28 

Zp 4 Mgr. Jaroslav Král 

(vedoucí semináře 100%) 

3/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

 Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Státní závěrečná zkouška z dějepisu má ústní podobu a zahrnuje: 1) Dějiny středověku, 2) Dějiny novověku, 3) 

Nové a nejnovější dějiny. V případě, že student má bakalářskou práci zadánu na Historickém ústavu FF JU, 

zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. 

Další studijní povinnosti 

Studenti bakalářského programu Historie se zaměřením na vzdělávání absolvují v rámci studia povinnou 

asistentskou praxi na vybrané střední škole v rozsahu minimálně 28 hodin. V rámci povinné asistentské praxe 

se absolventi seznámí s prostředím vybrané základní školy a díky úzké spolupráci s uvádějícím středoškolským 

učitelem dějepisu si osvojí základní úkony spojené s administrativou, s přípravou na výuku, s přípravou testů  

a jejich hodnocením a absolvují blok náslechů. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Návrhy možných témat prací: 

Témata bakalářských prací vycházejí z vědeckého zaměření akademických pracovníků ústavu, proto se týkají 

zejména vybraných témat politických, kulturních a sociálních dějin raného novověku, dějin politického myšlení 

v předmoderní době, historické demografie a mezinárodních vztahů ve 20. století. 

 

Bakalářské práce obhájené na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU v letech 2013-2018 – dostupné  

na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html: 

Specifika výuky dějin 20. století na 2. stupni základní školy   

Využití regionálních dějin Vltavotýnska ve výuce dějepisu. Pracovní učebnice s regionálně dějinnou tematikou 

Českobudějovická Beseda v meziválečném období 

Koncern Koh-i-noor Hardtmuth v protektorátním hospodářství 1939-1942 

Živnostenské podnikání v Prachaticích v poválečných letech. Příspěvek k hospodářským dějinám města v 

polovině 20. století 

Lidská práva v americké revoluci 

Volby na Chebsku 1946 a 1948, komparace z pohledu hospodářských a sociálních dějin 

Turecké obléhání Vídně a každodenní život v metropoli habsburského soustátí roku 1683 očima Jiřího Vojtěcha 

Felixe Novodvorského 

Konflikty měšťanů v Českých Budějovicích v letech 1547-1560 ve světle Knihy svědeckých výpovědí 

Slavnostní vjezd Amálie Vilemíny Brunšvicko-Lüneburské do Vídně roku 1699 

Protiturecké tažení roku 1566 - rekonstrukce personálního složení českého stavovského vojska 

Jan Adolf ze Schwarzenberku a Řád zlatého rouna 

Weiss - Tessbachové a Pacovsko. Osudy šlechtického rodu v letech 1918 – 1945 

České Budějovice za stavovského odboje roku 1547 

Týdeník Tvorba 1946-1948 

Muži a ženy v Chýnově v první polovině 19. století ve světle svatebních smluv 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html


Obal Rozkoš Střížovice v letech 1966-1989 

Žena v Českých Budějovicích ve světle testamentů 

Mysterium Hoericense. Proměny místa paměti v 19. a 20. století 

Katolický kněz a politik Ferdinand Juriga a jeho vztah k první Československé republice 

Pohroma netolická. Vliv bitvy u Záblatí na každodenní život panství 

Rezidence Leopolda Viléma Kolovrat-Krakovského v Hrobech na přelomu 18. a 19. století ve světle 

dochovaných inventářů 

Spory o čest na třeboňském panství v 17. a 18. století 

Lidské věky v symbolické výzdobě fasád renesančních měšťanských domů na česko-rakouském pomezí 

Analýza událostí Korejské války na stránkách dobového československého tisku v roce 1950 

Smysl Americké revoluce v historickém díle Johna Quincyho Adamse 

Terrassonův román Sethos a osvícenská egyptománie 

Jan Jiří ze Švamberka. Životní příběh dědice rožmberského odkazu 

"Písek - město v lesích". Konstrukce historické paměti města Písku v letech 1918-1938 

Uherské bojiště v letech 1716-1717 očima Jiřího Oliviera Wallise 

Obraz Františka Ferdinanda d´Este v české literatuře a filmu 

Karel Stehlík jako spolutvůrce podoby jihočeského výtvarného umění 

Zemští škůdci na počátku raného novověku 

Čeští krajané v boji za americkou občanskou společnost v první polovině 20. století 

Poutní místo Křemešník. Proměny místa paměti v první třetině 20. století 

Zbraně v domácnostech měšťanů Volyně podle soupisu z roku 1551 

Čarodějnictví na Třeboňsku v raném novověku 

Markéta Tereza Španělská a její příjezd na Apeninský poloostrov roku 1666 očima soudobého pozorovatele 

Osud K. H. Franka po skončení druhé světové války 

Činnost Klubu českých turistů v Sušici v letech 1890-1914 

Herta Kašparová (1923-1946) a květnové povstání v Třešti: skutečný příběh a druhý život v historické paměti 

města Třešť 

Financování protitureckého tažení roku 1566 z berní královských měst a poddanské Soběslavi 

Život za Protektorátu Čechy a Morava na severním Písecku pohledem zdejších zemědělců, komparace z pohledu 

hospodářských a sociálních dějin 

Každodenní život na zámku Lužany za časů Josefa Hlávky 

Sňatek Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu 

Ženská kriminalita v Táboře v 16. a 17. století 

Ordo cisterciensis v období první Československé republiky. Proměny cisterciáckých klášterů v Československu 

ve světle relací pro generální kapituly řádu 

Skauting v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v první polovině 20. století 

Victor Mirabeau a jeho koncepce lidských práv 

Schwarzenberkové a les ve druhé polovině 17. století a na počátku 18. století 

Marie Františka a Ferdinand ze Schwarzenberku. Průběh výběru vhodného ženicha pro dceru očima urozeného 

otce 

James Madison a vývoj jeho názorů na lidská práva 

Historie těžby antracitu a lignitu na Českobudějovicku, komparace z pohledu hospodářských a sociálních dějin 

Znojemské historické vinobraní 1965-1973 

Časopis Příbramský Atom a jeho rozbor, aneb čtvrtstoletí dobývání uranu v regionu Příbram ve světle 

novinových článků a výpovědí pamětníků 

Volby na Českobudějovicku 1946 a 1948, komparace z pohledu hospodářských a sociálních dějin 

Třeboň, Pasovští a stavovské povstání 

Adam Pavel Slavata 

Osobní a profesní život Milady Paulové v meziválečném období. 



Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

- 

 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oborové předměty 

 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny středověku I 

Typ předmětu povinný/ PZ  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s hod.  28 Kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: splnění předmětu Dějiny středověku I - seminář 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Kombinovaná písemná a ústní zkouška.  

 

Garant předmětu PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. (přednášející 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Studijní předmět se zaměřuje na základní vývojové tendence a procesy v dějinách středověku. Hlavní linií výkladu je 

rozpad římské říše, pokračující rozklad římského světa na Západě a vznik raných germánských států; souběžně s tím je 

pojednáno o vývoji východořímské říše a na ní závislého světa východní Evropy. Na tomto základě následují témata  

o rozvoji a rozpadu francké říše, vzniku německé říše a dějinách českých zemí až do vrcholné doby Přemyslovců. Kromě 

politických dějin se předmět zabývá také ekonomickými, náboženskými, kulturními a sociálními aspekty dané epochy. 

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Úvod do problematiky pozdní antiky a raného středověku; římská říše ve čtvrtém století.  

2. Postupný rozpad římské říše na Západě v 5. století; Itálie v 6. století. 

3. Francká říše za merovejské a karolinské dynastie. 

4. Raná Byzanc a vzestup islámu. 

5. Visigótské a muslimské Španělsko a doba reconquisty. 

6. Historie Anglie v raném středověku. 

7. Východofrancká říše a historie Německa v 10. - 12. století. 

8. Západofrancká říše a historie Francie v 10. - 12. století. 

9. Byzantský svět ve vrcholném středověku. 

10. Slovanské osídlení střední a východní Evropy a vznik prvních slovanských státních útvarů.  

11. Velká Morava. 

12. Počátky Přemyslovců. 

13. Český stát v 10. - 11. století. 

14. Český stát v 11. - 12. století.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Jarmila Bednaříková, Stěhování národů, Praha 2003. 

Jarmila Bednaříková, Frankové a Evropa, Praha 2009. 

Jarmila Bednaříková, Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha 2012.  

Jarmila Bednaříková, Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině, Praha 2017. 

Jarmila Bednaříková – Aleš Homola – Zdeněk Měřínský, Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, 

Praha 2006. 

Christopher Brooke, Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006. 



Roger Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005. 

Josef Češka, Zánik antického světa, Praha 2000. 

Georges Duby, Umění a společnost ve středověku, Praha 2002. 

František Dvorník, Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha 2008. 

Richard Fletcher, Kříž a půlměsíc, Praha 2004. 

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 2005. 

Dieter Hägermann, Karel Veliký. Vládce Západu, Praha 2002. 

Lubomír Emil Havlík, Kronika o Velké Moravě, Brno 2013. 

Petr Charvát, Zrod českého státu 568-1055, Praha 2007. 

Edward James, Frankové, Praha 1997. 

Michal Lutovský, Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I, Praha 2006. 

Michal Lutovský – Naďa Profantová, Sámova říše, Praha 1995. 

Zdeněk Měřínský, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I-II, Praha 2002 a 2006. 

Karol Modzelewski, Barbarská Evropa, Praha 2017. 

John Hine Mundy, Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008. 

Francis Rapp, Svatá říše římská národa německého (Od Oty Velikého po Karla V.), Praha 2007. 

Lukáš Reitinger, Vratislav. První král Čechů, Praha 2017. 

Felix Tauer, Svět islámu. Dějiny a kultura, Praha 2006. 

Dušan Třeštík, Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997. 

Dušan Třeštík, Vznik Velké Moravy, Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2010. 

Dušan Třeštík – Petr Sommer – Josef Žemlička, Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009. 

Josef Žemlička, Čechy v době knížecí 1034-1198, Praha 2007. 

Josef Žemlička, Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002. 

Bohumila Zástěrová a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny středověku I - seminář 

Typ předmětu povinný/ PZ doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s hod.  14 Kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Požadavky na studenta: prezence na semináři (dvě povolené absence za semestr), 

ústní referáty (podle zadání), dva úspěšně napsané faktografické kontrolní testy, 

aktivní práce na semináři, četba povinné literatury (10 položek), vypracování 

seznamu četby, závěrečný ústní pohovor (na základě seznamu četby). 

 

Garant předmětu PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedoucí semináře 

Vyučující  

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Studijní předmět se zaměřuje na základní vývojové tendence a procesy v dějinách středověku s důrazem na didaktiku 

dějin středověku a rovněž na pramennou základnu a její interpretaci. Seminář se zaměří na vybraná témata z dějin 

českého i evropského raného středověku s hlavním zaměřením na práci s vydanými historickými prameny. Součástí práce 

v semináři bude také představit současném metodologické směry užívané v bádání o středověku. 

 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. Proměny římské říše ve 4. a 5. století a tradiční chápání dějin pozdní antiky v českém školství 

2. Postupný rozpad západořímské říše v 5. století 

3. Barbarský svět neřímské Evropy v době stěhování národů a obraz středověku v českém školství 

4. Ostrogótská, byzantská a langobardská Itálie 

5. Merovejská Galie  

6. Vznik islámu, vznik a zánik nadnárodního chalífátu  

7. Británie v 5. - 8. století 

8. Svět Vikingů 

9. Vizigótská Hispánie, al-Andalús a reconquista  

10. Stará a nová kmenová vévodství karolinské říše 

11. Moravská říše, počátky Přemyslovců a české dějiny prizmatem učebnic dějepisu pro základní a střední školy 

12. Vztahy východoněmecké říše a přemyslovských knížat v 10. - 11. století 

13. Spor o investituru v kontextu italské politiky; normanská jižní Itálie a papežství  

14. Křížové výpravy   

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Jarmila Bednaříková, Stěhování národů, Praha 2003. 

Jarmila Bednaříková, Frankové a Evropa, Praha 2009. 

Jarmila Bednaříková, Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha 2012.  

Jarmila Bednaříková, Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině, Praha 2017. 

Jarmila Bednaříková – Aleš Homola – Zdeněk Měřínský, Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, 

Praha 2006. 

Zdeněk Beneš – Pavel Augusta, Dějiny středověku a raného novověku. II. díl: Vrcholný a pozdní středověk, Praha 1996. 

Christopher Brooke, Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006. 

Roger Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005. 



Josef Češka, Zánik antického světa, Praha 2000. 

Václav Drška – Dana Picková, Dějiny středověké Evropy, Praha 2004. 

Georges Duby, Umění a společnost ve středověku, Praha 2002. 

František Dvorník, Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha 2008. 

Richard Fletcher, Kříž a půlměsíc, Praha 2004. 

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 2005. 

Dieter Hägermann, Karel Veliký. Vládce Západu, Praha 2002. 

Lubomír Emil Havlík, Kronika o Velké Moravě, Brno 2013. 

Věra Hrochová, Úvod do problematiky raného feudalismu I–II, Praha 1984–1985. 

Petr Charvát, Zrod českého státu 568-1055, Praha 2007. 

Edward James, Frankové, Praha 1997. 

Michal Lutovský, Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I, Praha 2006. 

Michal Lutovský – Naďa Profantová, Sámova říše, Praha 1995. 

Zdeněk Měřínský, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I-II, Praha 2002 a 2006. 

Karol Modzelewski, Barbarská Evropa, Praha 2017. 

John Hine Mundy, Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008. 

Dana Picková – Naděžda Kubů, Dějiny středověku a raného novověku. I. díl: Zrození středověké Evropy, Praha 1995. 
Francis Rapp, Svatá říše římská národa německého (Od Oty Velikého po Karla V.), Praha 2007. 

Lukáš Reitinger, Vratislav. První král Čechů, Praha 2017. 

Felix Tauer, Svět islámu. Dějiny a kultura, Praha 2006. 

Alena Teichová a kol., Dějiny středověku I-II, Praha 1968. 

Dušan Třeštík, Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997. 

Dušan Třeštík, Vznik Velké Moravy, Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2010. 

Dušan Třeštík – Petr Sommer – Josef Žemlička, Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009. 

Josef Žemlička, Čechy v době knížecí 1034-1198, Praha 2007. 

Josef Žemlička, Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002. 

Bohumila Zástěrová a kol., Dějiny Byzance, Praha 1992. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Pomocné vědy historické 

Typ předmětu povinný/PZ  doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+28s hod.  42 Kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence  

Způsob ověření studijních výsledků zápočet, zkouška Forma výuky přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na studenta 

Požadavek k zápočtu: aktivní účast v průběhu celého semestru, zvládnutí 

písemného testu (přepis 1 českého textu) 

Zkouška: písemný test, ústní zkouška 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 

Zapojení garanta do výuky předmětu přednášející, vedoucí semináře, zkoušející 

Vyučující  

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (přednášející 45%, vedoucí semináře 100%)  

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (přednášející 25%, vedoucí semináře 100%)  

Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. (přednášející 30%, vedoucí semináře 100%) 

 

Stručná anotace předmětu  

V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických.  Nejprve bude věnována 

pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním 

pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu 

v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se  

na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními 

prameny. 

Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných 

písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých 

dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, 

na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních 

pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména 

některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné 

paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.  

 

Základní tematické okruhy přednášek a seminářů: 

1. Pomocné vědy historické – vznik, vývoj, vymezení, základní literatura 

2. Paleografie  

3. Diplomatika I 

4. Diplomatika II – Vývoj diplomatického materiálu v českém prostředí 

5. Chronologie 

6. Sfragistika 

7. Heraldika 

8. Genealogie 

9. Numizmatika I 

10. Numizmatika II – Vývoj mincovních systémů v českých zemích 

11. Kodikologie 

12. Historická metrologie 

13. Epigrafika 

14. Závěrečná hodina 



Studijní literatura a studijní pomůcky  

Marie Bláhová, Historická chronologie, Praha 2000. 

Milan Buben, Encyklopedie heraldiky, Praha 1997. 

Milan Buben, Heraldika, Praha 1986. 

Ivana Ebelová, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004. 

Gustav Friedrich, Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1972. 

Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar – Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1997. 

Ivan Hlaváček, Úvod do latinské kodikologie, Praha 1978. 

Zdeňka Hledíková – Jaroslav Kašpar – Ivana Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka I-II, Praha 2000. 

Gustav Hofmann, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, Plzeň-Sušice 1984. 

Josef Krása, České iluminované rukopisy 13.–16. století, Praha 1990. 

Tomáš Krejčík, Pečeť v kultuře středověku, Ostrava 1998. 

Tomáš Krejčík – Richard Psík, Základy heraldiky, Ostrava 2008. 

Jarmila Krejčíková – Tomáš Krejčík, Úvod do české sfragistiky, Ostrava 1989. 

Emanuela Nohejlová-Prátová, Základy numizmatiky, Praha 1975. 

Hana Pátková, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008. 

Hana Pátková, Album pozdně středověkého písma I-XI, Praha 2002–2010. 

Zdeněk Petráň – Pavel Radoměrský, Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, Praha 2001. 

Jiří Roháček, Epigrafika v památkové péči, Praha 2007. 

August Sedláček, Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, Praha 2001.  

August Sedláček – Martin Kolář, Českomoravská heraldika I-II, Praha 1996-1997. 

Petr Vorel, Od pražského groše ke koruně české 1300–2000. Průvodce dějinami peněz v českých zemích, Praha 2000. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Historický proseminář I 

Typ předmětu povinný/ZT doporučený ročník / semestr 1/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 28s hod.  42 Kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Pravidelná a aktivní práce v semináři.  

Splnění a včasné odevzdání zadaných úkolů.  

Vypracování anotace a zprávy na dva historické tituly.  

Splnění dvou písemných zápočtových testů.  

 

Garant předmětu doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející, vedoucí jednoho ze seminářů. 

Vyučující  

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (přednášející 100%, vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (vedoucí seminář 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky se základními principy a postupy historikovy práce a jeho řemesla. 

V přednáškách je věnována teoretická pozornost důkladnému a všestrannému představení zdrojů historikova poznání. 

Práce v semináři vede studenty a studentky k samostatné práci s jednotlivými zdroji, které jsou postupně představovány 

formou studentských prezentací, stejně jako k samostatné práci při sestavování bibliografie k zadanému historickému 

tématu. Schopnost práce s literaturou je ověřována pomocí psaní esejí a také anotací a zpráv, které studenti a studentky 

píší na vybrané historické tituly. 

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Co to je historie? 

2. Tvorba historického poznání 

3. Historické instituce v České republice 

4. Volba tématu historické práce 

5. Bibliografie 

6. Encyklopedie a slovníky 

7. Syntézy dějiny 

8. Monografie 

9. Historické časopisy 

10. Edice  

11. Zásady ediční práce 

12. Síť archivů v České republice 

13. Archivní fondy a sbírky, archivní pomůcky 

14. Etika historikovy práce  

 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. Úvodní seminář 

2. Rozdělení úkolů k samostatné práci  

3. Tvorba historického poznání 

4. Fáze historikovy práce 



5. Bibliografie, katalog, kartotéka, rešerše 

6. Úplné a zkrácené citace literatury 

7. Encyklopedie, slovníky a syntézy dějin 

8. Kontrola postupu práce na zadaných bibliografiích 

9. Historické časopisy 

10. První dílčí zápočtový test 

11. Edice a ediční práce 

12. Citace vydaných a nevydaných pramenů 

13. Prezentace zadaných bibliografií 

14. Zápočtový test 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Marc Bloch, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1967. 

Václav Bůžek, Úvod do studia historie, České Budějovice 1994. 

Vladimír Bystrický – Václav Hrubý, Přehled archivů ČSR, Praha 1984. 

Edward Hallett Carr, Co je historie?, Praha 1967. 

Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997. 

Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Praha 2007. 

Jaroslava Hoffmannová – Jana Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000. 

Miroslav Hroch a kolektiv, Úvod do studia dějepisu, Praha 1985. 

Zdeněk Kalista, Cesty historikova myšlení, Praha 2002. 

Jaroslav Mezník, Etika historikovy práce, Český časopis historický 97, 1999, s. 803-806. 

Jaroslav Pánek – Petr Vorel, Lexikon současných českých historiků, Praha 1999. 

Václav Rameš, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005. 

Marie Ryantová, Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002. 

František Stellner – Jaroslav Poláček, Internet nejen pro historiky, Praha 2003. 

Ivan Šťovíček a kol, Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, 

Praha 2002. 

Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha-Litomyšl 1999. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny středověku II 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s hod.  28 Kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: Splnění předmětu Dějiny středověku II - seminář 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Kombinovaná zkouška písemná a ústní 

 

Garant předmětu PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející, zkoušející 

Vyučující  

PhDr. Pavel Král, Ph.D. (přednášející 100%)  

Stručná anotace předmětu  

V rámci předmětu získají studenti a studentky základní ucelený přehled o politickém, společenském, církevním, správním, 

právním a kulturním vývoji ve vrcholném a pozdním středověku (1200-1500) zejména v českých zemích a také 

v jednotlivých evropských zemích. Nedílnou součástí přednášek a seminářů je rovněž historiografický rozměr jednotlivých 

témat, základní prameny a také současná metodologická východiska. 

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Úvodní seminář – vymezení pojmů, literatura a prameny 

2. Člověk a jeho prostor – lidová kultura středověké Evropy 

3. Říše, Polsko, Uhry a Rus ve vrcholném a pozdním středověku 

4. Století posledních Přemyslovců (1197-1306) 

5. Itálie a Pyrenejský poloostrov ve vrcholném a pozdním středověku 

6. Francie a Anglie ve vrcholném a pozdním středověku 

8. Středověká města, intelektuálové ve středověku 

9. Lucemburkové na českém trůně (1310-1437) 

11. Husitství 

12. Poděbradské Čechy (1437-1471) 

13. Jagellonské království (1471-1526) 

14. Svět gotických katedrál 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Milena Bartlová, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012.  

Wilhelm Baum, Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996. 

Lenka Bobková – František Šmahel a kol., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012. 

Jaroslav Boubín a kol., Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, Praha 2015. 

Jaroslav Boubín, Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha 2005. 

Petr Čornej, Lipanská křižovatka, Praha 1992. 

Petr Čornej – Milena Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny české VI (1437-1526), Praha 2007. 

Georges Duby, Věk katedrál (Umění a společnost 980-1420), Praha 2002. 

Jiří Fajt (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006. 

Bronislav Geremek, Slitování a šibenice (Dějiny chudoby a milosrdenství), Praha 1999. 

Jacques Le Goff, Intelektuálové ve středověku, Praha 1999. 

Jacques Le Goff, O hranicích dějinných období. Na příkladu středověku a renesance, Praha 2014. 



Jacques Le Goff – Jean-Claude Schmitt (ed.), Encyklopedie středověku, Praha 1999. 

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 2005. 

Aron Gurevič, Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku, Praha 1996. 

František Hoffmann, České město ve středověku, Praha 1992. 

Kateřina Charvátová, Václav II. Král český a polský, Praha 2007. 

Libor Jan, Václav II. Král na stříbrném trůnu, Praha 2013. 

František Kavka, Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha 1998. 

František Kavka, Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha 1998. 

Božena Kopičková, Eliška Přemyslovna. Královna česká, Praha 2003. 

Jiří Kuthan, Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Vimperk 1993. 

Jiří Kuthan, Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely, Vimperk 1994. 

Josef Macek, Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha 1992-1999. 

Josef Macek, Česká středověká šlechta, Praha 1996. 

Karel Maráz, Václav III., České Budějovice 2007. 

Jaroslav Mezník, Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999. 

Martin Nejedlý, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha 2007. 

Martin Nodl, Dekret kutnohorský, Praha 2010. 

Martin Nodl, Středověk v nás, Praha 2015. 

Robert Novotný, Karel IV. Císař římský, král český, Praha 2012. 

Norbert Ohler, Válka a mír ve středověku, Jinočany 2004. 

Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1984. 

Ferdinand Seibt, Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999. 

Anna Skýbová, České korunovační klenoty, Praha 1982. 

Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele, Praha 2015. 

Jiří Spěváček, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994. 

Jiří Spěváček, Václav IV. (1361-1419). K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986. 

Jiří Spěváček, Karel IV. Život a dílo (1311-1378), Praha 1979. 

Jan Stejskal, Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, Praha 2003. 

Pavel Spunar, Smích a pláč středověku, Praha 1987. 

Martin Šandera – Zdeněk Beran, Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha 2017. 

František Šmahel, Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, Praha 2012. 

František Šmahel, Husitská revoluce I-IV, Praha 1993. 

František Šmahel, Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty, Praha 2009. 

František Šmahel, Husitské Čechy. Struktury – procesy – ideje, Praha 2001. 

Dušan Třeštík – Petr Sommer – Josef Žemlička, Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009. 

Ernst Ullman, Svět gotické katedrály, Praha 1987. 

Rudolf Urbánek, Věk poděbradský I-IV, Praha 1915-1962.   

Martin Wihoda, Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005. 

Josef Žemlička, Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, Praha 1986.  

Josef Žemlička, Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného středověku, Praha 1990. 

Josef Žemlička, Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha 2014. 

Václav Žůrek, Karel IV. Portrét středověkého vládce, Praha 2018. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny středověku II - seminář 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  28 Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Dva průběžné kontrolní testy za semestr, aktivní účast na hodinách 

 

Garant předmětu PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující  

PhDr. Pavel Král, Ph.D. (vedoucí semináře 100%)  

 

Stručná anotace předmětu  

Seminář se zaměří na vybraná témata z dějin českého i evropského vrcholného a pozdního středověku s hlavním 

zaměřením na práci s vydanými historickými prameny. Součástí práce v semináři bude také představit současné 

metodologické směry užívané v bádání o středověku. 

 

 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. Zpřístupňování pramenů středověku – edice k dějinám českého středověku, jejich obsahový rozbor a interpretační 
možnosti 
2. Smích a pláč středověku 
3. Válka a mír ve středověku 
4. Král a jeho majestát – hodnocení českých panovníků v učebnicích dějepisu 
5. Husitství po husitství – vnímání husitství v české historiografii 
6. Svět gotických katedrál a kostelů – možnost didaktického využití hmotných památek 
7. Ženy českého středověku 
8. Poslední křížové výpravy do Svaté země a osudy rytířských řádů 
9. Dějiny Ruska od Kyjevské Rusi do konce 15. století 
10. Osmanská říše a Evropa od 13. do 15. století 
11. Mongolská říše 
12. Pyrenejský poloostrov v době reconquisty 
13. Židé ve středověku 
14. Pravoslaví a ikonomalba 
15. Periodizace středověku – didaktické uchopení problematiky a její odraz v učebnicích dějepisu 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Milena Bartlová, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012.  

Wilhelm Baum, Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996. 

Lenka Bobková – František Šmahel a kol., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012. 

Jaroslav Boubín a kol., Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, Praha 2015. 

Jaroslav Boubín, Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha 2005. 

Petr Čornej, Lipanská křižovatka, Praha 1992. 

Petr Čornej – Milena Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny české VI (1437-1526), Praha 2007. 

Georges Duby, Věk katedrál (Umění a společnost 980-1420), Praha 2002. 

Jiří Fajt (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006. 



Bronislav Geremek, Slitování a šibenice (Dějiny chudoby a milosrdenství), Praha 1999. 

Jacques Le Goff, Intelektuálové ve středověku, Praha 1999. 

Jacques Le Goff, O hranicích dějinných období. Na příkladu středověku a renesance, Praha 2014. 

Jacques Le Goff – Jean-Claude Schmitt (ed.), Encyklopedie středověku, Praha 1999. 

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 2005. 

Aron Gurevič, Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku, Praha 1996. 

František Hoffmann, České město ve středověku, Praha 1992. 

Kateřina Charvátová, Václav II. Král český a polský, Praha 2007. 

Libor Jan, Václav II. Král na stříbrném trůnu, Praha 2013. 

František Kavka, Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha 1998. 

František Kavka, Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha 1998. 

Božena Kopičková, Eliška Přemyslovna. Královna česká, Praha 2003. 

Jiří Kuthan, Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš, Vimperk 1993. 

Jiří Kuthan, Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely, Vimperk 1994. 

Josef Macek, Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha 1992-1999. 

Josef Macek, Česká středověká šlechta, Praha 1996. 

Karel Maráz, Václav III., České Budějovice 2007. 

Jaroslav Mezník, Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999. 

Martin Nejedlý, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Praha 2007. 

Martin Nodl, Dekret kutnohorský, Praha 2010. 

Martin Nodl, Středověk v nás, Praha 2015. 

Robert Novotný, Karel IV. Císař římský, král český, Praha 2012. 

Norbert Ohler, Válka a mír ve středověku, Jinočany 2004. 

Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1984. 

Ferdinand Seibt, Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999. 

Anna Skýbová, České korunovační klenoty, Praha 1982. 

Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele, Praha 2015. 

Jiří Spěváček, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994. 

Jiří Spěváček, Václav IV. (1361-1419). K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986. 

Jiří Spěváček, Karel IV. Život a dílo (1311-1378), Praha 1979. 

Jan Stejskal, Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, Praha 2003. 

Pavel Spunar, Smích a pláč středověku, Praha 1987. 

Martin Šandera – Zdeněk Beran, Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha 2017. 

František Šmahel, Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, Praha 2012. 

František Šmahel, Husitská revoluce I-IV, Praha 1993. 

František Šmahel, Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty, Praha 2009. 

František Šmahel, Husitské Čechy. Struktury – procesy – ideje, Praha 2001. 

Dušan Třeštík – Petr Sommer – Josef Žemlička, Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009. 

Ernst Ullman, Svět gotické katedrály, Praha 1987. 

Rudolf Urbánek, Věk poděbradský I-IV, Praha 1915-1962.   

Martin Wihoda, Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005. 

Josef Žemlička, Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, Praha 1986.  

Josef Žemlička, Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného středověku, Praha 1990. 

Josef Žemlička, Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha 2014. 

Václav Žůrek, Karel IV. Portrét středověkého vládce, Praha 2018. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Historický proseminář II 

Typ předmětu povinný/ZT doporučený ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  28 Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Pravidelná a aktivní práce v semináři 

Splnění a včasné odevzdání zadaných úkolů 

Splnění dvou písemných zápočtových testů 

 

Garant předmětu PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

vedoucí jednoho ze seminářů 

Vyučující  

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

 

Cílem předmětu je detailně seznámit studenty a studentky s jednotlivými typy historických pramenů a jejich výpovědní 

hodnotou pro utváření historického poznání. Studenti a studentky se seznámí rovněž s klasifikací historických pramenů, 

pravidly jejich vnější a vnitřní kritiky stejně jako se zásadami ediční práce. V seminářích studenti a studentky pracují 

především s edicemi jednotlivých typů historických pramenů. Pozornost je však věnována také procvičování paleografie 

zejména na jazykově českých, ale i cizojazyčných pramenech od počátku novověku (16. až 20. století). 

 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. Pramenověda a klasifikace historických pramenů. 

2. Kritika a interpretace historických pramenů 

3. Edice a ediční technika. 

4. Institucionální prameny 

5. Pojišťovací prameny 

6. Evidenční prameny I. 

7. Evidenční prameny II. 

8. Normativní prameny 

9. Pamětní a narativní prameny 

10. Vnitroinstitucionální prameny 

11. Písemnosti osobní povahy I (písemné a literární pozůstalosti, osobní korespondence) 

12. Písemnosti osobní povahy II (deníky, paměti, memoáry, autobiografie) 

13. Literární prameny 

14. Publicistika 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Robert Adam a kol. (edd.), Božena Němcová – korespondence I-IV, Praha 2003-2007. 

Pavla Burdová, Desky zemské (Rozdělení po stránce obsahové a formální), Sborník archivních prací 43, 1993, s. 347-439. 

Václav Bůžek a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994. 

Čelakovský, Jaromír (ed.), Privilegia měst Pražských, Praha 1886. 

Čelakovský, Jaromír – Friedrich, Gustav (edd.), Privilegia královských měst venkovských z let 1225-1526 I-II, Praha 1895-

1948. 



Michal Fiala (ed.), Erbovní listiny Archivu Národního muzea, Praha 2001. 

Jindřich Francek – Tomáš Šimek, Hrdelní soudnictví českých zemí. Soupis pramenů a literatury, Zámrsk-Pardubice 1995. 

Antonín Haas (ed.), Privilegia nekrálovských měst českých z let 1232-1526 I-III, Praha 1954-1961. 

Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar – Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002. 

Zdeňka Hledíková – Jaroslav Kašpar – Ivana Ebelová, Paleografická čítanka I-II, Praha 2000. 

František Hoffmann (ed.), Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457, Praha 2000. 

Zdeněk, Hojda – Eva Chodějovská a kol. (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. Kavalírská cesta českého 

šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska I-II, Praha 2014. 

Pavel Holub (ed.), Pamětní kniha města Pacova 1473-1712, Praha-Ústí nad Labem 2015. 

Josef Hrdlička (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003. 

Jana Janišová (ed.), Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1604, Praha 2015. 

Petr Kreuz – Ivan Martinovský (edd.), Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, Praha 2007. 

Milena Lenderová, A ptáš se, knížko má... Ženské deníky 19. století, Praha 2008. 

Jan Linka (ed.), Kronika česká, Václav Hájek z Libočan, Praha 2013. 

Karel Malý a kol. (edd.), Práva městská Království českého. Edice s komentářem, Praha 2013. 

František Matějek (ed.), Lánové rejstříky I-IV, Praha 1981-1994.  

Matušíková, Lenka, Židovské matriky 1784-1949 (1960), Praha 1999. 

Eduard Maur, O počátcích vývoje církevních matrik se zvláštním zřetelem k českým poměrům, Historická demografie 3, 

1969, s. 4-19. 

Eduard Maur, Vývoj matričního zápisu v Čechách, Historická demografie 6, 1972, s. 40-58. 

Josef Petráň a kol., Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983. 

Eduard Petrů, Zrcadlo skutečnosti. Kniha o středověké, renesanční a barokní parodii, Praha 2002. 

Eva Semotanová, Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky, Praha 2000.  

Eva Semotanová, Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001. 

Josef V. Scheybal, Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu, Praha 1991. 

Alexandr Stich – Radek Lunga (edd.), Jan Kořínek, Staré paměti kutnohorské, Praha 2000. 

Jiří Šebánek – Zdeněk Fiala – Zdeňka Hledíková, Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1971. 

Zdeněk Šimeček, Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích (do devadesátých let 18. století), Brno 

2011. 

Tereziánský katastr český I-III, Praha 1964-1970. 

Luboš Velek – Alice Velková (edd.), Jaromír Čelakovský, Moje zápisky 1871-1914, Praha 2004. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny novověku I 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s hod.  28 Kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: splnění předmětu Dějiny novověku I – seminář 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Kombinovaná zkouška písemná a ústní 

 

Garant předmětu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (přednášející 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Studijní předmět se zaměřuje na základní vývojové tendence a procesy evropských a českých dějin 16. a první poloviny 

17. století s důrazem na teoretická i heuristická východiska a schopnost interpretace historických faktů v rozmanitých 

metodologických a historiografických souřadnicích. Přestože důraz je kladen na politické dějiny, stranou pozornosti 

nezůstávají souvislosti náboženské, sociální, kulturní a hospodářské.  

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Vymezení pojmu raný novověk jako dějinné epochy, periodizace raně novověkých dějin, hlavní tendence vývoje.  

2. Vydané a nevydané prameny k dějinám raného novověku, přehled odborné literatury, domácích a zahraničních 

časopisů s raně novověkou tematikou, hlavní proudy bádání a badatelská centra v České republice a Evropě.  

3. Člověk v hierarchicky uspořádané společnosti raného novověku a jeho svět.  

4. Evropská a česká renesance, humanismus, myšlení a kultura renesanční doby.  

5. Evropská reformace a německá selská válka. 

6. Papežství, protireformace, evropská diskuse o konceptech konfesionalizace.  

7. Nástup Habsburků na český trůn, vytvoření středoevropského soustátí, Habsburkové a císařský dvůr v raném novověku 

jako badatelská témata současné evropské historiografie.  

8. Politický systém stavovské monarchie na lokální, regionální a zemské úrovni výkonu moci.  

9. Od vládního centralismu k panovnickému absolutismu v 16. a první polovině 17. století (Anglie, Španělsko, Francie, 

Rusko), evropská diskuse o povaze absolutismu a charakteristika jeho politického systém. 

10. Obraz toho druhého na prahu novověku – obraz Turka a obraz původních obyvatel kolonizovaných území v zámoří.  

11. Politické a náboženské konflikty stavovské a panovnické moci v zemích Koruny české v předbělohorské době; 

srovnání s revoltou nizozemských stavů.  

12. Společnost a kultura manýristického labyrintu císařské rezidence Rudolfa II. v Praze – symbolický význam 

rudolfínského umění.  

13. Evropská diplomacie na přelomu 16. a 17. století, české stavovské povstání jako předehra třicetileté války. 

14. Průběh třicetileté války, proměny evropského válečnictví, poválečné uspořádání evropského kontinentu.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Philippe Ariès, Dějiny smrti I-II, Praha 2000. 

Alois Bejblík, Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989. 

Marc Bloch, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 

2004. 



Peter Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996. 

Peter Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005. 

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních 

Habsburků, České Budějovice 2006. 

Václav Bůžek, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995. 

Václav Bůžek a kol.: Světy posledních Rožmberků, Praha 2011. 

Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu 

novověku, Praha 2002. 

Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007. 

Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007. 

Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010. 

Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016. 

Václav Bůžek – Pavel Marek, Smrt Rudolfa II., Praha 2015. 

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii (1526-1740), 

Praha 2017. 

Alessandro Catalano, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, 

Praha 2008. 

Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995. 

Ivana Čornejová – Jiří Kaše – Jiří Mikulec – Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618-1683, Praha-Litomyšl 

2008. 

Jean Delumeau, Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999. 

Dějiny Československa I (do roku 1648), Praha 1990. 

Dějiny středověku I-II, Praha 1968. 

Peter Englund, Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2003. 

Robert J. W. Evans, Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997. 

Robert J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003. 

Carlo Ginzburg, Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000. 

Josef Grulich, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České 

Budějovice 2008. 

Brigitte Hamannová (ed.), Habsburkové – životopisná encyklopedie, Praha 1996. 

Pavel Himl, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007. 

Jiří Hrbek, České barokní korunovace, Praha 2010. 

Josef Hrdlička, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých 

zemích (1550-1650), České Budějovice 2000. 

Josef Hrdlička, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-

1630), České Budějovice 2013. 

Michaela Hrubá, Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného 

novověku, Praha 2011. 

Johan Huizinga, Podzim středověku, Praha 1999. 

Olivier Chaline, Bílá hora, Praha 2013. 

Josef Janáček, České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, I-II, Praha 1968-1984. 

Josef Janáček, Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959. 

Josef Janáček, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978. 

Josef Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997). 

Josef Janáček, Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996). 

Josef Janáček, Století zámořských objevů, Praha 1959. 

Arlette Jouannová, Bartolomějská noc. Zločin v zájmu státu. 24. srpna 1572, Praha 2010. 

Jiří Just, 9. 7. 1609 – Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009. 

Martin Kovář, Stuartovská Anglie, Praha 2000. 



Tomáš Knoz, Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.  

Tomáš Knoz, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006. 

Pavel Král, Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004. 

  Emanuel Le Roy Ladurie, Karneval v Romans, Praha 2000.  

Pavel Marek, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018. 

Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004. 

František Matějek, Morava za třicetileté války, Praha 1992. 

Alois Míka, Osud slavného domu, České Budějovice 1970. 

Jiří Mikulec a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013. 

Amedeo Molnár, Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985. 

Thomas Munck, Evropa v XVII. století (1598-1700), Praha 2002. 

Martin Nodl – František Šmahel (edd.), Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014. 

Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989. 

Jaroslav Pánek, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987. 

Josef Petráň, Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996). 

Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury II. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995-1997. 

Josef Polišenský, Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970. 

Kateřina Pražáková, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České 

Budějovice 2015. 

Vítězslav Prchal, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 

2015. 

Přehled dějin Československa I/2, 1526-1848, Praha 1982. 

Svatava Raková, Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005. 

Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.  

Noemi Rejchrtová, Václav Budovec z Budova, Praha 1984. 

Marie Ryantová, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016. 

Aleš Skřivan – Petr Křivský, Moře, objevy, staletí, Praha 1980. 

Rostislav Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 

2009. 

Robert Šimůnek, Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013. 

Vladimír Urbánek, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 

2008. 

Josef Válka, Česká společnost v 15. - 18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983. 

Josef Válka, Dějiny Moravy I-II (Středověká Morava; Morava reformace, renesance a baroka), Brno 1991-1995. 

Petr Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999. 

Petr Vorel, Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005. 

Zdeněk Vybíral, Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. 

srpna 1526, Praha 2008. 

Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 

2005. 

Zdeněk Vybíral (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 

2014. 

 

Prameny: 

Ze starých letopisů českých, Praha 1980. 

Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, Praha 1981. 

Sixt z Ottersdorfu: O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950 (ed. Josef Janáček). 

Svět za tří českých králů, Praha 1987 (ed. Jaroslav Kolár). 



Dějiny evropského světa 1453-1576. Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína, 

Praha 2008 (ed. Petr Vorel). 

Václav Březan: Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985 (ed. Jaroslav Pánek). 

Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká, Praha 1984 (ed. Josef Janáček). 

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979 (edd. Věra Petráčková a Jan Vogeltanz). 

Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti. Praha 1996 (ed. Jiří Mikulec). 

  Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997 (edd. Marie Koldinská a Petr Maťa). 

Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, Praha 1986 (ed. Helena Businská). 

Josef František Beckovský: Poselkyně starých příběhů, Praha 1879-1880 (ed. Antonín Rezek). 

  Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské, Praha 2001 (edd. Alexandr Stich a Radek Lunga). 
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Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny novověku I – seminář 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  28 Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Dva průběžné kontrolní testy za semestr, povinnost prostudovat 10 knih z níže 

uvedeného seznamu 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedoucí semináře 

Vyučující  

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Hlavní důraz při práci v semináři je kladen na prezentaci a analýzu vybraných relevantních pramenů, které se týkají 

českých i evropských dějin 16. a počátku 17. století. Přestože důraz je kladen na politické dějiny, stranou pozornosti 

nezůstávají souvislosti náboženské, sociální, kulturní a hospodářské.  

 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. Úvodní seminář, rozdělení úkolů  

2. Země Koruny české a Habsburská monarchie na počátku novověku 

3. Sociální struktura českých zemí 

4. Mezníky politických dějin českých zemí v učebnicích dějepisu 

5. Stavovství a absolutismus 

6. Dějiny evropských mocností I. 

7. Dějiny evropských mocností II. 

8. Střety civilizací, osmanská expanze 

9. Zámořský svět, objevy a reflexe jinakosti 

10. Nové formy komunikace společnosti na počátku novověku 

11. Přístupy k výuce každodennosti české a moravské renesance (muzea, archivy, prameny) 

12. Příčiny a průběh stavovského povstání 

13. Třicetiletá válka (fáze, mezníky, osoby) 

14. Umění a kultura mezi pozdní gotikou, renesancí, manýrismem a raným barokem . Památkové objekty a možnosti 

jejich využití při výuce dějepisu na základních a středních školách 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Philippe Ariès, Dějiny smrti I-II, Praha 2000. 

Alois Bejblík, Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989. 

Marc Bloch, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 

2004. 

Peter Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996. 

Peter Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005. 

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních 

Habsburků, České Budějovice 2006. 

Václav Bůžek, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995. 



Václav Bůžek a kol.: Světy posledních Rožmberků, Praha 2011. 

Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, 

Praha 2002. 

Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007. 

Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007. 

Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010. 

Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016. 

Václav Bůžek – Pavel Marek, Smrt Rudolfa II., Praha 2015. 

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii (1526-1740), 

Praha 2017. 

Alessandro Catalano, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, 

Praha 2008. 

Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995. 

Ivana Čornejová – Jiří Kaše – Jiří Mikulec – Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618-1683, Praha-Litomyšl 2008. 

Jean Delumeau, Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999. 

Dějiny Československa I (do roku 1648), Praha 1990. 

Dějiny středověku I-II, Praha 1968. 

Peter Englund, Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2003. 

Robert J. W. Evans, Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997. 

Robert J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003. 

Carlo Ginzburg, Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000. 

Josef Grulich, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 

2008. 

Brigitte Hamannová (ed.), Habsburkové – životopisná encyklopedie, Praha 1996. 

Pavel Himl, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007. 

Jiří Hrbek, České barokní korunovace, Praha 2010. 

Josef Hrdlička, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích 

(1550-1650), České Budějovice 2000. 

Josef Hrdlička, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), 

České Budějovice 2013. 

Michaela Hrubá, Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného 

novověku, Praha 2011. 

Johan Huizinga, Podzim středověku, Praha 1999. 

Olivier Chaline, Bílá hora, Praha 2013. 

Josef Janáček, České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, I-II, Praha 1968-1984. 

Josef Janáček, Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959. 

Josef Janáček, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978. 

Josef Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997). 

Josef Janáček, Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996). 

Josef Janáček, Století zámořských objevů, Praha 1959. 

Arlette Jouannová, Bartolomějská noc. Zločin v zájmu státu. 24. srpna 1572, Praha 2010. 

Jiří Just, 9. 7. 1609 – Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009. 

Martin Kovář, Stuartovská Anglie, Praha 2000. 

Tomáš Knoz, Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.  

Tomáš Knoz, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006. 

Pavel Král, Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004. 

  Emanuel Le Roy Ladurie, Karneval v Romans, Praha 2000.  

Pavel Marek, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018. 

Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004. 



František Matějek, Morava za třicetileté války, Praha 1992. 

Alois Míka, Osud slavného domu, České Budějovice 1970. 

Jiří Mikulec a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013. 

Amedeo Molnár, Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985. 

Thomas Munck, Evropa v XVII. století (1598-1700), Praha 2002. 

Martin Nodl – František Šmahel (edd.), Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014. 

Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989. 

Jaroslav Pánek, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987. 

Josef Petráň, Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996). 

Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury II. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995-1997. 

Josef Polišenský, Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970. 

Kateřina Pražáková, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České Budějovice 

2015. 

Vítězslav Prchal, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 

2015. 

Přehled dějin Československa I/2, 1526-1848, Praha 1982. 

Svatava Raková, Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005. 

Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.  

Noemi Rejchrtová, Václav Budovec z Budova, Praha 1984. 

Marie Ryantová, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016. 

Aleš Skřivan – Petr Křivský, Moře, objevy, staletí, Praha 1980. 

Rostislav Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 

2009. 

Robert Šimůnek, Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013. 

Vladimír Urbánek, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 

2008. 

Josef Válka, Česká společnost v 15. - 18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983. 

Josef Válka, Dějiny Moravy I-II (Středověká Morava; Morava reformace, renesance a baroka), Brno 1991-1995. 

Petr Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999. 

Petr Vorel, Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005. 

Zdeněk Vybíral, Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. 

srpna 1526, Praha 2008. 

Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 

2005. 

Zdeněk Vybíral (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 

2014. 

 

Prameny: 

Ze starých letopisů českých, Praha 1980. 

Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, Praha 1981. 

Sixt z Ottersdorfu: O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950 (ed. Josef Janáček). 

Svět za tří českých králů, Praha 1987 (ed. Jaroslav Kolár). 

Dějiny evropského světa 1453-1576. Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína, 

Praha 2008 (ed. Petr Vorel). 

Václav Březan: Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985 (ed. Jaroslav Pánek). 

Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká, Praha 1984 (ed. Josef Janáček). 

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979 (edd. Věra Petráčková a Jan Vogeltanz). 

Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti. Praha 1996 (ed. Jiří Mikulec). 

  Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997 (edd. Marie Koldinská a Petr Maťa). 



Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, Praha 1986 (ed. Helena Businská). 

Josef František Beckovský: Poselkyně starých příběhů, Praha 1879-1880 (ed. Antonín Rezek). 

  Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské, Praha 2001 (edd. Alexandr Stich a Radek Lunga). 

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Historický proseminář III 

Typ předmětu povinný/ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p+28s hod.  42 Kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet, zkouška Forma výuky přednáška, 

seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Dva kontrolní testy během semestru, zápočtový test, kombinovaná zkouška 

písemná a ústní 

 

Garant předmětu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (přednášející 100%) 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Cíl studijního předmětu spočívá v představení základních metodologických a metodických přístupů užívaných 

v historických vědách ve vývojovém kontextu tak, aby studenti byli schopni získané teoretické poznatky samostatně 

aplikovat v heuristické, kritické a především interpretační fázi vlastních dílčích výzkumů. 

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Aktuální problémy historické vědy v České republice v posledním desetiletí. 

2. Co utváří a ovlivňuje historické vědomí? 

3. Metodologie, metody a techniky v postupu historikovy práce.  

4. Škola Annales a strukturální pojetí dějin kolektivních mentalit.  

5. Recepce školy Annales v české historické vědě.  

6. Historická antropologie – člověk jako aktér dějin a jeho myšlenkový svět.  

7. Prozopografické přístupy jako základ kolektivní biografie. 

8. Gender studies. 

9. Průnik strukturálních, sociologizujících a antropologizujících přístupů k dějinám společnosti – cesta k syntéze.  

10. Kulturní dějiny – každodennost jako metodologické východisko.  

11. Symbolická komunikace – cesta k novým politickým dějinám.  

12. Symbolická řeč hmotných a ikonografických pramenů. 

13. Postmodernistický vědecký diskurs – doba metodologických obratů a koncepty narativismu. 

14. Oral history – metody práce s pamětníkem. 

 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. Úvodní seminář, náplň výuky, rozdělení úkolů 

2. Induktivní a deduktivní metoda, přímá a nepřímá metoda, diachronní a synchronní přístup 

3. Progresivní a retrospektivní analýza, modelová analýza, kvantitativní metody 

4. Historická statistika, sonda a reprezentativní výběr, komparace a typologie 

5. Hospodářské a sociální dějiny, historická demografie 

6. Každodennost a dějiny hmotné kultury  



7. Historická antropologie 

8. Mikrohistorie 

9. Gender history, gender studies 

10. Biografická metoda, kolektivní biografie, prozopografie 

11. Dějiny mentalit a dlouhého trvání 

12. Tradiční a nové politické dějiny, symbolická komunikace 

13. Intelektuální dějiny 

14. Historická sémantika, oral history  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Peter Burke, Co je kulturní historie?, Praha 2011. 

Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004. 

Václav Bůžek a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994. 

Robert Darnton, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013. 

Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002. 

Jan Horský, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009. 

Miroslav Hroch a kol., Metody historikovy práce (Úvod do studia dějepisu IV), Praha 1983. 

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985. 

Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.   

Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007. 

Lucie Storchová (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie  

a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007. 

Lucie Storchová (ed.), Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014. 

Lucie Storchová - Jan Horský a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové 

historiografii 20. století, Praha 2009. 

Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha 1999. 

Dušan Třeštík, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005. 

Dušan Třeštík, Zápisník a jiné texty k dějinám, Praha 2008. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny novověku II  

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s hod.  28 Kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: splnění předmětu Dějiny novověku II – seminář 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška  Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Kombinovaná zkouška písemná a ústní  

 

Garant předmětu doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph. D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející a zkoušející  

Vyučující  

doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph. D. (přednášející 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Kurz sleduje dějiny novověku z perspektivy vývoje lidských a občanských práv v Evropě a ve světě od anglické revoluce 

až po deklarace lidských práv za americké a francouzské revoluce.  

 

Základní tematické okruhy přednášek:  

1. Anglická občanská válka  

2. Slavná revoluce 1688: absolutismus a parlamentní monarchie (Hobbes, Locke, Bossuet) 

3. Francie Ludvíka XIV.  

4. Habsburská monarchie: rekatolizace, baroko, upevnění monarchie 

5. Evropská náboženská krize: anglický deismus, Spinoza, rané osvícenství 

6. Přirozené právo: společenská smlouva, lidská práva 

7. Francouzské osvícenství a Evropa  

8. Války Marie Terezie a německé osvícenství  

9. Reformy Marie Terezie a Josefa II.  

10. Rusko Kateřiny Veliké  

11. Vznik USA a myšlenka lidských práv 

12. Francouzská revoluce a napoleonské války 

13. Zemědělská a průmyslová revoluce 

14. Utopický socialismus a romantismus  

Studijní literatura a studijní pomůcky  



François Bluche, Za časů krále Ludvíka XIV. Král slunce a jeho století, Praha 2006. 

Marie Beránková, Dějiny československé žurnalistiky I. Český periodický tisk do roku 1918, Praha 1981.  

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.  

Václav Černý, Generační periodizace českého baroka, Literární archiv 27, 1994, s. 5–60. (přetisknuto v Až do předsíně 

nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996). 

Ivana Čornejová (ed.), Dějiny univerzity Karlovy II, 1622–1802, Praha 1996. 

Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách, Praha 1995.  

Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. 

století, České Budějovice 2012. 

Richard Dülmen van, Divadlo hrůzy. Soudní praxe a právní rituály raného novověku, Praha 2001.  

Robert J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003 

Francois Furet, Francouzská revoluce I. Od Turgota k Napoleonovi 1770–1814. Praha, 2004. 

Georg Jellinek, The Declaration of the Rights of Man and Citizen. A Contribution to Modern  Constitutional History (1901) 

- online  

Jan Halada, Osvícenství – věk rozumu, Praha 1984.  

Miroslav Hroch, Na prahu národní existence, Praha 1999. 

Jonathan Israel, The Revolution of the Mind, Oxford 2009. 

Jaroslav Kašpar, Nevolnické povstání v Čechách roku 1680, Praha 1965. 

Jiří Klabouch, Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1958.  

František Kutnar, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus, Praha 2003. 

Lochman Jan Milíč, Náboženské myšlení českého obrození, Praha 1952.  

Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční, Praha 1999 (2. vyd. 2013). 

James Van Horn Melton, The Rise of the Public in Enlightenment Europe, Cambridge 2001. (online)  

Jiří Mikulec, Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993.  

Roland Mousnier, Peasant Uprisings in 17th-Century France, Russia and China, London 1971.  

Zdeněk Nešpor, Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století, Ústí nad Labem 2004. 

Zdeněk Nešpor, Náboženství na prahu nové doby, Ústí nad Labem 2006.   

Gerhard Oestreich, Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, Vierteljahrschrift für Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte 55, 1968, č. 3, s. 329-347. (přetisk v Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Berlin 1969) 

Josef Petráň, Nevolnické povstání 1775. Prolegomena edice pramenů, Praha 1972. 

Josef Petráň (ed.), Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století, Praha 1990. 

Stanislav Sousedík, Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ, Praha 2010.  

Stanislav Sousedík, Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997 (část II). 

Zdeněk Šimeček, Počátky novinového zpravodajství. Do devadesátých let 18. století, Brno 2011.  

Milan Švankmajer, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001. 

Miroslav Táborský, Reformní katolík Josef Dobrovský, Brno 2007.  

Eduard Winter, Barock, Absolutismus und Aufklärung in der Donaumonarchie, Wien 1971. 

Gordon S. Wood, The Origins of the Bill of Rights, American Antiquarian Society 1991, s. 255-274  

Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století I, Praha 1987. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny novověku II – seminář 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  28 Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář  

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Dva průběžné kontrolní testy za semestr, zápočtový test, prostudovat 10 titulů 

odborné literatury uvedené níže 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph. D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedoucí semináře  

Vyučující  

doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph. D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Seminář k Dějinám novověku II je koncipován tak, aby pomohl hlouběji poznat některé aspekty vývoje lidských  

a občanských práv v Evropě a ve světě od anglické revoluce až po deklarace lidských práv za americké a francouzské 

revoluce v kontextu obecných dějin Evropy moderní éry. Sleduje vývoj ideje sociálního, politického a náboženského 

života evropských zemí od absolutismu po vznik republik a od etablovaných církví až nastolení náboženské tolerance.  

 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. 1. Úvodní hodina; seznámení s nejužívanějšími učebnicemi dějepisu na základních a středních školách 

2. 2. Anglická revoluce: leveleři, digeři  

3. 3. Thomas Hobbes, Leviatan, 1651 (kapitoly 13–16)  

4. 4. Anglický konstitucionalismus, text: Bill of Rights + John Locke, Druhé pojednání o vládě, 1690 (kapitoly 7–13) 

5. 5. Francouzský absolutismus a války Ludvíka XIV.  

6. 6. Absolutismus v habsburské monarchii - konflikt absolutismu s parlamentarismem v polistopadových učebnicích  

pro základní školy 

7. 7. Literatura období baroka, text: Bridel, Co Bůh, co člověk?; Černý, Generační periodizace. 

8. 8. Skepticismus a deismus (texty anglických deistů, Locke, Reasonableness of Christianity); přístupy k vyrovnané výuce 

církevních dějin v pluralitní společnosti 

9. 9. Kritika náboženství ve francouzském osvícenství (materialisté a náboženství – Helvétius, Diderot, d´Holbach)  

10. 10. Osvícenské politické myšlení, text: Jean-Jacques Rousseau, O společenské smlouvě, 1762 (kniha I. 6-9, kniha II. 1-3, 

kniha III. 4-5)  

11. 11. Habsburská monarchie: reformy Marie Terezie a Josefa II. (text: toleranční patent, patent o zrušení nevolnictví); 

využití dokumentů emancipace sociálních skupin ve výuce 

12. 12. Americký původ lidských práv?, text: Deklarace nezávislosti 1776, virginská deklarace lidských práv 1776; Jellinek, 

The Declaration of Rights; Republika a ústavnost: Text: Ústava USA; Listy federalistů (kap. 38); 

13. 13. Republika ve Francii: Komparace francouzských revolučních ústav  

14. 14. Utopický socialismus, text: F. M. Klácel, Listy přítele přítelkyni o původu socialismu a komunismu.  

Studijní literatura a studijní pomůcky  



François Bluche, Za časů krále Ludvíka XIV. Král slunce a jeho století, Praha 2006. 

Marie Beránková, Dějiny československé žurnalistiky I. Český periodický tisk do roku 1918, Praha 1981.  

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.  

Václav Černý, Generační periodizace českého baroka, Literární archiv 27, 1994, s. 5–60. (přetisknuto v Až do předsíně 

nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996). 

Ivana Čornejová (ed.), Dějiny univerzity Karlovy II, 1622–1802, Praha 1996. 

Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách, Praha 1995.  

Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. 

století, České Budějovice 2012. 

Richard Dülmen van, Divadlo hrůzy. Soudní praxe a právní rituály raného novověku, Praha 2001.  

Robert J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003 

Francois Furet, Francouzská revoluce I. Od Turgota k Napoleonovi 1770–1814. Praha, 2004. 

Georg Jellinek, The Declaration of the Rights of Man and Citizen. A Contribution to Modern  Constitutional History (1901) 

- online  

Jan Halada, Osvícenství – věk rozumu, Praha 1984.  

Miroslav Hroch, Na prahu národní existence, Praha 1999. 

Jonathan Israel, The Revolution of the Mind, Oxford 2009. 

Jaroslav Kašpar, Nevolnické povstání v Čechách roku 1680, Praha 1965. 

Jiří Klabouch, Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1958.  

František Kutnar, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus, Praha 2003. 

Lochman Jan Milíč, Náboženské myšlení českého obrození, Praha 1952.  

Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční, Praha 1999 (2. vyd. 2013). 

James Van Horn Melton, The Rise of the Public in Enlightenment Europe, Cambridge 2001. (online)  

Jiří Mikulec, Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993.  

Roland Mousnier, Peasant Uprisings in 17th-Century France, Russia and China, London 1971.  

Zdeněk Nešpor, Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století, Ústí nad Labem 2004. 

Zdeněk Nešpor, Náboženství na prahu nové doby, Ústí nad Labem 2006.   

Gerhard Oestreich, Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, Vierteljahrschrift für Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte 55, 1968, č. 3, s. 329-347. (přetisk v Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Berlin 1969) 

Josef Petráň, Nevolnické povstání 1775. Prolegomena edice pramenů, Praha 1972. 

Josef Petráň (ed.), Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století, Praha 1990. 

Stanislav Sousedík, Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ, Praha 2010.  

Stanislav Sousedík, Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997 (část II). 

Zdeněk Šimeček, Počátky novinového zpravodajství. Do devadesátých let 18. století, Brno 2011.  

Milan Švankmajer, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001. 

Miroslav Táborský, Reformní katolík Josef Dobrovský, Brno 2007.  

Eduard Winter, Barock, Absolutismus und Aufklärung in der Donaumonarchie, Wien 1971. 

Gordon S. Wood, The Origins of the Bill of Rights, American Antiquarian Society 1991, s. 255-274  

Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století I, Praha 1987. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nové a nejnovější dějiny I 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 0s hod.  28 Kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: splnění předmětu Nové a nejnovější dějiny I - seminář 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Kombinovaná zkouška písemná a ústní 

 

Garant předmětu doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (přednášející 100%)  

 

Stručná anotace předmětu  

Studijní předmět se zaměřuje na klíčové problémy politických, sociálních, hospodářských a kulturních dějin tzv. dlouhého 

19. století (1789/1815-1914/1918). Důraz je kladen na teoretická i heuristická východiska a schopnost interpretace 

historických faktů z různých metodologických a historiografických úhlů pohledu. Hlavní pozornost je věnována dějinám 

českých zemí v kontextu evropského a vývoje, současně nejsou opomenuty proměny mimoevropského světa. 

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Revoluční války (1792-1802) a napoleonské války (1803-1815) 

2. Evropa po Vídeňském kongresu: restaurace a rovnováha sil (1815-1848) 

3. České země v době předbřeznové (1815-1848) 

4. Evropské revoluce (1848-1849) 

5. Kulturní vývoj a proměna uměleckých směrů během 19. století 

6. Sjednocení Německa a Itálie 

7. Úpadek a pád Osmanské říše (1789-1913) 

8. Formování národních států na Balkáně během 19. a na počátku 20. století 

9. Neoabsolutismus (1851-1859) a pseudokonstitucionalismus (1860-1865)  

10. Dualismus - idea státu rakousko-uherského (1866-1873) 

11. Utváření nových politických stran v českých zemích 

12. Češi, Němci a jejich soužití v habsburské monarchii 

13. Spojené státy a Latinská Amerika v 19. století 

14. Kolonialismus a imperialismus – dělení Afriky, Japonsko a Čína 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Christopher Alan Bayly, The Birth of the Modern World 1780–1914. Global Connections and Comparisons, Oxford 2004.  

Cannadine, David, Victorious Century: The United Kingdom, 1800-1906, London 2018. 

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016. 

Freeman, Joshua Benjamin, A history of the factory and the making of the modern world, New York 2018. 

Francois Furet, Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.  

Ernest Gellner, Nacionalismus, Praha 2003. 

Jiří Hanuš, Historie moderní doby, Brno 2004. 

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I-II, Praha 2014. 



Hlavačka, Milan - Bek, Pavel, Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.  

Jürgen Kocka, Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesellschaft, Stuttgart 2001. 

Jiří Kořalka, Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa  

a národnostní otázky, Praha 1996. 

Jan Křen, Dvě století střední Evropy, Praha 2005. 

Jan Křen, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 20132. 

František Kutnar, Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství 

doby obrozenecké, Praha 2003. 

Robert Kvaček, První světová válka a česká otázka, Praha 2013.  

Vladimír Macura, Znamení zrodu a české sny, Praha 2015. 

Milan Myška, Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1992. 

Josef Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Praha 20173. 

Alan Palmer, Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996. 

Ákoš Paulinyi, Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003. 

Jiří Rak, Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804-1918, Praha 2013. 

Michael Rapport, Evropa devatenáctého století, Praha 2011. 

Aleš Skřivan, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999. 

Miloš Řezník, Formování moderního národa. Evropské „dlouhé“ 19. století, Praha 2003. 

Alan Sked, Metternich a Rakousko. Pokus o hodnocení, Brno 2014. 

Ivan Šedivý, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014. 

Jaroslav Šedivý, Metternich kontra Napoleon, Praha 1998. 

Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005. 

Milan Švankmajer, Čechy na sklonku napoleonských válek, Praha 2004. 

Otto Urban, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 20032. 

Pavla Vošahlíková, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků, Praha 2016. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nové a nejnovější dějiny I - seminář 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 28s hod.  28 Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Dva průběžné kontrolní testy za semestr, zápočtový test,  

Prostudování 10 titulů odborné literatury z níže uvedeného soupisu 

 

Garant předmětu Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedoucí semináře 

Vyučující  

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Seminář výrazným způsobem prohlubuje vybraná témata z politických, sociálních, hospodářských a kulturních dějin tzv. 
dlouhého 19. století. Důraz je kladen na teoretická i heuristická východiska a schopnost interpretace historických faktů  
z různých metodologických a historiografických úhlů pohledu. Předmětem výuky budou také didaktické aspekty výuky 
moderních dějin. 
 
Základní tematické okruhy seminářů: 
1. Devatenácté století v historiografii 
2. Prameny k dějinám 19. století a jejich využití ve výuce dějepisu 
3. Proměna společnosti v 19. století jako téma dějepisného vyučování 

4. Škola a školní výuka v 19. století  
5. Myšlenkové proudy 19. století 
6. Industrializace a urbanizace 
7. Vznik moderního národa 

8. Habsburkové a česká společnost  
9. Americká občanská válka 
10. Japonsko a Čína v 19. století  

11. Afrika a Evropa v 19. století  
12. Klasicismus a biedermeier 
13. Historismus v umění 19. století 
14. Na cestě k modernímu umění 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Christopher Alan Bayly, The Birth of the Modern World 1780–1914. Global Connections and Comparisons, Oxford 2004.  

Cannadine, David, Victorious Century: The United Kingdom, 1800-1906, London 2018. 

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016. 

Freeman, Joshua Benjamin, A history of the factory and the making of the modern world, New York 2018. 

Francois Furet, Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.  

Ernest Gellner, Nacionalismus, Praha 2003. 

Jiří Hanuš, Historie moderní doby, Brno 2004. 

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I-II, Praha 2014. 

Hlavačka, Milan - Bek, Pavel, Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.  

Jürgen Kocka, Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesellschaft, Stuttgart 2001. 



Jiří Kořalka, Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa  

a národnostní otázky, Praha 1996. 

Jan Křen, Dvě století střední Evropy, Praha 2005. 

Jan Křen, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 20132. 

František Kutnar, Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství 

doby obrozenecké, Praha 2003. 

Robert Kvaček, První světová válka a česká otázka, Praha 2013.  

Vladimír Macura, Znamení zrodu a české sny, Praha 2015. 

Milan Myška, Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1992. 

Josef Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Praha 20173. 

Alan Palmer, Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996. 

Ákoš Paulinyi, Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003. 

Jiří Rak, Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804-1918, Praha 2013. 

Michael Rapport, Evropa devatenáctého století, Praha 2011. 

Aleš Skřivan, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999. 

Miloš Řezník, Formování moderního národa. Evropské „dlouhé“ 19. století, Praha 2003. 

Alan Sked, Metternich a Rakousko. Pokus o hodnocení, Brno 2014. 

Ivan Šedivý, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014. 

Jaroslav Šedivý, Metternich kontra Napoleon, Praha 1998. 

Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005. 

Milan Švankmajer, Čechy na sklonku napoleonských válek, Praha 2004. 

Otto Urban, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 20032. 

Pavla Vošahlíková, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků, Praha 2016. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy didaktiky dějepisu ZŠ 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 0s hod.  28 Kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

kombinovaná zkouška písemná a ústní 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (přednášející 50%) 

Mgr. Jaroslav Král (přednášející 50%) 

Stručná anotace předmětu  

Kurz se soustředí na základní seznámení posluchačů s oborovou didaktikou dějepisu, včetně pohledu do stručné historie 

pojetí vzdělávacího oboru v českých zemích. Pozornost je věnována požadavkům poslední kurikulární reformy (Rámcový 

vzdělávací program) a charakteru moderní výuky dějepisu v kontextu společenských věd. Představeny jsou základní 

formy organizace školní výuky, postupy didaktické analýzy, klasické, aktivizační a komplexní výukové metody a metody 

práce s textem. Dále je kurz zaměřen na analýzu učebnic dějepisu a na specifické formy dějepisného vyučování včetně 

projektové výuky. Cílem kurzu je také stanovení základních profesních kompetencí vyučujícího dějepisu. 

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Úvod: specifika výuky dějepisu                                                                                                                                                            
2. Historie výuky dějepisu                                                                                                                                                                   
3. Obsah, výběr a obtížnost dějepisného učiva, specifika výuky SŠ x ZŠ                                                                                
5. Didaktická analýza dějepisného učiva                                                                                                                                       
6. Formy dějepisného vyučování                                                                                                                                                          
7. Výukové metody a jejich uplatnění ve výuce dějepisu                                                                                                                 
8. Učebnice dějepisu, jejich analýza a využitelnost                                                                                                                                                              
9. Využití médií ve výuce dějepisu.                                                                                                                                                    
10. Moderní trendy ve výuce dějepisu                                                                                                                                               
11. Regionální historie (dějiny) ve výuce dějepisu                                                                                                                       
12. Hodnocení ve výuce dějepisu                                                                                                                                                          
13. Projektové vyučování                                                                                                                                                                                                             
14. Specifika výuky moderních dějin 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Zdeněk Beneš, Moderní a soudobé dějiny - jejich výuka a edukace jimi, in: Základní problémy studia moderních a 
soudobých dějin, Praha 2014, s. 185-202.                                                                                                                                  
Zdeněk Beneš, Historický text a historická kultura, Praha 1995.                                                                                                
Zdeněk Beneš (ed.), Historie a škola. Otázky koncepce školního dějepisu, Praha 2002.                                                         
Zdeněk Beneš – Dagmar Hudecová, Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu – vzdělávací obor Dějepis, 
Úvaly 2005.                                                                                                                                                                                         
Robert Čapek, Moderní didaktika, Praha 2018.                                                                                                                               
Robert Čapek, Líný učitel  - Jak učit dobře a efektivně, Praha 2018.                                                                                        
Blažena Gracová – Denisa Labischová, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.                                             
Dagmar Hudecová, Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, Úvaly 
2007.                                                                                                                                                                                                        
Tomáš Jílek, Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I-III, Plzeň 1994-1996.                                                                             



Stanislav Julínek, Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 1996.                                                                                    
Stanislav Julínek, Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004.                                                                                                    
Jana Kratochvílová, Teorie a praxe projektové výuky, Brno 2009.                                                                                       
František Parkan, Výchova ke vztahu ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha 2008.                 
Geoff Petty, Moderní vyučování, Praha 2013.                                                                                                                           
Dagmar Sitná, Metody aktivního vyučování, Praha 2013.                                                                                                              
Robert  Stradling, Jak učit evropské dějiny 20. století, Praha 2003.                                                                                          
Robert  Stradling, Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele, Praha 2004.                                 
Magdaléna Šustová, Stalo se v zemi české. Jak se vyučoval dějepis, Praha 2009.                                                               
Miroslav Vaněk – Pavel Mücke – Hana Pelikánová, Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální 
historie, Praha 2007.                                                                                                                                                                           
Rámcový vzdělávací program pro základní školství, MŠMT 2013.                                                                                                 
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, VÚP Praha 2007. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci I 

Typ předmětu povinný/ZT doporučený ročník / semestr 3/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  28 Kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: splnění předmětů Historický proseminář I-III 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Řízená a kontrolovaná domácí příprava studujících, seminární diskuse. 

 

Garant předmětu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

vedoucí jednoho ze seminářů, předseda státní komise pro bakalářské zkoušky  

a obhajobu bakalářských prací. 

Vyučující  

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D., PhDr. Stanislav 

Doležal, Ph.D., doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D., doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., PhDr. Pavel Král, Ph.D., PhDr. Jitka 

Rauchová, Ph.D., PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D., doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

(všichni vedou seminář a bakalářské práce 100%) 

Stručná anotace předmětu  

V Semináři k bakalářské práci I, který si studenti a studentky zvolí podle svého odborného zájmu, studijních i jazykových 

předpokladů a vědeckého zaměření pracoviště, získávají základní tematický, historiografický a heuristický rozhled po 

dějinném období, jež se stalo předmětem jejich badatelského úsilí. Společná seminární diskuse studentů a vedoucího 

semináře vyústí v zadání témat bakalářských prací. Jejich obsahové, heuristické a metodologické pojetí tvoří podstatnou 

náplň tohoto semináře. V závěru semináře studenti a studentky představí pojetí své bakalářské práce a její rozvržení. 

Podle zaměření jednotlivých seminářů si studenti a studentky současně získají aktuální poznatky o dějinách zvoleného 

období a metodologických možnostech jeho studia. 

 

V semináři k bakalářské práci, který je zaměřen na dějiny středověku (případně starověku), si studenti osvojí základy 

metodické práce s prameny, seznámí se s aktuálním vývojem poznatků a získají tematický, heuristický a historiografický 

rozhled po daném období. Seminář se zaměřuje na panovnické dvory daného období, na administrativní strukturu 

středověkých států a na jejich světské a duchovní elity. Pozornost je věnována také dalším sociálním, politickým či 

kulturním aspektům dějin středověku (případně starověku), anebo obecným vývojovým tendencím a procesům. Student 

je povinen interpretačně ovládnout zvolené téma a porozumět pramenné základně v jejích širších souvislostech. 

 

V semináři k bakalářské práci, který je zaměřený na dějiny 16. a 17. století, si studentky a studenti prohloubí 

metodologické základy historikova řemesla ve vazbách na aktuální vědecké poznatky o dějinách raného novověku,  

na vypovídací hodnotu pramenů a v širším kontextu zpracovávaného tématu bakalářské práce. Pozornost je věnována 

raně novověké společnosti, zvláště panovníkovi a šlechtě, obecným vývojovým tendencím a procesům (např. 

byrokratizace, centralizace, konfesionalizace) či kulturním projevům doby (symbolická řeč šlechtických sídel, 

performance, exotika apod.). Student je povinen interpretačně zvládnout s kritickým nadhledem heuristické, tematické 

a metodologické ukotvení období, v němž si zvolil bakalářskou práci.  

 

V semináři k bakalářské práci, který je zaměřen na dějiny 18.-19. století, si studenti a studentky prohloubí metodologické 

základy historikova řemesla ve vazbě na aktuální vědecké poznatky o klíčových procesech dějin tohoto období. Studenti 

se seznamují s prameny a klíčovými edicemi dokumentů, přičemž cílem je prohloubit znalost důležitých zahraničních edic. 

Jelikož se seminář zaměřuje především na politické a kulturní dějiny, včetně dobré orientace v historiografii, je součástí 

přípravy rovněž seznámení se základní historiografií o klíčových procesech a nástrojích moderní politické kultury (dějiny 



práva a parlamentarismu, dějiny tisku a médií, dějiny náboženství, sekulární etiky a politického myšlení). V zimním 

semestru si účastníci volí téma bakalářské práce, které se nemusí týkat jen střední Evropy. Jde o témata z dějin Evropy  

a USA 18.-19. století.  

 

V semináři k bakalářské práci, který je orientován na hospodářské a sociální dějiny novověku, si studenti a studentky 

prohloubí metodologické základy historikova řemesla ve vazbě na aktuální vědecké poznatky z období dějin novověku. 

Důraz je kladen na podchycení dílčích aspektů strukturálních změn, které nastaly v období přerodu od stavovské 

k občanské společnosti. Tematicky je hlavní pozornost věnována problematice venkovského a městského prostředí. 

Studenti jsou vedeni k detailnímu poznání pramenné základny, kterou představují evidenční (církevní matriky, poddanské 

seznamy, soupisy obyvatelstva, sčítací operáty), pojišťovací (pozemkové knihy – svatební smlouvy, výměnkářské knihy)  

a normativní prameny (řády selské a instrukce hospodářské) společně s trestně právní agendou. Studenti a studentky 

jsou v rámci heuristické přípravy vedeni k systematickému výběru a kritickému hodnocení pramenných informací i faktů 

obsažených v odborné literatuře. 

 

V semináři k bakalářské práci, který je zaměřen na dějiny 20. století, si studentky a studenti prohloubí nejen odborné 

znalosti českých a světových dějin, ale především metodologické základy i schopnosti pracovat s moderními zahraničními 

edicemi, vhodně metodicky přistupovat k zpracovávání a hodnocení nejnovějších světových/ evropských dějin a rozumět 

odborným textům zvolené oblasti politických, hospodářských, sociálních, kulturních či náboženských dějin 20. století, 

k němuž se váže připravovaná bakalářská práce. Pozornost je věnována mezinárodním vztahům, zejména zahraniční 

politice světových velmocí ve 20. století, českým dějinám v širším středoevropském rámci i kulturním projevům doby 

(každodennost, identita, paměť atd.). Student je povinen interpretačně zvládnout – s kritickým nadhledem – heuristické, 

tematické a metodologické ukotvení období zvolené bakalářské práce. Od studentů se očekává solidní znalost dvou 

světových jazyků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Seminář zaměřený na dějiny středověku (případně starověku) 

Roger Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005.  

Christopher Brooke, Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006. 

John Hine Mundy, Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008. 

 

Seminář zaměřený na dějiny 16. a 17. století 

Václav Bůžek – Pavel Král Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007. 

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 

2017. 

Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010. 

 

Seminář zaměřený na kulturní a politické dějiny 18.-19. století 

Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte, Frankfurt am Main 2001.  

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.  

Adam Wandruszka – Helmut Rumpler – Peter Urbanitsch (edd.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918 I-XI, Wien 1974-

2016. 

 

Seminář zaměřený na hospodářské a sociální dějiny novověku 

Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. 

století, České Budějovice 2012. 

Josef Grulich, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 

2013. 

Markéta Skořepová, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855),  

České Budějovice 2016. 

 



Seminář zaměřený na dějiny 20. století 

Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014. 

Michaela Tučková, Pamětní místa na komunistický režim, Praha 2017. 

Miroslav Vaněk, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, Praha 2015. 

Karel Kaplan, Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty, Praha 1993. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nové a nejnovější dějiny II 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 56p+0s hod.  56 Kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: splnění předmětu Nové a nejnovější dějiny II - seminář 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Kombinovaná zkouška písemná a ústní 

 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (přednášející 100%) 

 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky se věnují politickým, hospodářským, sociálním, kulturním a intelektuálním dějinám 20. století, přičemž 

počátkem výkladu jsou předpoklady první světové války, dále se pozornost dostává meziválečné problematice, druhé 

světové válce, blokovému uspořádání světa v letech 1945-1989 a vývoji po pádu východního bloku. Ve výkladu je –  

ve vzájemných kontextech – věnována pozornost českým, respektive československým a světovým dějinám. 

 

Základní tematické okruhy přednášek: 

1. Úvodní seznámení s problematikou tzv. krátkého 20. století (1914-1991). 

2. První světová válka, příčiny, průběh, dopady a výsledky pro další vývoj Evropy a světa – rozpad monarchií v Německu, 

Rusku, Rakousko-Uhersku a Osmanské říši. 

3. Vznik samostatného Československa, jeho hospodářský a sociální vývoj (postavení ČSR ve střední Evropě, vztahy  

se sousedy). 

4. Meziválečná Evropa versailleského systému (1919-1939). Nekompromisní mírové řešení vedoucí k touze některých 

zemí a národů po revanši za tzv. uvalená ponížení. 

5. Nástup komunismu v Sovětském svazu, fašismu v Itálii a nacismu v Německu. Selhání občanské společnosti  

a demokracie. 

6. Velká hospodářská krize 30. let 20. století, hospodářské pokusy o její řešení v podobě řízeného hospodářství a státních 

zásahů o překonání selhání systému liberálního kapitalismu volné soutěže. 

7. Mnichov 1938 a jeho dopad na střední Evropu. Tzv. druhá republika (1938-1939), vznik tzv. protektorátu Čechy  

a Morava a Slovenského státu, život obyvatel střední Evropy za války 1939-1945. 

8. Druhá světová válka, příčiny, průběh, dopady a výsledky pro další vývoj Evropy a světa. Válka na souši, na moři,  

ve vzduchu, Evropa, Afrika, Asie, Tichomoří. 

9. Rozklad koloniálních panství po roce 1945 a jeho dopad pro další vývoj světa, vznik ČLR a její vývoj do současnosti. 

10. Svět ve stínu hrozby jaderných zbraní, uspořádání světa do bloků, studená válka a její konkrétní projevy  

v každodenním životě lidí. 

11. Soupeření USA a SSSR v letech 1945-1991 a jeho dopady v podobě vojenských konfliktů a krizí (Korea, Vietnam, Kuba, 

Berlín, Blízký Východ, Afganistán. 

12. Proces sjednocující se Evropy v letech 1945-2007, vznik ESUO, Euroatom, EHS, ESVO, ZEU, KBSE, EU 

13. Svět na cestě od bipolárního rozdělení světa k unipolárnímu nebo multipolárnímu světu? 

14. Soudobé konflikty v globalizujícím se světě, vliv na státy, národy a společnost (emancipace nebo nacionalismus?, 

separatismus a fundamentalismus). 



Studijní literatura a studijní pomůcky  

Stanislav Balík a kol., Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938, 

Praha 2015. 

Stanislav Balík a kol., Politický systém českých zemí 1848-1989, Brno 2011. 

Eva Broklová, Antonín Švehla. Tvůrce politického systému, Praha 2017. 

Eva Broklová, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992. 

Dan Diner, Porozumět dvacátému století, Brno 2010. 

Karel Durman, Popely ještě žhavé I-II, Praha 2004-2009. 

Eric Hobsbawm, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 2010.  

Tony Judt, Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945, Praha 2017. 

Karel Kaplan, Kořeny československé reformy I-II, Praha 2002-2002. 

Karel Kaplan, Národní fronta 1948-1960, Praha 2012. 

Karel Kaplan, Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990. 

Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky I-III, Praha 2017.  

Antonín Klimek, Boj o Hrad I-II, Praha 1996-1997. 

Antonín Klimek, Vítejte v první republice, Praha 2003. 

Robert Kvaček, Československý rok 1938, Praha 2011. 

Robert Kvaček, První světová válka a česká otázka, Praha 2013. 

Petr Luňák, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997. 

Michal Macháček, Gustáv Husák, Praha 2017. 

Věra Olivová, Dějiny první republiky, Praha 2012. 

Tomáš Pasák, Emil Hácha (1938-1945), Praha 2007. 

Tomáš Pasák, Pod ochranou Říše, Praha 1998. 

Jiří Pechar, Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999. 

Václav Průcha a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 I-II, Brno 2004-2009. 

Martin C. Putna, Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, Praha 2011. 

Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992, Praha 2015. 

Jan Rychlík, Rozdělení Československa 1989-1992, Praha 2012. 

Ivan Šedivý, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014. 

Václav Veber, Dějiny sjednocené Evropy, Praha 2012. 

Jiří Vykoukal a kol., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2017. 

Zbyněk Zeman, Edvard Beneš. Politický životopis, Praha 2009. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nové a nejnovější dějiny II – seminář 

Typ předmětu povinný/PZ doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  28 Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

dva průběžné kontrolní testy za semestr, zápočtový test, prostudování 10 titulů 

odborné literatury z níže uvedeného soupisu 

 

 

Garant předmětu Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedoucí semináře 

Vyučující  

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Seminář se věnuje politickým, hospodářským, sociálním, kulturním a intelektuálním dějinám 20. století. V semináři je,  
ve vzájemných kontextech, věnována pozornost českým, respektive československým a světovým dějinám. Předmětem 
výuky budou také didaktické aspekty výuky moderních dějin. 
 

Základní tematické okruhy seminářů: 

1. Dvacáté století v historiografii 
2. Jak učit dějiny dvacátého století? 
3. Prameny k dějinám 20. století a jejich didaktické využití 
4. Příběhy dvacátého století. Paměť a pamětníci ve výuce dějepisu 
5. Populární kultura jako fenomén 20. století  
6. Věk masových medií. Rozhlas a televize  
7. Totalitní ideologie - komunismus, nacismus, fašismus 
8. Nacismus a komunismus v dobových učebnicích dějepisu 
9. Šlechta v českých zemích ve 20. století 
10. Češi a Němci ve 20. století 
11. Židé v českých zemích ve 20. století 
12. Blízký východ ve 20. století 
13. Ukrajina a Ukrajinci ve 20. století 
14. Čína ve 20. století 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Stanislav Balík a kol., Politický systém českých zemí 1848-1989, Brno 2011. 
Eva Broklová, Antonín Švehla. Tvůrce politického systému, Praha 2017. 
Eva Broklová, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992. 
Dan Diner, Porozumět dvacátému století, Brno 2010. 
Karel Durman, Popely ještě žhavé I-II, Praha 2004-2009. 
Eric Hobsbawm, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 2010.  
Tony Judt, Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945, Praha 2017. 
Karel Kaplan, Kořeny československé reformy I-II, Praha 2002-2002. 
Karel Kaplan, Národní fronta 1948-1960, Praha 2012. 
Karel Kaplan, Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990. 
Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky I-III, Praha 2017.  
Antonín Klimek, Boj o Hrad I-II, Praha 1996-1997. 
Antonín Klimek, Vítejte v první republice, Praha 2003. 



Robert Kvaček, Československý rok 1938, Praha 2011. 
Robert Kvaček, První světová válka a česká otázka, Praha 2013. 
Petr Luňák, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997. 
Michal Macháček, Gustáv Husák, Praha 2017. 
Věra Olivová, Dějiny první republiky, Praha 2012. 
Tomáš Pasák, Emil Hácha (1938-1945), Praha 2007. 
Tomáš Pasák, Pod ochranou Říše, Praha 1998. 
Jiří Pechar, Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999. 
Václav Průcha a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 I-II, Brno 2004-2009. 
Martin C. Putna, Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, Praha 2011. 
Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992, Praha 2015. 
Jan Rychlík, Rozdělení Československa 1989-1992, Praha 2012. 
Ivan Šedivý, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014. 
Václav Veber, Dějiny sjednocené Evropy, Praha 2012. 
Jiří Vykoukal a kol., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2017. 
Zbyněk Zeman, Edvard Beneš. Politický životopis, Praha 2009. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci II 

Typ předmětu povinný/ZT doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  28 Kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Prerekvizita: splnění Semináře k bakalářské práci I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Řízená a kontrolovaná domácí příprava studujících, seminární diskuse. 

 

Garant předmětu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Vedoucí jednoho ze seminářů, předseda státní komise pro bakalářské zkoušky  

a obhajobu bakalářských prací. 

Vyučující  

Mgr, Zdeněk Bezecný, Ph.D., prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D., PhDr. Stanislav 

Doležal, Ph.D., doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D., doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., PhDr. Pavel Král, Ph.D., PhDr. Jitka 

Rauchová, Ph.D., PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D., doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

(všichni vedou seminář a bakalářské práce 100%) 

Stručná anotace předmětu  

V Semináři k bakalářské práci II studenti a studentky představují kapitoly svých bakalářských prací k seminárním diskusím 

a ke kontrole vedoucímu práce. Pozornost se věnuje kontextu zvolených témat, jejich teoretickému, historiografickému 

uchopení, předloženým obsahovým výsledkům i nárokům na formální náležitosti spisu. V závěru semináře studenti mají 

za povinnost vystoupit s obhajobou bakalářské práce nanečisto. Toto obecné pojetí Semináře k bakalářské práci II 

obohacují jednotliví pedagogové podle potřeb svých specializací  

 

V semináři, který se zabývá dějinami středověku či starověku, studentky a studenti představují jednotlivé kapitoly svých 

bakalářských prací, obhajují svá heuristická a metodologická východiska, prezentují zjištěné poznatky a pracují s edicemi 

středověkých, případně starověkých pramenů v jejich českých nebo cizojazyčných překladech. Seminář se zevrubně 

zaměřuje také na interpretaci vybraných pramenů, jež jsou používány k tvorbě bakalářské práce. 

 

V semináři k bakalářské práci, zaměřenému na dějiny 16. a 17. století, si studenti a studentky výrazně prohlubují poznatky 

o jednotlivých sociálních vrstvách společnosti českých zemí na prahu novověku - panovnících, šlechtě, městském  

i venkovském obyvatelstvu a církvi. Společně s tím věnují pozornost jejich historiografickému uchopení i aktuálním 

badatelským směrům, které se v současnosti uplatňují při jejich výzkumu. Teoreticky pojatý výklad vedoucího semináře 

obohacují studenti a studentky, jejichž bakalářské práce se věnují konkrétním skupinám společnosti na počátku 

novověku, o jejich historiografické, heuristické a metodologické pojetí, čímž si vytvářejí nezbytný interpretační kontext 

pro svou kvalifikační práci.     

 

Cílem semináře, který se zabývá kulturními dějinami českých zemí v období 18. - 19. století, je seznámit účastníky  

se stavem dějepisectví kulturních dějin, aktuálními problémy výzkumu a zdroji a asistovat jim během samostatného 

výzkumu při tvorbě bakalářské práce. Hlavní linii výuky tvoří hlubší poznání témat kulturních dějin, obzvláštně hodiny 

zaměřené na vybrané speciální téma, jehož cílem je poznat hlouběji některý z klíčových procesů oné doby (například 

vývoj žurnalistiky, práva, dějepisectví...). 

 

V semináři k bakalářské práci zaměřené na hospodářské a sociální dějiny novověku je pozornost věnována vhodnému 

zasazení zkoumané regionální problematiky do obecných historických vývojových procesů (např. industrializace, 

urbanizace, demografický přechod), myšlenkových proudů (např. feminismus, sekularizace, antiklerikalismus, 



nacionalismus) nebo důležitých jevů souvisejícím s fázemi životního a rodinného cyklu jedince v minulosti (např. plodnost 

a porodnost, nemocnost a úmrtnost, migrace a mobilita, ovdovění a osiření). Studenti a studentky jsou systematicky 

vedeni k tomu, aby zvolené téma dokázali kriticky uchopit nejenom v rovině heuristické, ale také metodologické  

i interpretační. 

 

V semináři k bakalářské práci, který je zaměřen na dějiny 20. století, si studentky a studenti prohloubí nejen odborné 

znalosti českých a světových dějin, ale především metodologické základy i schopnosti pracovat s moderními zahraničními 

edicemi, vhodně metodicky přistupovat k zpracovávání a hodnocení nejnovějších světových/ evropských dějin a rozumět 

odborným textům zvolené oblasti politických, hospodářských, sociálních, kulturních či náboženských dějin 20. století. 

Podle předem prokonzultovaného harmonogramu studenti zpracovávají jednotlivé kapitoly své bakalářské práce, které 

prezentují v seminářích, přičemž seznamují ostatní členy se svými metodologickými a heuristickými postupy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Seminář zaměřený na dějiny středověku (případně starověku) 

Roger Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005.  

Christopher Brooke, Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006. 

John Hine Mundy, Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008. 

 

Seminář zaměřený na dějiny 16. a 17. století 

Václav Bůžek – Pavel Král Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007. 

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 

2017. 

Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010. 

 

Seminář zaměřený na kulturní a politické dějiny 18.-19. století 

Milada Beránková, Dějiny žurnalistiky I. Český periodický tisk do roku 1918, Praha 1981.  

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.  

Adam Wandruszka – Helmut Rumpler – Peter Urbanitsch (edd.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918 I-XI, Wien 1974-

2016. 

 

Seminář zaměřený na hospodářské a sociální dějiny novověku 

Jaroslav Dibelka, K novým možnostem studia trestněprávní problematiky. Obranné strategie mužů a žen obviněných  

ze smilstva na třeboňském panství (1650-1750), Český časopis historický 106, 2008, s. 19-53.  

Josef Grulich, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 

2008. 

Markéta Skořepová, Kmotrovství jako badatelský problém. Sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český 

časopis historický 114, 2016, s. 58-82. 

 

Seminář zaměřený na dějiny 20. století 

Jiří Šubrt (ed.), Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu. Teorie a výzkum, Kolín 2010. 

Josef Bartoš – Jindřich Schulz – Miloš Trapl, Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, Olomouc 2004. 

Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii, Benešov 2012. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Oborová asistentská praxe a její reflexe 

Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/LS 

Rozsah studijního předmětu 14hod. + 0p + 14s hod.  28 Kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Odborná 

praxe 

Forma způsobu ověření studijních 

výsledků a další požadavky na 

studenta 

Absolvování náslechových hodin praxe na vybrané základní škole a minimálně 

jedna hodina vlastní výuky v pozici asistenta vyučujícího daného aprobačního 

předmětu. Vypracování písemných úkolů na zadané téma (reflexe náslechové 

hodiny, písemná příprava na výuku z pozice asistenta, která předpokládá 

spolupráci s uvádějícím učitelem). Vedení záznamů z náslechových hodin. Aktivní 

účast na doplňkových exkurzích, workshopech nebo besedách s odborníky z praxe. 

 

Garant předmětu Mgr. Jaroslav Král 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Koncipuje předmět, vede praxe, hodnotí studenty, vede seminář 

Vyučující  

Mgr. Jaroslav Král 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je snaha o zlepšení přípravy budoucích učitelů dějepisu ve školní praxi, zejména obeznámení se  

s provozem a chodem konkrétní školy. Předmět je rozdělen do dvou organizačních bloků. Základní blok sestává z náslechů 

v hodinách aprobačního předmětu pod vedením fakultního didaktika a uvádějícího pedagoga na základní škole. Studenti 

se v jejím průběhu seznámí se základními činnostmi učitele (vedení pedagogické dokumentace, hodnocení žáků, řešení 

kázeňských problémů, organizace vyučovací hodiny), osvojí si základní didaktické dovednosti v roli asistenta či atypického 

učitele (vysvětlení učiva skupině žáků, komunikace se skupinou, oprava písemných prací se zaměřením na detekci  

a korekci chyb, pomoc při přípravě pomůcek a organizaci vyučování) a rozvinou si vlastní komunikační dovednosti.  

Doplňkový blok asistentské praxe probíhá formou besed, workshopů nebo exkurzí, v jejichž rámci mají studenti možnost 

setkat se s odborníky z praxe či poznat profesně významné organizace a instituce (sdružení učitelů daného aprobačního 

předmětu, vydavatelství odborné literatury a učebnic, tyflocentrum, pedagogicko-psychologická poradna). 

 

Možné tematické zaměření doplňkových besed, workshopů a exkurzí v rámci praxe: 

- Aktuální výukové materiály pro dějepis a podpora pro učitele dějepisu – ASUD ČR (Asociace učitelů dějepisu České 

republiky), Euroclio (European Association of History Educators), prezentace nakladatelství vydávající učebnice cizích 

jazyků pro ZŠ. 

- Intervence v závažných situacích z pohledu pedagoga na ZŠ: beseda nebo workshop s výchovným poradcem ZŠ, zástupci 

Policie ČR, zástupci nízkoprahových center prevence, Linky bezpečí: řešení závislostí, šikany, násilí, sociálních problémů, 

kriminality  

- Řešení běžných problémů středoškolského pedagoga: beseda se zkušenými středoškolskými pedagogy, výchovnými 

poradci, zástupci ředitele ZŠ: administrativa v práci učitele, klasifikace, vnitřní řád školy, řešení konfliktů s žáky a rodiči, 

informační systémy ve vzdělávání 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

James S. Cangelosi, Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce, Praha 20095. 

Robert Čapek, Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod, Praha 2015. 

Peter Gavora, Učitel a žáci v komunikaci, Brno 2005. 

Jaromír Hališka, K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ, Praha 2007. 

Jaromír Hališka – Jiří Mareš, Učitelské řemeslo i umění, Praha 1994. 



Zdeněk Helus, Interakce učitel - žáci a optimalizace výchovně vzdělávacího procesu, Pedagogika: časopis pro vědy  

o vzdělánání a výchově 38, 1988, č. 6, s. 642-661. 

Tomáš Janík, Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání, Brno 2005. 

Tomáš Janík a kol., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů, Brno 2009. 

Zdeněk Kalhous – Otto Obst, Školní didaktika, Praha 20092. 

Fred Korthagen, Jak spojit praxi s teorií. Didaktika realistického vzdělávání učitelů, Brno 2011. 

Danuše Kotolanová, Benefity učitelských praxí, aneb, Ukázky dobré praxe v zapojení studentů učitelství do škol, 

Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy 140, 2015-2016, č. 1, s. 52-54. 

Bohumíra Lazarová (ed.), Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi, Brno 2004. 

Hana Lukášová-Kantorková, Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů (teorie, výzkum, 

praxe), Ostrava 2003. 

Tatiana Majerová, Chceme připravovat kvalitních budúcich učiteľov? Začnime prípravou cvičných učiteľov, Komenský: 

odborný časopis pro učitele základní školy 134, 2009-2010, č. 4, s. 34-36. 

Karolína Marková (ed.), Pedagogická praxe, Praha 2003. 

Alena Nelešovská, Pedagogická komunikace v teorii a praxi, Praha 2005. 

Geoffrey Petty, Moderní vyučování, Praha 20136. 

Jan Slavík - Stanislav Siňor, Kompetence učitele v reflektování výuky, Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově 

43, 1993,č. 2, s. 155-164. 

Jaroslava Štefflová, Klinická škola jako prubířský kámen: projekt pomohl doložit, jaké praxe by budoucí učitelé 

potřebovali, Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy 119, 2016, č. 8, s. 4-6. 

Jaroslava Vašutová, Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu, Brno 2004. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 

 

 

 

Oborové předměty: 

Bezecný, Zdeněk, Mgr., Ph.D. 

Bůžek, Václav, prof. PhDr., CSc. 

Cerman, Ivo, doc. PhDr. et Dr. Phil., Ph.D. 

Doležal, Stanislav, PhDr., Ph.D. 

Grulich, Josef, doc. PhDr., Ph.D. 

Hrdlička, Josef, doc. PhDr., Ph.D. 

Král, Jaroslav, Mgr. 

Král, Pavel, PhDr., Ph.D. 

Martínková, Lenka, Mgr., Ph.D. 

Rauchová, Jitka, PhDr., Ph.D. 

Ryantová, Marie, doc. PhDr., CSc. 

Skořepová, Markéta, PhDr., Ph.D. 

Smíšek, Rostislav, PhDr., Ph.D. 

Sterneck, Tomáš, Mgr., Ph.D. 

Šmíd, Marek, doc. PhDr. et PaedDr., Ph.D. 

 

 

 

Tučně jsou zvýrazněni garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu. 

Kurzívou jsou zvýrazněni garanti ostatních předmětů profilujícího základu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personální zabezpečení oborových předmětů 

 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání  

Jméno a příjmení Zdeněk Bezecný Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0621 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 20 do kdy 0621 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Nové a nejnovější dějiny I – seminář – vedoucí semináře, garant předmětu 

Nové a nejnovější dějiny II – seminář – vedoucí semináře, garant předmětu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru učitelství český jazyk – dějepis, 1994 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor české dějiny, 2002 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, 1994-2010 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, 2010-dosud, pp 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 12 

Diplomové práce: 30 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

    
WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
10 0 470 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Zdeněk Bezecný, Friedrich (1799-1870) „le dernier lansquenet" et la défense de la légitimité en Europe, in: Olivier Chalin 

– Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg - Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe siècles, Paris 2012, s. 97-102. 

Zdeněk Bezecný, Banda lupičů a žhářů: Boj o Jana Husa a husitství na českém zemském sněmu v roce 1889, Studia 

theologica 17, 2015, č. 4, s. 75-84. 

Zdeněk Bezecný, Die Schwarzenberger im 19. Jahrhundert – Erben der Herren von der Rose?, in: Jaroslav Pánek – Martin 

Gaži – Petr Pavelec (edd.), Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 552-555. 

Zdeněk Bezecný, Hledání českého šlechtice, in: Luboš Velek- Vít Vlnas (edd.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího 

Raka, Praha 2017, s. 48-58. 

Zdeněk Bezecný, Ženy v životě Posledního lancknechta, in: Tomáš Jiránek - Karel Rýdl - Petr Vorel (edd.), Gender history - 

to přece není nic pro feministky: kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko 

uvěřitelného životního jubilea, Pardubice 2017, s. 219-226. 



Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Václav Bůžek Tituly prof. PhDr., CSc. 

Rok narození 1959 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Dějiny novověku I – přednášející, garant předmětu 

Historický proseminář III - přednášející, garant předmětu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce, garant předmětu 

Historie - garant předmětu (SZZ) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie, 1982 (Mgr.) 

Československá akademie věd v Praze kandidát historických věd, 1988 (CSc.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Ústav československých a světových dějin ČSAV, stipendista, 1983-1984 

Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, odborný asistent, 1984-1991 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, docent, profesor, 1992-dosud   

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 13 

Diplomové práce: 86 

Rigorózní práce: 6 

Disertační práce: 11 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

 české dějiny 1992 JU v Českých Budějovicích 
WOS Sco

pus 

Ostat

ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
80 2 1181 

 české dějiny 1999 MU Brno 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Václav Bůžek – Pavel Marek, Smrt Rudolfa II., Praha 2015. 

Václav Bůžek, Nobles: Between Religious Compromise and Revolt, in: Howard Louthan – Graeme Murdock (edd.), A 

Companion to the Reformation in Central Europe, Leiden-Boston 2015 (= Brill´s Companions to the Christian Tradition. A 

Series of Handbooks and Reference Works on the Intellectual and Religious Life of Europe, 500-1800, Volume 61), s. 316-

337. 

Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016. 

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 

2017. 



Václav Bůžek, Die Erneuerung des Katholizismus im Königreich Böhmen als Gegenstand der Nuntiaturberichte vom 

Kaiserhof 1628-1635, Römische Historische Mitteilungen 60, 2018, s. 57-73. 

Působení v zahraničí 

Za posledních 5 let: 

stipendium Mellon Foundation (dva měsíce, 2011/2012)  

stipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (tři měsíce, 2013/2014) 

stipendium Dorothee Wilms-Stiftung (dva měsíce, 2014/2015) 

 

Podpis   datum  

 

  



 

Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Ivo Cerman Tituly doc. PhDr. et Dr. Phil., 

Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0643 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0643 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Dějiny novověku II – přednášející, garant předmětu 

Dějiny novověku II – seminář – vedoucí semináře, garant předmětu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor anglistika-amerikanistika, 1999 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie, 2000 (Mgr.) 

Eberhard Karls Universität zu Tübingen, obor historie, 2006 (Dr. Phil.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, docent, 2006-dosud 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 9 

Diplomové práce: 8 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

české dějiny 2014 JU v Českých Budějovicích WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 56  2 264 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Ivo Cerman, Aufklärung oder Illuminismus? Die Enzyklopädie des Grafen Franz Josef Thun, Stuttgart 2015.  

Ivo Cerman – Diego Lucci – Susan Reynolds (edd.), Casanova. Enlightenment Philosopher, Oxford 2016 (= Oxford 

University Studies in the Enlightenment). 

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.  

Ivo Cerman, Aristocratic Achievement: Aristocratic Writers and Philosophers in Bohemia, Austrian History Yearbook 48, 

2017, s. 1-15. 

Ivo Cerman a kol., Střední Čechy 1918-2018. Průvodce historií, Praha 2018. 

Působení v zahraničí 

Za posledních 5 let: 

2016, říjen-listopad – École des haute études en sciences sociales, Marseille, Francie, visiting professor 

2017, září – International Center for Jefferson Studies, Monticello, USA, Monticello, USA – fellow  



 

Podpis   datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Jméno a příjmení Stanislav Doležal Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program pp. rozsah 40 do kdy 0821 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Dějiny středověku I – přednášející, garant předmětu 

Dějiny středověku I – seminář – vedoucí semináře, garant předmětu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor klasická filologie, 1997 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor starověké dějiny, 2004 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích, středoškolský profesor, 1994-1998 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, 1998-dosud 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 2  

Diplomová práce: 1  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Sco

pus 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 8 2 96 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Stanislav Doležal, Iordanes a Iamblichos, Listy filologické 139, 2016, č. 3-4, s. 301-314. 

Stanislav Doležal, St Ambrose: A champion of orthodoxy or an éminence grise at the imperial court?, Classical and 

Medieval Literary Criticism 180, 2017, s. 39-46. 

Stanislav Doležal, Did Hadrian ever meet a Parthian king?, Graecolatina Pragensia 27, 2017, s. 111-125. 

Stanislav Doležal, Where did Rausimod come from?, Eirene 54, 2018, s. 155-167. 

Stanislav Doležal, Rutilius Namatianus, Constantius III. a Stilicho, Auriga 60, 2018, č. 1, s. 50-73. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

 

 

 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Josef Grulich Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1968 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0134 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0134 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Nové a nejnovější dějiny I – přednášející, garant předmětu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce  

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor český jazyk-dějepis, 1993 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorandské studium (Ph.D.), rigorózní řízení (PhDr.), 2002 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, docent, 1993-dosud      

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 3 

Diplomové práce: 28 

Rigorózní práce: 3 

Disertační práce: 2 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

české dějiny 2010 JU v Českých Budějovicích WOS Sco

pus 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 27 4 697 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Josef Grulich – Hermann Zeitlhofer, Migration of the South Bohemia Population Before and After the Thirty Years War, 

in: James R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian 

History in Modern Czech Scholarship, Leiden-Boston 2014, s. 269-299. 

Josef Grulich – Markéta Skořepová, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí  

v 17. až 19. století, Český časopis historický 113, 2015, č. 1, s. 50-75. 

Markéta Skořepová – Josef Grulich, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. 

Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151-171. 

Josef Grulich – Markéta Skořepová, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens 

und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25,  

Linz 2018, s. 169-196. 

Josef Grulich, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, 

České Budějovice 2018 (= Monographia historica 17). 

Působení v zahraničí 

Za posledních 5 let: 

International Institute of Social History, Amsterdam (1 měsíc, 2014) 



The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, Cambridge (2 měsíce – 2016, 2017) 

 

Podpis   datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Josef Hrdlička Tituly Doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Historický proseminář I – přednášející, vedoucí semináře, garant předmětu 

Historický proseminář II, III – vedoucí semináře  

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce  

Dějiny novověku I - seminář – vedoucí semináře, garant předmětu 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor český jazyk-dějepis, 1995 (Mgr.) 

Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor české dějiny, 1998 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, docent, 1997- dosud 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 22  

Diplomové práce: 25 

Rigorózní práce: 1 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

České dějiny 2009 JU v Českých Budějovicích WOS Sco

pus 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 17 0 528 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Josef Hrdlička, Konfessionelle Konflikte in böhmischen und mährischen Städten unter adliger Herrschaft vor der 

Zwangkatholisierung, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec (edd.), Religiöse Gewalt, 

konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert), Praha-Stuttgart 2017, 

s. 193-207. 

Josef Hrdlička, Evangelische Kirchenordnungen für adelige Herrschaften in Böhmen und Mähren zwischen 1520 und 1620, 

in: Katrin Keller – Petr Maťa – Martin Scheutz (edd.), Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie, 

Wien 2017 (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichischen Geschichtsforschung, Band 68), s. 21-41. 

Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-

1620, České Budějovice 2017. 

Josef Hrdlička, Public Expressions of Religious Transformation in Moravian Towns (1550-1618), in: Kateřina Horníčková 

(ed.), Faces of Community in Central European Towns. Images, Symbols, and Performances, 1400-1700, Lanham-Boulder-

New York-London 2018, s. 211-228. 



Josef Hrdlička, Ritterschaft und die deutsche Reformation in Böhmen und Mähren (1520-1620), in: Olga 

Weckenbrock (ed.), Ritterschaft und Reformation. Der niedere Adel im Mitteleuropa des 16. und 17. Jahrhunderts, 

Göttingen 2018, s. 191-216. 

Působení v zahraničí 

  

Podpis   datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Jaroslav Král Tituly Mgr. 

Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0820 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 20 do kdy 0820 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Oborová asistentská praxe a její reflexe – vedoucí semináře, garant předmětu 

Základy didaktiky dějepisu pro ZŠ - přednášející 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor dějepis-zeměpis pro SŠ, 2008 (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice, středoškolský učitel, 2007-2014 

Gymnázium Český Krumlov, středoškolský učitel, 2014 - dosud 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav, 2018 - dosud 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   
WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
0 0 0 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Pavel Král Tituly PhDr., PhD. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 1221 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 1221 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Dějiny středověku II – přednášející, garant předmětu 

Dějiny středověku II – seminář – vedoucí semináře, garant předmětu 

Historický proseminář I, II, III – vedoucí semináře  

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, obor dějepis – anglický jazyk, 1996 (Mgr.) 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, obor české dějiny, 2002 (PhDr.) 

Historický ústav Jihočeské univerzity, obor české dějiny, 2004 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, 1998-dosud 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 7 

Diplomové práce: 9 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 11  0 293 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Pavel Král, Konec manželství Adama Pavla Slavaty z Chlumu a Košumberka a Marie Markéty z Eggenberku, Opera historica 

16, 2015, s. 185-206. 

Lenka Bobková – Pavel Král – Petra Vokáčová, Stavovští politikové v zemích Koruny české a jejich vztah k Habsburkům, in: 

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 

2017, s. 320-330. 

Pavel Král, Konflikty šlechticů s panovníkem, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země 

Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 91-93.  

Josef Hrdlička – Pavel Král, Draft Books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk (1572–1652). A publication project, 

Opera historica 19, 2018, č. 1, s. 106-121. 

Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu 

Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Lenka Martínková Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0920 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0920 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Pomocné vědy historické - přednášející, vedoucí semináře 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Historie – Archivnictví, 1992 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Pomocné vědy historické (se zaměřením na českou diplomatiku), 

1998 (Dr., 2005 změněno na Ph.D.) 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Pelhřimov, odborná archivářka, kurátorka, 1992-2007 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka, 2007-2009, jpp. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka, 2009 – dosud 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

bakalářské práce: 12 

diplomové práce: 11 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop

us 

ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 0 70 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Lenka Martínková, „Ad mandatum domini marchionis Nicolaus prothonotarius.“ Markraběcí úředník a stopy jeho činnosti 

v pozdně středověké střední Evropě, in: Artur Görak – Małgorzata Szabaciuk (edd.), Belliculum Diplomaticum 

V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między wschodem i zachodem Europy, Lublin 2014, s. 319-333. 

Lenka Martínková, Seal as an official symbol? From private personal seal of clergyman to the institutional seal of religious 

authority in the Czech lands at the turn of the 18th and 19th century, in: Alexandra Jaworska – Robert Jop – Katarzyna 

Madejska (edd.), Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od sredniowieczia do czasów wspolczesnych Warszawa 2016, 

s. 321-328. 

Lenka Martínková, „Formularium expeditionum consistorialium.“ Tradiční formulářová sbírka ve službách modernizující 

se úřední kanceláře českobudějovické biskupské konzistoře (1785–1843), Sborník archivních prací 67, 2017, s. 255-276. 

Lenka Martínková, „Reverendissimum officium“. Biskupská konzistoř v Českých Budějovicích na cestě od josefinismu 

k revoluci (1785-1850), Praha 2018. 

Lenka Martínková, „Primi inter pares“. Biskupští okrskoví vikáři a jejich úřady na jihu Čech v letech reforem a revolucí 

(1785-1850), Pelhřimov 2019.  



Působení v zahraničí 

Instytut historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin (květen, 2017) 

 

Podpis   datum  

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Jitka Rauchová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1980 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 1220 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 1220 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor český jazyk-dějepis, 2003 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor české dějiny, 2007 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka, 2007 - dosud 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

bakalářských prací: 34 

diplomových prací: 14 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1  0 123 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Jitka Rauchová, Československý historický ústav v Římě, České Budějovice 2014. 

Bohumil Jiroušek – Jitka Rauchová, Gli storici cechi e l’Istituto Nazionale di Studi Romani nel periodo interbellico, 

Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma 10, 2016,  s. 133-142. 

Jitka Rauchová, Od Švédů v Praze k Bílé hoře. Reflexe třicetileté války (1618–1648) v českém písemnictví 17.–19. století, 

in: Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Slowian i ich echa w novszej kulturze, Krakow 2016, s. 234-

245. 

Martin Franc – Lenka Krátká – Petr Bednařík – Jitka Rauchová, Dějiny Akademie múzických umění v Praze, Praha 2017. 

Bohumil Jiroušek – Jitka Rauchová,Constitutional History in the Czech Republic 2000-2015, Krakowskie Studia z Historii 

Państwa i Prawa 10, 2017, No 4, s. 567-577. 

Působení v zahraničí 

 

 

Podpis   datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Marie Ryantová Tituly doc. PhDr., CSc. 

Rok narození 1964 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Pomocné vědy historické – přednášející, vedoucí semináře, garant předmětu 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Archivnictví (a pomocné vědy historické), 1986 (PhDr.) 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Starší české dějiny, 1995 (CSc.) 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Národní muzeum – Historické muzeum – Archiv Národního muzea, kurátor – vědecký pracovník, 1986-2001 

Národní muzeum – Knihovna NM – Oddělení rukopisů a starých tisků, kurátor – vědecký pracovník, vedoucí, 2001–2004 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka, docentka, ředitelka ústavu, 2003 - dosud    

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

bakalářské práce: 37 

diplomové práce: 29  

doktorské práce: 1 

rigorózní práce: 2   

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

České dějiny 2005 JU v Českých Budějovicích WOS Sco

pus 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 22 1 523 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Marie Ryantová, Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století. Příspěvek   

k dějinám českého velkostatku, České Budějovice 2014. 

Marie Ryantová, The standard of living and culture of the clergy in the Prague diocese, c. 1700–1730, in: John Broad – 

Anton Schuurman (edd.), Wealth and Poverty in European Rural Societies from the Sixteenth to the Nineteenth Century, 

Turnhout 2014 (= Rural History in Europe 10), s. 117-138. 

Marie Ryantová, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016. 

Marie Ryantová, Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného 

novověku, Praha 2016. 

Marie Ryantová, Der Dominikaner und Konvertit Georg Holik. Opfer, Zeuge oder Verursacher  konfessioneller Gewalt?, 

in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec (edd.), Religious Violence, Confessional Conflicts and 



Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und 

Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert), Praha-Stuttgart 2017, s. 229-241. 

Působení v zahraničí 

Vědecké stáže a stipendia: 

Forschungsschwerpunkt für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin (SRN), studijní pobyt (1 měsíc 1994) 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), badatelské stipendium (2 měsíce, 1996) 

National Czech and Slovak Museum and Library, Cedar Rapids, Iowa (USA), práce na výstavě (měsíc, 1998) 

Österreichisches Süd- und Südost-Europa Institut (a Österreichische Nationalbibliothek), Wien (Rakousko), stipendium  

a příprava výstavy o F. Palackém (měsíc, 1998) 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), badatelské stipendium (měsíc, 1999) 

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig (SRN), hostující vědecká pracovnice 

(2 měsíce, 2003) 

Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen (a Herzogin Anna Amalia Bibliothek), Weimar (SRN), badatelské 

stipendium (2 měsíce, 2004) 

Herzog-Ernst-Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt-Gotha (SRN), 

badatelské stipendium (měsíc, 2005) 

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig (SRN), hostující vědecká pracovnice 

– účast na projektu „Konfessionalisierung“ (2 měsíce, 2006) 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), Andrew W. Mellon stipendium (2 měsíce, 2009; 2 týdny, 2010) 

Herzog-Ernst-Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung, Forschungszentrum Gotha für kultur- und sozialwissenschaftliche 

Studien (SRN), badatelské stipendium (měsíc, 2012) 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), stipendium Land Niedersachsen/Sondermittel Mellon (měsíc, 2012) 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), stipendium Land Niedersachsen/Sondermittel Mellon (měsíc, 2013) 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), stipendium Dorothee-Wilms-Stiftung/HAB, badatelský pobyt (měsíc, 2014) 

 

 

Podpis   datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Markéta Skořepová Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1985 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do kdy 0923 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 20 do kdy 0923 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor historie, 2009 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, rigorózní zkouška, 2010 (PhDr.) 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor české dějiny, 2015 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o., vedoucí sbírkových a mobiliárních fondů, 2009 - dosud 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka, 2016 - dosud, pp 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 11 111 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Markéta Skořepová, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855, České Budějovice 

2016 (= Monographia historica 16).  

Markéta Skořepová, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., Pelhřimov 2016. 

Markéta Skořepová, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český 

časopis historický 114, 2016, s. 58-82. 

Markéta Skořepová, Le parrainage en Bohême dans le milieu rural, du XVIe au XIXe siècle, Histoire, Économie & Société 

37, 2018, č. 4, s. 106-119. 

Markéta Skořepová, Orphaned children in Bohemian rural society in the first half of the nineteenth century: care, co-

residence and inheritance practices, in: Nicoleta Roman (ed.), Orphans and abandoned children in European history. 

Sixteenth to twentieth centuries, London-New York 2018, s. 219-250. 

Působení v zahraničí 

 

 

 

Podpis   datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Rostislav Smíšek Tituly PhDr., PhD. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0920 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0920 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Historický proseminář I, III – vedoucí semináře 

Historický proseminář II – vedoucí semináře, garant předmětu  

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor dějepis-latina, 2001 (Mgr.) 

Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor České dějiny, 2005 (PhDr.) 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor České dějiny, 2007 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, 2006 - dosud 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 13 

Diplomové práce: 7 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 15 1 478 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Rostislav Smíšek, Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697. Eine 

vollständige kritische Edition, České Budějovice 2015 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. 

illustrantia B/5). 

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 

2017. 

Rostislav Smíšek, Slavnosti a zábavy na dvoře Leopolda I., in: Kateřina Fajtlová - Miroslav Kindl (edd.), Koně v piškotech. 

Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Olomouc 2017, s. 11-19. 

Rostislav Smíšek, Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí, Opera historica 19, 2018, č. 2, s. 217-243. 

Rostislav Smíšek, The Correspondence between Emperor Leopold I and Johann Adolf of Schwarzenberg (1662-1683). 

Outline of an Edition Project, Opera historica 20, 2019, č. 1, s. 109-125. 

Působení v zahraničí 

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Italia (leden-červen 2003) 

 

 

Podpis   datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Tomáš Sterneck Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození  1972 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 300 do kdy 1219 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP rozsah 300 do kdy 1219 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Pomocné vědy historické – přednášející 

 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obory historie, německý jazyk a literatura, pomocné vědy historické, 

latinský jazyk a literatura, 1998 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor historie, 2003 (Ph.D.) 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Historický ústav AV ČR, odborný pracovník, 1999-2003 

Historický ústav AV ČR, vědecký pracovník, 2004 - dosud 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 0 81 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Tomáš Sterneck, Svědectví z rozbouřeného města (Relace o českobudějovických událostech v polovině roku 1618), 

Jihočeský sborník historický 84, 2015, s. 351-381. 

Tomáš Sterneck, Přísaha českobudějovických měšťanů z 22. července 1618, Jihočeský sborník historický 85, 2016, s. 368-

387. 

Tomáš Sterneck, Inventář špilberské munice z doby před švédskými vpády na Moravu (K obranyschopnosti brněnského 

hradu za třicetileté války), Brno v minulosti a dnes 29, 2016, s. 77-97. 

Tomáš Sterneck, Problematika multilingvismu v edičním projektu Historica Třeboň 1526–1547, Folia Historica Bohemica 

32, 2017, s. 77-91. 

Kateřina Pražáková – Tomáš Sterneck, Die Ehrlosigkeit der Valois-Könige und die Würde Polen-Litauens: Eine Apologie 

des polnischen Adels in einer Schmähschrift von 1574, Historisches Jahrbuch 138, 2018, s. 172-197. 

Působení v zahraničí 

Institut für Europäische Geschichte Mainz (6 měsíců, 2002) 

 

Podpis   datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

Jméno a příjmení Marek Šmíd Tituly doc. PhDr. PaedDr., 

Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0825 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 28 do kdy 0825 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

Katolická teologická fakulta UK  pp. 20 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 

studijního programu 

Nové a nejnovější dějiny II – přednášející, garant předmětu 

Seminář k bakalářské práci I, II – vedoucí semináře, vedoucí bakalářské práce 

Základy didaktiky dějepisu pro ZŠ – přednášející, garant předmětu 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie-politologie, 2004 (Mgr.) 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor politologie, 2009 (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha, středoškolský profesor, 2003-2005   

Ministerstvo vnitra ČR, Praha, 2005-2006 

Obchodní akademie, Praha, středoškolský profesor, 2006-2008   

Základní škola, Zeleneč, učitel, 2008-2011   

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, docent, 2010 - dosud 

Univerzita Karlova (Katolická teologická fakulta), Praha, docent, 2017 - dosud, jpp 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 39 

Diplomové práce: 26 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

české dějiny 2017 JU v Českých Budějovicích WOS Scop

us 

ostatn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   21  8  481 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 

se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

Marek Šmíd a kol. (edd.), Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928). 

Výběrová edice, Praha 2015. 

Marek Šmíd, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, 

Brno 2015. 

Marek Šmíd, Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016. 

Marek Šmíd, Vatikán a italský fašismus 1922-1945, Praha 2018. 

Marek Šmíd, Vatikán a německý nacismus 1923-1945, Praha 2019.  

Působení v zahraničí 

post doc (6 měsíců, 2012-2015)  

habilitační stipendium Aktion Česká republika – Rakousko (6 měsíců, 2015/2016)  



 

Podpis   datum  

 

 

 

 

 

 

 

  



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského 

a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 

v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

doc. PhDr. Josef  

Hrdlička, Ph.D. 

Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520-

1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality  

a šlechtické konfesionalizace v předbělohorských 

českých zemích 

B – GAČR 2014-2016 

doc. PhDr. et PaedDr. 

Marek Šmíd, Ph.D. 

Svatý stolec a české země v letech 1914-1918 B – GAČR 2017 - 2019 

PhDr. Markéta Skořepová Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí  

v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800-1899) 

B – GAČR 2017 - 2018 

Mgr. Kateřina Pražáková, 

Ph.D. 

Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa 

výuky v česko-bavorském příhraničí 

A - Projekt Cíl EÚS 

2014-2020 ČR - 

Svobodný stát 

Bavorsko 

2016 - 2019 

prof. PhDr. Václav Bůžek, 

CSc. 

Politická komunikace za českého stavovského povstání  

a jeho porážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem 

a Mnichovem 

B – GAČR 2019-2021 

PhDr. Rostislav Smíšek, 

Ph.D. 

Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem  

ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice) 

B – GAČR 2019-2021 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 

a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí  Období 

   

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním 

programem 

Základním a dlouhodobým východiskem pedagogické práce jednotlivých vysokoškolských pedagogů vyučujících v daných 

programech historických věd je vlastní vědecký výzkum. V zaměření vědecké, výzkumné i pedagogické práce Historického 

ústavu Filozofické fakulty JU se výrazně odráží jeho umístění v regionu na česko-moravsko-rakousko-bavorském pomezí 

s jeho rozsáhlým bohatstvím archivů, knihoven i hmotných artefaktů. Ve vědecké práci se proto ústav systematicky 

zaměřuje především na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku (s důrazem na sociální, politické a kulturní 

dějiny šlechtických elit a panovnického dvora), na studium dějin každodenní kultury od středověku do počátku 20. století, 

na výzkum hospodářských a sociálních dějin od 17. do 20. století, včetně historickodemografických aspektů, politických, 

náboženských a kulturních dějin 20. století. Vědecké směřování ústavu vychází v zásadě ze základního výzkumu a je 

bohatě podporováno domácími i zahraničními granty (zejména Grantová agentura ČR).  

Významnou platformu publikační činnosti akademických pracovníků Historického ústavu Filozofické fakulty JU, vedle řady 

samostatných i kolektivních monografií, četných studií v předních domácích i zahraničních odborných časopisech, 

představovala zejména ediční řada nazvaná Opera historica (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis), která přinášela 

původní vědecké studie domácích i zahraničních vědců, a to zvláště s tematikou dějin raného novověku (v letech 1991-

2014 bylo vydáno celkem 15 svazků).  Od šestnáctého ročníku (2015) Opera historica - Časopis pro dějiny raného 

novověku vychází dvakrát ročně jako vědecký časopis, který se zaměřuje na politické, kulturní a intelektuální dějiny 

raného novověku v evropských souvislostech (od roku 2016 je součástí prestižní databáze odborných časopisů ERIH PLUS).  

Od roku 2000 vydává Historický ústav Filozofické fakulty JU ediční řadu Monographia historica, v níž jsou přednostně 

publikovány disertační a habilitační práce pracovníků ústavu (zatím bylo v letech 2000-2018 vydáno celkem 17 svazků).  

V roce 2002 ústav zřídil ediční řadu Historia culturae, která se zaměřuje na vydávání publikací týkajících se dějin 

historiografie a kulturních dějin českých zemí v 19. a 20. století (zatím bylo v letech 2002-2018 vydáno celkem 15 svazků). 



Historický ústav Filozofické fakulty JU zřídil ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR roce 2004 

v českobudějovickém univerzitním a akademickém kampusu ve Čtyřech Dvorech společné pracoviště Centrum raně 

novověkých studií. Jeho hlavní vědecké poslání spočívá – vedle mnoha dalších vědeckých aktivit – především v kritickém 

edičním zpřístupňování pramenů k českým dějinám raného novověku. Společný ediční projekt obou ústavů nese název 

Prameny k českým dějinám 16. – 18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. – XVIII. illustrantia). V této 

ediční řadě prozatím vyšlo celkem 11 svazků.  

Od roku 2012 vykonává řada akademických pracovníků Historického ústavu Filozofické fakulty JU výzkumnou činnost 

v rámci fakultního výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku. Dosavadní klíčové 

vědecké výstupy z činnosti tohoto centra představují dvě rozsáhlé kolektivní syntézy napsané s podílem zahraničních 

autorů a vydané v Nakladatelství Lidové noviny – Ivo Cerman a kolektiv (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské 

společnosti, Praha 2016; Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české  

ve středoevropské monarchii, Praha 2017.  

K samozřejmé činnosti Historického ústavu Filozofické fakulty JU patří pořádání mezinárodních vědeckých konferencí  

a workshopů pro studenty doktorského programu. Z poslední doby lze uvést např. ve spolupráci s univerzitou v Tübingen 

vědecké kolokvium Das Luthertum und der Adel in den Böhmischen Ländern zu Beginn der Neuzeit – Kolloquium zum 

500. des öffentlichen Aufritts von Martin Luther, České Budějovice, listopad 2016, nebo vědecké zasedání Dílo Josefa 

Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích českému historikovi, České 

Budějovice, prosinec 2018. 

 

Nezastupitelnou roli v mezinárodních aktivitách studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských 

studijních programů historických věd Filozofické fakulty JU také představuje jejich aktivní zapojení do mezinárodních 

projektů Česko-bavorský dějepis (2007-2013, Projekt EU Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko), Kulturní krajiny 

a identity podél česko-rakouských hranic - 60 let EU (2011-2013, Operační program příhraniční spolupráce Rakousko- 

Česká republika) a Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí (2016-2019, 

Projekt EU Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko). V jejich rámci se pravidelně setkávají na nejrůznějších 

kolokviích, seminářích, workshopech a letních školách především se studenty z Universität Passau, případně z dalších 

zahraničních univerzit (za poslední 3 roky):  

10.11.2016 mezinárodní kolokvium studentů a doktorandů historických věd Universität Passau a Historického ústavu 

Filozofické fakulty JU (České Budějovice) 

4. 5. 2017 workshop studentů historických věd z Universität Passau a Historického ústavu FF JU (Passau) 

9.-13. 5. 2017 blokový mediální seminář pro studenty historických věd z Universität Passau a Historického ústavu FF JU  

Přeshraniční příběhy vody (Passau) 

16.-17. 6. 2017 mezinárodní kolokvium studentů a doktorandů historických věd Universität Passau a Historického ústavu 

Filozofické fakulty JU (České Budějovice) 

7. 11. 2017 workshop studentů historických věd z Universität Passau a Historického ústavu Filozofické fakulty JU (České 

Budějovice) 

30. 11. 2017 veřejná prezentace natočených multimediálních přeshraničních příběhů studentů historických věd  

z Universität Passau a Historického ústavu Filozofické fakulty JU (Passau) 

23.-28. 4.2018 Multimediální seminář „Příběhy ze zmizelé vesnice“ pro české a německé studenty z Universität Passau  

a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Waldmünchen, Passau) 

9. 7. 2018 Prezentace multimediálních příběhů ze studentského semináře „Příběhy ze zmizelé vesnice“ (Waldmünchen) 

15. 2. 2018 Odborná exkurze do Památníku Terezín 

23. 11. 2018 Setkání studentů z Universität Passau a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Český Krumlov), během 

něhož se studenti věnovali otázce možnosti využití archivních pramenů ve výuce na středních školách 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 



Konkrétní spolupráci Historického ústavu Filozofické fakulty JU s praxí, která se vztahuje k dané oblasti vzdělávání, lze  

v zásadě rozdělit do několika vzájemně propojených rovin.  

První představuje spolupráce s dalšími vědecko-výzkumnými i pedagogicky zaměřenými institucemi v rámci České 

republiky. Jejich pracovníci se autorsky spolupodílejí na přípravě vědeckých a vědecko-populárních monografií (k tomu 

blíže výše personální zabezpečení studijního programu) a pravidelně přispívají do odborného časopisu Opera historica - 

Časopis pro dějiny raného novověku, jehož vydavatelem je Historický ústav Filozofické fakulty JU. Výsledkem naznačené 

spolupráce jsou také společné grantové projekty (např. Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520-1620. 

Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v předbělohorských českých zemích, standardní 

projekt Grantové agentury ČR, na němž se podílel Historický ústav Filozofické fakulty JU a Historický ústav Akademie věd 

ČR) a především společné pracoviště Historického ústavu Filozofické fakulty JU a Historického ústavu Akademie věd ČR 

Centrum raně novověkých studií, které bylo zřízeno v roce 2004 v českobudějovickém univerzitním a akademickém 

kampusu ve Čtyřech Dvorech. Hlavní vědecké poslání tohoto pracoviště spočívá především v edičním zpřístupňování 

pramenů k českým dějinám raného novověku. Společný ediční projekt obou ústavů nese název Prameny k českým 

dějinám 16. – 18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. – XVIII. illustrantia). Pracovníci Historického 

ústavu Filozofické fakulty JU také působí v řadě redakčních rad odborných historických časopisů a periodik příbuzných 

vědních disciplín (redakční rada časopisů Český časopis historický, Dějiny a současnost, Folia historica bohemica, 

Historický obzor, Opera historica, Historická geografie, Historická demografie, Dvacáté století, Církevní dějiny, Historica 

Olomucensia), jsou členy četných profesních sdružení, organizací i odborných komisí (Sdružení historiků České republiky 

- Historický klub 1872, Společnost pro hospodářské a sociální dějiny při Historickém ústavu Akademie věd ČR, Společnost 

pro dějiny věd a techniky, Komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie věd ČR, Komise  

pro historickou demografii při České demografické společnosti apod.).  

Druhou rovinu spolupráce s praxí představuje kooperace s institucemi zabývajícími se ochranou a prezentací kulturního 

dědictví, jako jsou muzea, galerie, památkové ústavy. Nedílnou součást činnosti pracovníků Historického ústavu 

Filozofické fakulty JU tvoří pravidelná aktivní účast na přednáškových cyklech pořádaných především Jihočeským muzeem 

v Českých Budějovicích a Husitským muzeem v Táboře (v poslední době přednáškový cyklus Život na česko-rakouské 

hranici v průběhu věků) nebo spolupráce při přípravě výstav a sestavování výstavních katalogů (v poslední době například 

Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Arcidiecézní muzeum Kroměříž, nebo Arcivévoda Ferdinand II. 

Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Národní galerie v Praze). Pracovníci Územního 

odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích se také podílejí na výuce předmětů 

spojených s muzeologií a památkovou péčí, které tvoří nedílnou součást studijního plánu magisterského studia historie.  

Třetí rovinu představuje spolupráce s veřejnými médii při popularizaci historie v denním tisku (například Lidové noviny), 

časopisech (zejména Dějiny a současnost), Českém rozhlase České Budějovice a České televizi (zejména ČT 24, pořad 

Historie.cs).  

Čtvrtou úroveň představuje spolupráce se středními školami v jihočeském regionu formou vyžádaných přednášek pro 

jejich studenty (např. přednáškový cyklus Mečem i perem. Války s Turky v raně novověkém zpravodajství a propagandě, 

jenž pořádala Gymnázium Třeboň a Gymnázium Soběslav - listopad 2018, Jak se dělá věda na FF JU - leden, březen, květen 

2019). Historický ústav Filozofické fakulty JU se rovněž každoročně podílí ve spolupráci s Gymnáziem Jírovcova v Českých 

Budějovicích na pořádání krajského kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky a Slovenské republiky  

a odborném programu historické části Talent Akademie jihočeských nadějí (hlavním organizátorem je českobudějovické 

Gymnázium v České ulici). Ve dnech 6. až 7. dubna 2017 také uspořádal Celostátní studentskou vědeckou konferenci 

Historie 2017, které se zúčastnilo celkem 26 soutěžních prací, jejichž autory a autorkami byli posluchači a posluchačky 

historických oborů na filozofických a některých pedagogických fakultách univerzit v České republice. 

 

 

 



Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému  

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 

a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní 

zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona;  

b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona;  

c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace  

ve vysokém školství.  

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 

informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti  

a odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese 

https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult. 

Systém IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG 

je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým 

přístupem integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce 

fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty 

a vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně 

reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy nebo očekáváními či potřebami uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém 

Hodnocení akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS 

Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická přihláška ke studiu, anotace studijních programů 

a vizualizace studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, 

přihlašování ke zkouškám, evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů 

evidovaných v IS STAG provádějí administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, 

studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, 

studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena Studijním a zkušebním řádem JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze 

použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce 

propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, 

datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Přístup ke studijní literatuře je v první řadě zajištěn Akademickou knihovnou JU (AK JU), což je pracoviště 

s celouniverzitní působností. 

Knihovní fond AK JU pokrývá všechny obory, které jsou na JU vyučovány. Knihovní fond čítá přes 400 000 

knihovních jednotek, tj. monografií, vázaných ročníků periodik, kvalifikačních prací a map. Nejvíce využívané 

části fondu jsou přístupné uživatelům přímo v tzv. volném výběru, organizovaném podle vědních oborů. 

K dispozici je také cca 600 titulů tištěných periodik.  

Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů, případně přímo 

s vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována vícezdrojově, tedy  

z institucionálních nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU.  Cíleně se doplňují nové 

informační zdroje pro všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje těm, které na JU začínají 

https://wstag.jcu.cz/portal/


a nemají tedy dostatečnou informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či odkupy knihoven významný 

osobností. Zároveň se dokupují potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů. 

Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými 

technologiemi pro poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje 

klasické i samoobslužné půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně 

individuálních nabízí prostor pro nerušené studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100 

PC pro potřeby uživatelů zaručuje snadnou dostupnost elektronických informačních zdrojů přímo v budově AK, 

dostatek multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování je možné využívat pohodlně v bezhotovostním 

režimu. V hlavní budově AK je také moderně vybavená PC učebna, která je využívána ke kurzům zaměřeným 

na efektivní práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku zajišťují speciálně vyškolení pracovníci 

AK JU. 

 

Kromě AK JU mohou studenti využívat též fakultní knihovny Teologické fakulty JU a která je přístupná 

studentům všech fakult JU bez omezení, a dále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. 

Přehled zpřístupněných databází 

Frekventanti studijního programu mohou využívat pestrou škálu elektronických databází, jejichž úplný seznam 

včetně interaktivních odkazů se nachází na webových stránkách AK JU: http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-

dle-abecedy. 

Jmenovitě především Academic Info: Educational Subject Directory, Academic Search Complete, Acta 

Sanctorum, Atla/Atlas, Central and Eastern European Academic Source, CLO: Databáze českých literárních 

osobností, Cogprints: Cognitive Sciences Eprint Archives, Česká národní bibliografie, EBSCO, ERIC, Essential 

Science Indicators, EZB: Elektronická knihovna časopisů, Incites, JIB: Jednotná informační brána, JSTOR, Litterae 

ante portas, Manuscriptorium, Oxford Journals, Plos Journals, Proquest, Science Direct, Scopus, Springer link, 

Ulrich´s Periodical Directory, Web of Science Core Collection, Wiley Online Library 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. Tuto otázku upravuje také opatření 

děkana č. 12/2018, které ukládá povinnost provést antiplagiátorskou kontrolu vedoucímu příslušné kvalifikační 

práce. 

 

E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací 

nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty. 

 

 

http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy


Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity 

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity využívá již od podzimu roku 2009 prostory nové budovy rektorátu  

a filozofické fakulty v univerzitním kampusu. Prostory fakulty (3 nadzemní podlaží) splňují všechny požadavky 

na moderní výuku. V prostorách Filozofické fakulty JU je celkem 12 učeben, z toho 3 učebny s kapacitou pro 24 

studentů a 9 učeben s kapacitou pro 32 studentů. V roce 2013 byly posíleny o 1 učebnu cca pro 10 studentů  

ve 4. patře budovy. Dále jsou k dispozici 2 posluchárny pro 118 a 146 studentů a 3 specializované laboratoře 

pro Archeologický ústav FF JU. 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

 Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 

Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské 

a podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako 

důležitou součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu 

uznané doby rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů 

(SZŘ JU čl. 11 až 13 a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU  

pro studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 

právních předpisů, 

b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům 

a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického 

života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 



Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 

směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium 

a studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 

2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované 

pracoviště s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými 

potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku 

a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů 

se specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“): 

A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 

B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 

C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 

D. studenti se specifickými poruchami učení, 

E. studenti s poruchou autistického spektra, 

F. studenti s jinými obtížemi. 

Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodic-

kém standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní 

asistenci, prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, 

zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů 

a norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům  

se specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, 

jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské 

služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských 

i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům  

o studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 

určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech 

hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád 

JU, čl. 7).  

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní 

a zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně 

nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 

povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku stud ia, a to  

za podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 

osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 

základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. 

Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 

ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je 

třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické 

odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 

funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 

každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým 

studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 



Finanční zabezpečení studijního programu 

relevantní pouze pro studijní programy mimo rámec institucionální akreditace 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná 

ze státního rozpočtu 

Ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 

 



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání je úzce propojen s dalšími bakalářskými studijními 

programy nabízenými Historickým ústavem Filozofické fakulty JU, především se studijním programem Historie, 

se kterým sdílí kurzovní přednášky a semináře zabývající se dějinami lidstva od středověku do současnosti  

a část teoretických disciplín zaměřených na poznání základních metodologických přístupů historických věd 

včetně metod historikovy práce. Po obsahové stránce je také úzce provázán se studijním programem Dějepis 

se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že studijní program Historie 

se zaměřením na vzdělávání není na jiných fakultách JU nabízen.  

Studium historie má na JU dlouhou tradici, která sahá až do roku 1991. Historický ústav Filozofické Fakulty JU 

je vědecko-pedagogické pracoviště, které vzniklo roku 2003 vyčleněním ze struktury Pedagogické fakulty JU.  

V lednu 2006 se stal základním stavebním kamenem nově vzniklé Filozofické fakulty. Záměr dalšího rozvoje 

bakalářského studijního programu předkládaného k akreditaci vychází z Dlouhodobého záměru Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích na období 2016-2020 a z návazného Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 

činnosti Filozofické fakulty JU (2017-2020) v oblasti vzdělávání. Je podložen dosavadní vzdělávací a tvůrčí 

činností a její kvalitou. Zaměření činnosti Historického ústavu Filozofické fakulty JU, která souvisí s oblastí 

vzdělávání v historických vědách, a její další směřování se nebude v příštích letech překotně měnit, neboť 

vychází z dlouhodobého pojetí vědecké práce na tomto pracovišti, jež přináší mezinárodně respektované 

badatelské výsledky. Prostřednictvím specializačních seminářů, projektů Grantové agentury JU a pravidelných 

seminářů, workshopů a letních škol s mezinárodní účastí jsou do badatelských týmů jednotlivých akademických 

pracovníků ústavu začleňováni podle svých odborných zájmů a předpokladů studenti a studentky jednotlivých 

bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. To představuje jednu z pedagogicky 

nejúčinnějších a nejosvědčenějších cest k přenosu výsledků tvůrčích činností prostřednictvím vlastních 

zkušeností studentů do vzdělávání v historických vědách, kterou bude Historický ústav Filozofické fakulty JU 

využívat také v dalších letech. Hlavním záměrem rozvoje je proto tento stav udržet a prohloubit některé jeho 

aspekty, především:  

- udržení a rozvíjení stávající kvality Historického ústavu Filozofické fakulty JU (přestože věková, kvalifikační  

i vědecká struktura akademických pracovníků je dlouhodobě plně stabilizovaná, důraz bude i nadále kladen  

na kariérní růst zejména mladších pracovníků; stejné konstatování se týká také dosavadní velmi úspěšné 

grantové politiky)  

- pokračování a prohloubení spolupráce se zahraničními institucemi, především Universität Passau (zejména 

projekt Historie jako prostor k setkávání  

– mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí)  

- širší rozvoj studentských mobilit  

- prohloubení spolupráce s pedagogickou praxí například formou společných projektů se základními 

(fakultními) školami  

- propagace oboru cestou spolupráce se základními školami  

- monitorování potřeb čerstvých absolventů  

  

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Maximální počet studentů přijímaných ke studiu ve studijním programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

je 20 - počet uchazečů může být v souvislosti s demografickým vývojem v ČR mírně modifikován. 



Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu získá základ pro další rozšiřování svého 

profesního profilu v navazujícím magisterském programu Učitelství dějepisu pro základní školy s cílem získat 

kvalifikaci pedagogického pracovníka – učitele pro druhý stupeň základních škol. Absolvování oborové přípravy, 

pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborové didaktiky rovněž umožňuje také přímé profesní 

uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné a pomocné edukační práci asistenta pedagoga na základních 

školách. Absolvent studia má základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i neškolských zařízeních, 

zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a na asistování učiteli v rámci oborového profilu 

absolvovaných specializací. Absolvent je též kvalifikován pro činnosti instruktora příslušného specializačního 

oboru ve střediscích volného času. 

 

 

  



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy 

Jméno a příjmení Miroslav Procházka Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 

program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 

VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 

programu 

Úvod do pedagogiky (50 %, přednášky) 

Pedagogika I. (50 %, přednášky) 

Seminář osobnostně sociálního rozvoje (40 %, semináře) 

Výchovné styly a zvládání výchovných problémů (100 %, semináře) 

Úvodní asistentská praxe (garant) 

Reflexe úvodní asistentské praxe (10 %, reflektivní semináře) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Pedagogika, 2008, UK v Praze, Pedagogická fakulta (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Gymnázium Týn nad Vltavou, učitel, 1992 – 1996,  4 roky 

Pedagogická fakulta JU – Odborný asistent (1996 – 2010), vedoucí oddělení pedagogiky (2010 – dtto), 

proděkan (2014 – dtto) 

Sociální pedagogika, bakalářský, JU, PF, 2017 - 2018 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Obhájené bakalářské práce: 244 

Obhájené diplomové práce: 42  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 1 31 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

 PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. (34%) (2018) Analysis of educational situations as 

a way of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  

INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & 

DEVELOPMENT, 2018, s. 4384-4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 

 PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., ŠPAČKOVÁ, K. (17%) 

(2017) Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In 

Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres,  EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED 



Academy, Plaza Legion Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-

3777-4. 

 PROCHÁZKA, M. (100%), Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální  

a postgraduální přípravy studentů učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., 

JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, P. (editoři) Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu 

moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 304 s. ISBN 978-80-

7509-256-4. 

 PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K. (34%) (2017) Prevention of risk behavior at the 1st 

level of elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák,  Proceedings 

of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech 
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